
НЛ^СИЧКИ ЧИТАТЕЛИ ЧЕСТИТИМ ПЪРВИ МАЙ-ПРАЗНИКА НА ТРУДА!

БрятстВо Празник на работ
ническата класа

народност а сфр югос

|Р АБОТНИЧЕСКА КЛАСА. Роди се като
нуемост. Веднага възвести целите на битието 
си — свобода и равенство. За всички, които 
се трудят.

Началото е 1886 година. Бунтът 
работници и пролятата им кръв 
заха, че пътят за разкрепостяване 
^РУА е дълъг. А борбата, която ще води работни
ческата класа безмилостна и жестока.

Парижката комуна! Първото, но и трагично, 
освобождаване на труда и възвестяване на 
ера, с нови добродетели Потушена в кърви, но ста
нала символ за свободата на работническата

неми-
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на чикагските 
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на човешкияРАБОТНИЦИТЕ ДА ИМАТ 

РЕШАВАЩА РОЛЯ нова

класа.
Великият октомври! КласатаЕкспозе взима в ръце сво

ята съдба. Ленин пророчески се обръща към чове
чеството, като заявява, че в света отсега нататък 
класата ще казва думата си.

1941 година у нас. Срещу напиращите фашист
ки пълчища, работническата класа на Югославия, 
начело с Комунистическата партия, единствена пре 
пречва гърди и оказва съпротива. С всеки изминат 
ден тя нанася все по-съкрушителни удари 
бителя. Разкъсва двойни 
иго и на класово робство.

Работническата

за нашата вътрешна н външна по; 
конституционните промени изнесе др. Тито

на поро- 
вериги — на фашистко

класа на Югославия понася 
най-свидните загуби. Но в победния си устрем 
вобождава хората. Трудът на хората става тяхно

"к-
небивали възможности г 
я»а на освободения труд.

1950 година. За 
та се осъществява на 
риките

ос-

разкрива 
за творческа и градивна из-

пръв път в историята на Класа- 
дело великият девиз: „Фаб- 

ПО, „ ~ на работниците!". Свободата се облаго
родява с още едно измерение: самоуправлението.
за „я"Г®°,“Ката КЛЗСа У нас< «аРсло със Сън. за на комунистите, взима в ръцете си нови, вдъхно
вяващи и побеждаващи аргументи. Работническите 
амандмани — XX, ХХ7, XXII —
ризонти пред класата. Въоръжена Тп^мот”““ ре° 
чите на другаря Тито — класата разполага с все- 
побеждаващия аргумент 
хората. за спечелване сърцата на

Именно затова, в навечерието на Празника на 
труда, нашата стъпка е по-уверена, по-твърда. Пое
ли пътят на работническото самоуправление, 
сме от убедени по-убедени, че тъкмо 
равлението, дава възможност за пълна

ние
то — самоуп- 

творческа
изява, за мирен градивен и съзидателен труд, за 
осъществяване на вековната историческа цел на 
класата — свобода, равенство, лшр.

Към тях ние прибавяме и новите югославски 
измерения на социализма — самоуправление, брат
ство и единство.

страна бърза да пожелае на своя любим вожд щастие, 
дълголетие и крепко здраве

Младежта от цялата

бочаването на равенството 
между народите и народностиНа първата сесия на об

щия събор на Федерацията, 
която на 23 април се прове
де в Дома на синдикатите 
на Югославия в Белград пре 
зидентът на Републиката и 
председател*: на СЮК

ЙОСИП БРОЗ ТИТО изне
се експозе за вътрешната и 
външна политика и за значе 
нието на предстоящите кон
ституционни промени.

За нашите читатели в сък

ратен вид предаваме основ
ните положения из експозе- 
то на др. 
ду другото той каза:

В процеса на по-нататъш
ното укрепване на нашата 
самоуправителиа социалисти 
ческа общност и нейното 
преобразование във всички 
области на обществения жи
вот са постигнати забележи 
телни резултати през после
дните две-три години. Задъл-

ТИТО. Меж-
(САЕДВА НА 2 И 3 СТР.)

600 БРОЯ »Б Р А Т С Т В 0«
ЧИТАТЕЛЯТ има в ръцете си 600-и*Ис внимание ръста на самоуправлението, 

брой на „Братство”, което представяна 
едно радостно събитие в общест

вено-политически и културен живот на 
българската народност в Югославия-

„Братство” ни запознаваше с ръста 
на нашата страна за огромните револю
ционни промени настанали за последни 
те години, конто се извършват под ръко 
водството на Съюза на комунистите и 
другаря Тито. По това време „Братство” 
успешно тълкуваше тая политика и я 
следеше. Ратуваше с всички недъзи в 
нашето общество. Бичуваше опущения- 
та, заклеймяваше старото, отживялото 
и се бореше за новото, прогресивното.
В това отношение „Братство” получи 
много признания и си завоюва място мс 
жду по-авторитетните вестници у нас.

За последните 14 години 600 седмици 
наред нашите читатели всеки петък уз
наваха за най-новите събития в нашите 
комуни, страната и в света. Радваха ни 
съобщенията за изграждане на всяко но 
во жилище, път и овцеферма. Следяхме

развитието на предприятията и коопера
циите.

ТИТОВАТА ЩАФЕТА
От първия сн брой до днес нан-глав- 

ната задача на редакцията беше и си ос 
това запознаване на читателите със со
циалистическото строителство в стра
ната, укрепване на братството и един
ство и тачене на придобивките от Наро 
^освободителната война.

Сърдечни привети на Тито
щафетата „а младостта по и: АД поже

случай 81-ИЯ рожден ден на ^е“0А3Рдраве. Г1о този на- 
др. Тито мина тези дни ЧИИРВ Босилеградска и Дими
шия край. тровградска община с прие-

В Сурлулица мина на мането и изпращането на
април, в 12 часа. На тържъ щафехата бяха открити маи- 
ството по случай пристига окитс тържества по случай 
пето «а щафетата за револзо- дСНя на младостта — защо- 
ционния ПЪТ на АР- Тито го- ,ю 25 май е и празник 
вори Любен Величков,преАсе българеката народност 
дател на ОК на ССРН. гославия.

Към два часа след пладне, в Босилеград щафететиата 
в Боси- ----- -- па тържествената

Ако обърнем страгащите на „Брат- 
ство ще видим, че то представява една 
хроника на нашия обществен, полнтнче 
ски и културен живот през последните 
четиринадесет години. От страниците на 
„Братство” можем да видим как наши
те икономически все още изостанали, 
успешно догонват по-развитие в стра
ната общшги.

на
в Ю-

Затова чествувайкн този малък юби 
лей — 600 брой на нашия седмичник — 
ние се гордеем с изминатия път и с пъл
на отговорност поемаме задачите конто 
ни носи всеки нов ден.

щафетата пристигна 
леград.

Около две хиляли ЛУШИ 60 
силеградчани и хора от окол 
ните села, старо и младо, оя 
ха се стекли да поздравят

палка
трибуна на председателя «а 

Общинската скупщина Вла- 
Стоичков предадедим ир

(НА 3 СТР.)



чс сме доволни от новосъз- 
отношения във Фе-Работниците да имат решаваща роля

постно е, че бюрократичните 
и унитарни сили настояваха 
амандманите да представят 

последица «а национа-
ки вожд ако всекидневно не 
води борба за решаване на 
жизнените проблеми на ра
ботническата класа и всич
ки трудови хора. Затова и
не допуснахме да отслабва 
влйянието на работническа
та класа върху Съюза на 
мунистите и да се отхвърлят 
класовите димензии в наша 
та политика. Напротив във
всичко, което днес предприе 
маме — и като партия. “ 
като общество, и като дър
жава — изхождаме от кла 
совите критерии на нашата

иепно постигат с творчески
те си усилия.
. Съзнавайки това, 
работническа класа и огром 
ио болшинство наши труде
щи се хора разбраха пълно
то значение от раздвижване
то на тези съществени въп
роси”.

Спирайки се върху някои 
актуалии въпроси от по-пата 
тьшиото развитие па 
управлението, др. Тито изтъ
кна:

„В центъра па вниманието 
па всички паши преокупа- 
ции е дейността на самоуп
равлението като цялостно 
обществено отношение, него 
вото укрепване и усъвършеп 
сънуване, което подразбира 
и надделяваме на немалките 
отпори, които срещат. До 
сегашният опит потвържда-

(ОТ 1 СТР.) пи и резултати, откривайки
те в Югославия и укрепване нови перспективи за още по 
то на системата на самоупра пълно използване на предим 

много допринесоха ствата на самоуправителиата 
единството на народите социалистическа система . 

п народностите в нашата со Говорейки за укрепването 
циал!готическа общност. То- иа идейно-политическото е- 
ва укрепи вътрешната кохе- динство па Съюза на кому- 
зия и сигурността на страна пистите др. Тито подчерта: 
та както и международния „В такова бързо развитие, 
'Й престиж и положение. обществените процеси става

В настоящия момент се ха все по-сложии и приема- 
указа необходимост пред то- ха нови форми и измерения, 

авторитетно събрание да твърде бързо се променяха 
изнесем някои съществени общите жизнени условия, а 
въпроси на нашето вътреш- ведно с това и съзнанието па 
но развитие и външна, по- хората и навиците им. Това 
Антика, за да вземем изводи не можеше да върви без про 
по непосредствените задачи тиворечня и постоянно въз- 
и перспективи на по-иататъ- никване па пови проблеми, 
шното ни развитие. Затуй В революционното преобра- 
считахме за необходимо да зованис на обществото са 
свикаме общия събор на Фе неминуеми, малко или повс- 
дерацията, конто освен Съ- че, коифроптацнн п конфлн- 
оозната скупщина съчиняват 
членовете на Съвета па Феде

като
листи чески натиск и че при
лагането им ще доведе до 
отслабване, дори и до разло 
жение на югославската общ
ност. От друга страна нацио 
налистите подриваха самоуп 
равителшата същност на аман 
дманите, очаквайки с това 
да се открие простор за тех
ните амбиции. Тези сили са 
победени и факт е, че дори 

нямат смелост публич- 
да оспорват постигнато-

иашата

вленне
към

само-

и тева
ио
то.

свързани задълбочава

касае за 
работ- 

оче-

Когато се 
провеждане на 
ническите амандмани, 
видно е, че те откриват дъл
госрочен обществен процес, 
нови пътища на само
управлението. Обаче с оно
ва, което е постигнато в до
сегашното им осъществява- 

можем да бъдем до- 
Причините лежат, 

преди всичко, в бюрократи- 
чно-етатистическите и техно 
кратически отпори. На тези 
сили, които разполагат 
значителна част от принаде
ната стойност, е ясно, че 
амандманите им отнемат вла 
стта от ръце, че вече не мо
гат да манипулират с работ
ниците и с резултатите на 
творческия им труд. Съще
ствуват трудови организа
ции, в които прилагането на 
амандманите става формал
но, от организационна глед
на точка, докато се губи от 
предвид, че тяхната същност 
лежи в коренните измене
ния на обществено-икономи
ческите отношения в колек
тива. Тъкмо заради това е 
необходимо най-широко уча
стие на работниците в тази 
важна работа.

Предвижда се и учредява
не на скупщинската система 
на делегатен принцип. Това 
значи, че работниците пря
ко ще изпращат свои делега 
ти, свои другари от работни 
те места в скупщините на 
общините и републиките и 
по тоя начин ще решават за 
всички съществени въпроси 
на общественото развитие. С 
това се премахва представи
телната система в класичен 
смисъл. В съгласие с това са 
изготвени предложения за 
новата Съюзна скупщина, ко 
ято също така трябва да се 
приспособи към всички тези 
обществени изменения и 

към новия характер на Фе
дерацията.

Чрез делегатската система 
още по-пълно ще се обезпе
чи Съюзната скупщина най 
стина да бъде орган на вла
стта и на самоуправлението 
на трудещите се. Бъдещата 
Съюзна скупщина трябва да 
издигне на още по-високо 
равнище принципа на меж- 
дурепубликаноко договаряне 
по съществените обществе
но-политически и стопански 
въпроси. И тя ще бъде оно-> 
ва място, където ще се осъ
ществяват договори и спора 
зумения между републики
те. С това ще се гарантира 
и най-голямата степен на ра
вноправие на нашите наро
ди и народности.

Голямо значение на

тие на 
сно са
нс на равноправието 
нататъшното всестранно раз 
витис на народите и народ- 

Югославия. Всякопостите в
отстъпване от това води 
национализъм, който е един 
от най-опасните противници 
на самоуправлението и на 
социализма въобще. А до то
ва у нас идваше до 21-то за
седание на Председателство- 

СЮК. С това заседа
ние и акциите които го по
следваха ние на национали
зма зададохме решителни у- 
дари, но борбата срещу него 
не е завършена. Основно е 
Съюзът на комунистите и 
всички прогресивни сили на 
цялото наше общество и по- 
нататък решително да се бо
рят срещу него, където ида 
било и в която и да е фор
ма да се явява, защото той 
в същност е опасен класов 
враг. В тази борба на първо 
място е работническата кла 
са, на която е, поради ней
ния единствен класов инте
рес, чужд всеки вид на на
ционализъм. Тя е силата, ко 
ято най-здраво свързва на
шите народи и народности.

След 17-то заседание на 
Председателството на СЮК, 
а особено след 21-то, когато 
Съюзът на комунистите за
почна да задава удари на 
явленията на идейна дезин- 
теграция, създадохме благо- 

заема решаващи позиции в приятни условия и за реша- 
обществото без Съюза на ко ване на всички останали 
мунистите като идейно-по- проблеми в нашата социали
стически единна и аедцон- етическа общност. С това ра 
но способна организация на здвижвдиие ефикасна борба 
работническата класа. Затуй за реафирмация на идейните 
н всички врагове на самоуп- ц морални ценности на на- 
равлението, носители на чу- шето революционно движе- 
жди идеологии, на първо мя ние, за реафирмация на иде- 
сто отричаха обществената ологията на нашето социа- 
роля на Съюза на комунисти листическо общество, 
те и се опитваха да го под
копаят и да попречат па де*й 
ствията му.

Революционното значение 
на 21-то заседание на Пред
седателството на СЮК и Пи

в

не не 
волни.рацията и представители на 

други най-важни държавни и 
обществено-политически ор-

коитогани и организации, 
трябва да вземат участие в 
разглеждането на въпроси 
от общ интерес 
страна”.

Спирайки се върху измина 
тия път, АР- Тито между дру 

. гото изтъкна:
„В периода, за който гово

рим с конституционни аман
дмани реорганизирахме Фе
дерацията върху нови осно
ви. Раздвижихме и други съ
ществени въпроси от настоя 
щня етап на изграждане на 
нашето самоуправително со
циалистическо общество. То 
ва беше необходимо да на
правим зарад ускоряването 
на нашето развитие, а и въз
можно благодарение на осъ 
ществените резултати, които 
преди всичко, се виждат . в 
бързия растеж на произволи 
телните сили, развитието на 
самоуправителните обществе 
ни отношения и в задълбо
чаването на непосредствена
та социалистическа -демок
рация. Всичко това е плод 
на творческите усилия на на 
шите трудещи се на нашата 
работническа класа, която 
постоянно расте, усъвършен 
ствува се и все повече се ос 
пособява за водеща общест 
вена роля- С една дума, из 
минат е значителен път, про 
дължават промените в обще

състо на
за нашата

Й. Б. ТИТО

е

кти, които на първо място, 
са израз на бурното разви
тие и по същност класово и 
идейно стълкновение. Но о- 
същественото дава на наше
то общество и на Съюза на 
комунистите достатъчно си
ли отворено да сочим проти 
воречнята, някои от които 
проличаха в остра форма и 
веднага да се заловим с те
зи проблеми. Бяхме изправе
ни пред сериозни извраще
ния, някои от които запла
шваха да подкопаят курса 
на нашето социалистическо 
развитие. По някои въпроси 
се отстъпваше и от програ
мата на Съюза на югослав
ските комунисти, имаше ко
лебания около провеждане
то й. Оспорваше се ролята 
на Съюза -на комунистите и 
се стигаше до отслабването 
му. В последно време имаше 
стагнация на самоуправлеши 
ето, а това отслабваше поло
жението на работническата 
класа и нейната роля в на
шето общество. Взеха раз
мах неоправдани социални 
различия, я®ления на забога 
тяване и частнособстве- 
ничество, все до раз
ни видове на злоупот
реби и крим-инал. Нестабил 
ността в стопанството започ
на да се отразява не само 
върху икономическото поло
жение и 'жизненото равни
ще, но и върху политическо
то настроение в страната. 
Това се отразяваше и в раз
лични области на обществе- 

. ната надстройка, където о- 
собено взеха размах някои 
отрицателни, по същност ан- 
тисоциалистически тенден
ции. Всичко това започна да 
угрозява курса на нашето 
обществено^политическо 
звитие и да замъглява огро
мните постижения, които 
нашите трудещи се постиг
наха досега и които всекид-

ва, че самоуправлението мо
же да се развива единстве
но само. със съзнателна об
ществена акция- А това не 
може да се осигури, мито ра 
ботническата класа може да

ството, които вече дават кру

Противническите сили на
сочиха през последните го
дини своите нападки срещу 
тези ценности. Поради небу- 
дителност и идейно-политиче 
ска слепота, бяха толерира- 

смото се състои в отхвърля- ни частнособственичеството 
пето на такива схващания и и забогатяването за смет- 
в укрепването на обществе- ка на чужд труд_ взема. 
ната роля иа Съюза на ко- ше размах неотговорно от- 
мунистите. С това бе напра- „ошеиие към труда и об
вей поврат в идеино-полити- щеСтвеното имущество, мал- 
ческото и акционно оспосо- ко се наказва1^ „арушава- 
бяваие на комунистите в ро ието на обществените норми 
лята, която трябва да има. — съдилищата често настоя- 
Здраво стоим на становище- ,ваха виновниците да бъдат 
ю, че комунистите със сво- наказани възможно по-мал- 
ята борба трябва да деист- ко. Свидетели сме на 
вуват като вътрешна сила неправилност и неправди- 
на общественото развитие, ни, преди всичко къмработ 
следователно ие извън само- циците, на несоциал^стичес- 
управлението и извън работ- ко поведение и че^то на Пу
ническата класа, но във вси рократично отношение
низ„1ТИ-в =ите°РГна и жи
самортра«ление°общественсъ “ 
политическите общности и придобивките на яа^ата ве
Ггшши"™' В ЛЪрЖаВНН,е волю««я преди^кТаГ Р°' 

р " душие и безизходност
оа Съюза на комунистите зултат на което мнозина се 

от съдбовно значение е кол- питаха накъде - 
ко със своето идейно и по- търсейки енергично 
литическо действуване, със прекрати с това 
своята целокупна практика Може да кажем чест 
вярно отразява исторически рвата фаза на копститсцУУ 
те интереси на работничес- нннге измененис,ез™1оав? 
ката класа. Той не може да на стабилността 
бъде неин идейно-политичес- стта на нашата общност, и
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към про
грамата за стабилизация е 
в това, че насърчва трудови
те колективи и всички дру
ги фактори в стопанството 
и извън него, иа първо мяс
то, да се облегнат на собст
вени сили, иа по-голямо про 
изводство и ‘Производител
ност, на по-добро използува
не на мощностите, на усъсвър 
шнествуване на организация 
та на труда, на по-рационал
но стопанисване и на песте
не изобщо. Това значи, че

мало

-; СДК - ннш

в ре-

води това, 
да се

Печатница ,3ук Кара- 
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всеки преди всичко със соб
ствени усилия трябва да ста 
оидизира своето положение 
с което ще се осъществи 
обходимата

всичии° ТРЪН в очите- Те «

спъват, да нц отслабят 
Циите и 
маме в света.

не- пози- 
престижа, които и-консоуШдадия и 

създаде здрава основа за 
нов стопански подем. При
™ва к Т°я път изгьк®ам
стабилизащСа° бр6МеТО На

Такава е целта днес, ка- 
кто и в миналото — винаги 
когато е на «якото поради 
тези или онези причини 
ребно — с различните прика 

■ зки за това как уж променя 
ме курса на нашето вътреш
но развитие и нашата вън
шнополитическа насока, как 
напускаме политиката на не- 
обвързаност и т.н. На таки
ва, цокали те това или не, 
трябва да бъде ясно 
искам специално да подчер
тая — че Югославия и най- 
малко

Дв поднесат 
всички субекти в обСстш- 
ТО. което е не само степай 

необходимост, но е и от 
особено политическо значе-

пот
ека

Искам да подчертая, 
стабилизацията 
наша първостепенна задача, 
за чието провеждане трябва 
всички да се заемем. При то 
ва трябва да имаме пред
вид че към нея пристъпихме 
и от становището на дълго
срочни цели на развитието, 
онези които са формулира
ни още

че
считам за

и това
Посрещането на щафетата на площад 

в Димитровград
„Освобождение”

не мисли
своето самоуправително 
пиалистическо развитие, 
то своята политика на необ- 
вързаност, зашотр това пред 
ставлява същността на наше 
то обществено битие, 
на трайните интереси 
реби на всички

да мени

Сърдечни привети на Титосо-
нн-

със стопанската ре
форма, както и на онези ко
ито приехме на Деветия 
грес на Съюза на 
те комунисти.

(ОТ 1 СТР.)
третокласничката Таня Кос
тадинова, придружена от два 
ма граничари и група младе 
жи—ученици в училището 
за квалифицирани работ
ници. След това Борис Ко
стадинов член на Република
нската конференция на 
дежта говори за делото на 
др. Тито.

Само два дни по-късно, 
през Ниш и Пирот Титовата 
щафета пристигна и в Дими 
тровград.
На площад „Освобождение’

пред няколко хиляди граж
дани, младежи и ученици от 
пимназията и основното учи 
лище щафетата прие и за де
лото на др. Тито говори Си
меон Костов, председател на 
ОК на Съюза на младежта 
в Димитровградска община 
приветствено писмо до др. 
Тито по случай 81-ия му рож 
ден ден прочете Надежда 
Рангелова, ученичка в трети 
гимназиален клас, а след то
ва шафетата през Пирот про 
дължи за Княжевац и Зай
чар.

кон 
югославски

израз 
и пот- 

наши народи.
Другарки и другари, успо

редно с решаване на задачи 
те в областта на вътрешното 
развитие на нашата стра
на, ние същевременно обръ
щахме голямо внимание и 
на света около нас

Следователно, 
бъдеще най 

се застъпва 
активно съжителство,- 
универсален принцип в меж 
дународните отношения, за 
равноправие на народите и 
държавите, без оглед на го
лемината им, силата, богат- 

и обществения поря
дък, за премахване на 

видове

Югославия 
-активно ще 

за миролюбиво
и в

мла-
като

и на на- 
щите международни задълже 
ния. Винаги считахме, 
шата независимост

Надица Рангелова чете поз
дравителното писмо до др. 

Тито
че на-

„„„ и сигур
ност, както и нашето дейст- 
вуване на международен 
план са съществено условие и 
за нашето безпрепятствено 
вътрешно развитие. Малки
те страни, към които се чи
сли и Югославия, не могат 
да си позволят да бъдат не
заинтересовани за характе
ра и хода на събитията в 
света или да стоят по стра
ни от тези събития. Напро
тив, нашите жизнени интере 
си ни налагат да бъдем по
стоянно ангажирани в бор
бата за мир, независимост, 
равноправно международно

ството
всич-

подтисничество, 
доминация и експлоатация, 
за намаление на яза между 
стопански развитите и недо
статъчно развитите страни, 
впрочем — за демократиза
ция на международния
вот въобще. Затова 
бва да бъдем

ки
Пред Четвъртата конференция на СЮК

ДА СЕ ОТКРИЯТ ПРИЧИНИТЕЖИ-
ние тря- 

готови да про
дължим своята международ
на роля, поемайки 
на отговорност 
ния.

До Четвъртата конферен
ция на СЮК остават броени 
дни. Тя ще обсъди най-акту- 
ални обществени и икономи
чески въпроси и събития в 
нашата страна и основните 
насоки за действие до Десе
тия конгрес на СЮК. Доку
ментите, които се вече изго
твят за тази важна партийна 
среща трябва да дадат съ
ществен анализ на събития
та от 21-то заседание на Пре 
дседателството на СЮК и 
Втората конференция до 

днес. Задачата е много сло
жна, дотолкова повече, за- 
щото се счита анализът ня
ма да се спре само «а фор
мите на явленията, но ще 
проникне в най-дълбоките 
причини, довели до разни из 
вращения в Съюза на кому
нистите и в обществото изо
бщо.

промени в Съюза на кому
нистите и за степента на един 
ство в него, както в репуб
ликански, така и в съюзен 
мащаб. Стремежът 
дат ясни и пълни преценки 
за станалите събития, пок
рай другото може да се види 
и от иока на Изпълнително
то бюро към всички централ 
ни и покрайнински комитети 
да анализират положението 
в своите организации. Голя
ма част от тези задължения 
вече са изпълнени.

Навестяването, че Четвър
тата конференция на СЮК 
ще има изключително дело
ви характер е очевидно ве
че днес в разгара за подго
товките на това 
Те текат, така да се каже 
°ез засто»й, в непрекъсната 
акция и многобройни обсъж 
дания на не малък брой въ
проси, на които нашето об
щество търси отговори. Без
спорно, от глобално общест
вено
план са икономическата ста

билизация и прилагането на 
конституционните амандма- 
ни. Направено е досега мно
го, но в сравнение с крайна
та цел — все още малко. Пре 
махнати са много недоразу
мения, сломени са най-голе- 
мите отпори, но тази поли
тическа година търси пълна 
и продължителна обща моби 
лизация на всички — от най- 
висшия форум до всекиго по 
отделно. В пряка връзка с то 
ва е и ролята на отговорно
стта и личната и колектив 
ната, особено подчертани в 
Писмото на другаря Тито и 
на Изпълнителното бюро.

За боязън от преждевре
менно задоволство безспор
но има оправдание, понеже е 
налице, че в провеждането 
на задачите от Писмото, и 
покрай всенародната подкре 
па, която то доживя, има изо 
ставане, така наречени ,дто- 
ловинчати мерки” и притае
ни отпори, които се опитват 
да запазят старото положе
ние. Една от най-новите по
литически оценки говори за 
това, че между другото тук 
се касае за недостатъчно и- 
дейно-полнпгческо съзнание 
относно за непознаване на 
марксизма, най-ефикасното 
оръжие за различаване «а 
идейните противници и за ди 
ференциация, която в много 
срели още не е започнала.

Почти стана система анти- 
самоуправителни натисци да 
се явяват в среди, където Съ 
юзът на комунистите е бил 
акционно безплоден, неспло- 
тен, неенергичен, разтерза- 
ван от идейни конфликтни 
аз същност — отдалечен от 
интересите на работническа
та класа.

Неотдавна работниците в 
Бор повдигнаха въпроса — 
ако Съюзът на комунистите 
е направляваща сила и един
ствена партия в нашето об
щество, как е можал да до
пусне нахлуване на чужди 
идейни влияния? Този въп
рос често беше на дневен 
ред в дискусиите ю Съюза на 
комунистите.

своя Дял 
и задълже-

да се да-

Югославия, ръководейки 
се от принципите на полити
ката на необвързаност, вина 
ги настояваше да даде въз
можно най-голям 
към

сътрудничество, за демокра
тични международни отно
шения- Опитът показа, че тък 
мо малките държави и 
техните интереси най-вече и 
най-често са били обект на

принос
мира и прогреса, счита

йки ги като цяло. Със свои
те предложения и акции тя 
участвуваше в намирането 
на решения за много съще
ствени международни проб
леми, а със своите практич
ни акции, с развитието на сът 
рудничеството с всички стра 
ни, които са желаели това — 
без оглед на разликите или

политиката на сила и 
тиск, налагане на решения 
противоположни на техните 
потреби и желания-

на-

Нашата външна политика 
изхожда от самоуправител- 

битие
заседание.

ното социалистическо 
на нашата страна, която е 
съставна част на прогресив
ните и революционни 
в света. Тя е израз на наше

то гледане на съвременните 
и взаимната зави- 

части в

сходството на системите 
и схващанията — доприня- 
сяше на усилията да се осъ
ществи стабилност и равно
правие в международните 
отношения-

сили Четвъртата конференция 
на СЮК ще бъде, впрочем, 
удобен момент да се дадат 
всестранни преценки за ми
налогодишните процеси и

движения 
симост на всички 
света, както и на нашите не 
само искрени желания и го
товност, но и задължения да 

към об-

становище на преден

В Ниш пребивала българска профсъюзна делегация
дадем своя принос

напредък. Затова Югощия
славия през целия следвое 
нен период, съвместно с ос 
таналите миролюбиви стра 
ни и прогресивни сили, на 
стояваше да бъде активен 
фактор в международните 
събития, конструктивно да 
допринася за решаване на 
международните проблеми, 
укрепване на мира и прог
реса в света.

Жизнените и трудови условия на работни- 

ците-важна задача на профсъюзите
досега успехи в областта на 
социалната политика, здра
веопазването, образованието 
и жилищно - квартирната 
политика за работниците.

На втория дси делегации
те посетиха Тютюневия ком
бинат в град Ниш. Тук на 

се запознаха с работа
та на работническия съвет и 
профсъюзната организация, 
общественото хранене на ра 
бопшците и с работата на 
детската градина и яслите 
ма Комбината. Разгледаха и 
съвременния -технологически 
процес в изработването иа 
цигари. Гостите от НР Бъл
гариялтги от посещението.

Двете делегации се догово 
риха да продължат със сът
рудничеството си, като го 
разширяват и задълбочават. 
Следващата взаимна среща 
ще се проведе, по възмож
ност, още тая година в Со
фия, НР България- 

Българската делегация пре 
даде поздравления на Коста 
дин Гюров, председател на 
българските профсъюзи до 
Душан Петрович — Шаие, 
председател иа профсъюзите 
в Югославия, с покана, по 
възможност, още през май 
тази година да гостува на 
Централния съвет иа българ 
ските профсъюзи в София- 

М. В.

ТЕЗИ ДНИ в Ниш се во
диха сърлечни и другарски 
разговори между югослав
ска и българска делегации 
на профсъюзите, 
ската делегация бе оглавена 
от Мустафа Плякяч, секре- 

иа Съюзния съвет иа го- 
профсъюзи,

— от Пенка До 
, секретар иа Цеи- 
съвет на български*

Югослав-
Затова нашата страна та

ка решително се определи 
за политиката на необвърз- 
ване и активно миролюбиво 
съжителство, която последо
вателно провежда, въпреки 
многото препятствия и изку
шения с които много 
през изминалите години се 
срещаше.

Тази политика ни обезпе
чи много приятеля и симпа
тии в света, но има и против 
ници на които точно незави
сима самоуправителна
листическа Югославия

тар
гославските 
българската 
дуиекова 
тралния 
те профсъюзи.

В първия Аен Аслегации- 
оиит из рабо

делоа

пъти те размениха 
тата си. Те констатираха, че 

• в защитата на стандарта и 
създаването на по-добри ус- 

живот и работа на 
важна

останаха твърде дово-
ловия за
работниците твърде 
роля играят профсъюзите. 
Водиха се, също така, и ра» 
говори върху постигнатите

------- СЛЕДВАЩИЯТ БРОЙ НА „БРАТСТВО"
ИЗЛИЗА НА 11 МАЙ ТГ.____________________

социа
Стрятща 3е по-
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ЗА СЪЩНОСТТА НА КОНСТИТУЦИОННИТЕ 

АМАИДМАНИ XXI, ХХН И XXI
да се отдели от <предприяти
ето и да се конституира ^ка
то самостоятелна трудова*ор 
ганизация или пък да се при 
съедини към друга трудова 
организация- Обаче, с тези. 
начинания съществува опас
ност да се навредят ^правата 
на трудещите се в отделни 
цехове или в трудовата ор
ганизация като цяло. В али
нея 2 на ХХ1-я амапдман се 
казва: „С организирането на 
основните организации 
сдружен труд в състав на 
трудовата организация или 
с отделянето па основните 
организации на сдружения 
труд от състава на трудова
та организация не могат да 
се навредят правата на тру*. 
лещите се в другите цехове 
на тази организация, нито 
интересите и правата на ор
ганизацията като цяло, кои
то произтичат от взаимозави 
симостта в работата или в 
съвместния труд със сдруже 
ни средства, както и едиос- 
транично да се не менят ме- 
ждусобннте ,им задължения.

С такива разпоредби' оче
видно се иска да се осигури 
интегритета на трудовата ор 
ганизация и да не се позво
ли да се злоупотребяват пра 
вата на основните организа
ции на сдружения труд.

ВЕНКО ДИМИТРОВ 
— Следва —

организациякато основна 
на сдружен труд.

Трите първи условия си 
обективни, защото не са в 
зависимост от волята на тру 
довата общност. Четвъртото

Конституционните аманд-» 
мани 'XXI, XXII и XXIII,.ко
ито >поради означението 
за 'работническата 
за по-нататъшното развитие 
на самоуправлението, попул
ярно наречени работнически условие е субективно, защо- 
представляват нов етап в ра то изцяло завиои ют волята 
звитието -на общественочжо- на трудовата ‘общност. Без 
комическите отношения в съществуване на което и да 
нашето общество. Тяхната било обективно условие не 
същност е в това да се напра може да се вземе решение 
ви решителна крачка в кон- за формиране на основна ор 
ституционното регулиране гашюация па сдружен труд, 
на доминиращата пози- без оглед, чс това желае тру 

ция на работническата кла- довата общност. Също така 
са в нашето общество. обаче не може да сс оформи

В тази насока отделно зна основна организация на сдру 
ченне имат разпоредбите жеи труд, без оглед, че са из 
на алинеите 1 и 2 на ХХ1-я пълнени първите три обек

тивни условия, ако не съще
ствува четвъртото.

С оглед, че основната орга 
низация на сдружения труд 
е основен облик на сдружа^- 
ване, вън от нея не могат да 
останат необединени цехове, 
при положение, когато се 
вземе решение за сдружава
не. Доколкото пак нито една 
от основните организации на 
сдружения труд не желаят 
да й се присъединят такива 
цехове, ще се вземе решение 
те да се закрият или отдел
ят от трудовата организа
ция-

Основната организация на 
сдружения труд има право

им 
класа и

Интересно четивоСт. Николов:

на
Марин МЛАДЬНОВ

.1омонимии думи )
I ;

Iамандман, в конто се изтък
ва, че на трудещите се га- Вила имах една любима 

в една народна песен.
Вила има той в 
идин край чудесен.
-Вила имах хубава, 
от ясен, за сснце.
Вила има той, от. камък, 
в едно красиво селце.
Вила, казват,- съм - имал 
при рождение, отсекла ми съдба... 
Вила, казват те, има той 
и сега — тя е кинозвезда.
Вила, вила, кила; жила, 
дума мила, всеки има вила. 
Различни неща — това, да!
Но думата, думата е една!

.1 <

рентира „както неочуждимо 
право, въз основа на своя 
труд в основните организа
ции на сдружения труд, в ко 
ито '.се сдружават и работят, 
както и във всички облици 
на сдружения и делово сът
рудничество на тези органи
зации, създават доход и уп
равляват с производството и 
общественото възпроизводс- 
ство и решават за дохода". 
И -по-нататък следва: „До
ходът осъществен в кой
то и да е вид на сдружен

I
■

-*»
.
т

* п ' ^

1 т

труд и на сдружени средст
ва принадлежи изцяло на ос
новните организации на сдру
жения труд“.

С тези разпоредби устано
вено е неочуждимото право 
на трудовия човек в самоу
правлението, чието основно 
съдържание означава непос
редствено участвуване в осъ 
ществяването и разпределя
нето . на съвкупния доход, ко 
йто изцяло принадлежи на 
основната организация на 
сдружения труд.

С. цел изцяло да се осъще
стви установеното обществе 
но-икономическо положение 
на трудещия се и да се реа
лизират неговите права, в 
алинея 2 на; амандман XXI 
установен е основен инсти
туционален облик на сдру
жения труд: ОСНОВНА ОР
ГАНИЗАЦИЯ НА СДРУЖЕ
НИЯ ТРУД. Тук се казва: 
„Работниците във всички це
хове на трудовите организа
ции (предприятия, учрежде
ния и- пр.), които представ
ляват трудово цяло и в ко
ито са резултатите от . съвме
стния им труд могат да се 
потвърдят като стойност на 
пазара или в трудовата ор
ганизация и които според тоя 
критерий за да бъдат само
стоятелни, имат право да се 
организират като основна ор 
ганизация на сдружения 
труд".

За тази -цел са установени 
четири условия, които цехо
вете <на предприятията тряб
ва:-да'изпълнят, за да могат 
да <ее организират като ос
новни организации на сдру
жен труд. Това са:

— Цехът на трудовата ор
ганизация Аа представлява 
трудово цяло.

..... — Резултатите на съвмест
ния ЛРУД--да- могат да се пот
върдят като стойност на па
зара.или. в трудовата органи 
зация,

— Р

г:

Симеон Стоименов: 
практическото си обучение 
създаваме доход, който пол
зват предприятията. На нас 
тази работа материално не 
ни се наваксва. Аз лично не 
търся предприятието да ни 
плаща, но би. могло матерна 
лно по-често да ни помага.

С

Ученици - самоуправители
В Босилеград вече четвър

та година но с добър успех, 
при сравнително трудни ус
ловия, работи училище за 
квалифицирани работници, 
от което излизат специали
сти, необходими на нашето 
стопанство.

Училището още не е само
стоятелно. То работи в съ
став на съответния 
щен център от Враня. Проб-

шш щ ■и •

вече привлича учениците, за 
вършили основно образова
ние — изтъкна Гоне Глиго- 
ров, ръководител на учили
щето. От друга страна, мно
зина компетентни неотговор 
но се отнасят към проблеми 
те на това училище. Има 
мнение, дори че това учили
ще може да угрози същест
вуването на гимназията — 
добави Глигоров.

те органи е повече от фор
мално. Друг е въпроса, че 
това подведомствено учили
ще все още няма всички са- 
моуправителни органи. С та
кива „привилегии' обаче се 
ползват съученищгге им в 
другите училища за квали
фицирани работници.

Тоя -въпрос получава осо
бен призвук щом като се 
знае, че тези ученици са вед 
но и производители. Тази тя 
хна роля особено.ще се уве
личи, когато цялостно се о- 
форми ученическата работи
лница. Учениците тогава ще 
произвеждат стоки, които 
ще..имат пласмент на паза
ра. Наистина -те са вече по
стигнали това в предприяти
ята, в които изучават прак
тическото си .обучение. Ка
саеше преди всичко за авто
транспортното предприятие. 
Безспорно е, че учениците 
тук < създават - доход, <но:не у- 
частвуват в разпределянето

да организираме научни ек
скурзии.

Александър: Зарев: — Ко--. 
гато вече създаваме доход в 
предприятието би. било до
бре поне да .имаме .предста
вител в работническия 
вет на същото.

Ненко Тодоров: — Един
ствено сме включени в кла
совите

съ-
учили-

общности и тук рази 
екваме за успеха, диещшлиг 

ьучнихе екскурзии ш 
Смитам обаче, не .то. 

ва не е достатъчно, за.да.мо 
же.да се говори, че в,учи. 
лшцето съществуват добре 
развити самоуправителни от 
ношения,

Почти на същото мнение 
е учителят Иван Алексов, 
кс<йт.о преподава професио* 
налнн .предмети. — Считам, 
че неооходимо .е да се изди
гнат самоуправителиите от
ношения в нашето училище 
и учениците да бъдат цяло
стно включени в. самоупра- 
вителното решаване. Сега в 
учителския съвет .нямаме ,ни 
то един ученик.

, -Г- .: ' -Т:
;. 1 ната,.. на 

прочее..

I-!'' - ш
му.

КАК ВИЖДАТ ПРОБЛЕМИ
ТЕ УЧЕНИЦИТЕ

Ето и мненията на 
ко ученика от 
тРУАностите, 
щат.

Първослав Костадинов: __
Преди обед сме на практиче 
ско -обучение в

Час по практическо обучение Някол- 
трети клас за • *

лемът е във все още ела 
бата материална база на у- 
чилтцето. Факт е, че вси
чко не може да се научи в 
ученическата скамейка, а 
също и в училищната рабо
тилница, която е вре още в 
процес на оформяване. Зна
чи, отделно трябва да се по
добри практическото обуче
ние, с оглед на значението

Стопанските организации, 
в които учениците провеж
дат практическото си обу
чение би могли да помогнат 
повече. Защото тук се под
готвят нови .работници, кои
то същевременно създават и 
доход.

с които се сре-

Става ясно, че проблемите 
на учениците в. училището 
за квалифицирани работни
ци..в Босилеград .са . много.. 
Главно те

автотранспо
ртното . предприятие, а 
обед.’на училище. По- 
начин, наши* работен 
въвлиза средно -на И 
При такова положение нд-

след
такъв

ден
часа.

се отнасят до не
доразвитите самоуправител- 
ни отношения и слабата ма
териална база.

Общинската образовател- 
общноог ще-превземе се

риозни мерки .те,да .се пре
възмогнат в

езултатите на съвмест
ната работа да могат БЕЗ РЕШАВАЩО ВЛИЯНИЕ

Учениците от това учили
ще са изключени от самоуи- маме достатъчно условия за 
равителните процеси. Тяхно работа-и за постигане 
то участвуваие в училищни- лобри-успехи;

само-
стоятелно: да: се изкажат и 

— Трудовата общност на 
такъв цех - от. организацията 
трябва да изрази вол (вземе 
решение) да се организират

му.
на

— Трудности от такъв вид 
изпъкват особено сега, ко
гато Резолюцията ^^кггатвта 

конференция наСКЖ!'
на по-нашето училище все по

Страница 4
БРАТСТВО I' 27 АПРИЛ 1973



КЛИСУРА

ПРИМЕРЕН ЗЕМЕДЕЛЕЦ
Няма клисурец който да тп 

не знае за Величко Т. Стай- - РАе Рационално стопанис 
Анджакова,

К, Гергинов 
Б. Стоименов 
А. Василевва.ков от махала 

с. Клисура.
Този упорит земеделец е 

на 76 години. По цял ден ра
боти и без почивка. На ____
дини бил зидар. Но, от 1940 
година насам — изключител 
но се занимава със земеде
лие. Притежава 10 хектара 
ниви, ливади, овощни гра
дини и др. р

Голям любител

Стайков не остава назад и 
с обработването На земята.
Сее ечемик, овес, ръж. 

Редовно засажда още кар
тофи и зеле. Една част от 
продуктите продава, а друга 
та му служи за домашна у- 
потреба. Сее и детелина и ан 
глийска трева. Има 6 говеда, 
един кон и 20

След референдума за обединяването на кооперациите
овце.

Величко Т. Стайков е ак
тивен обществено - политиче 
ски деец в Клисурския ра
йон. Няколко пъти след ос
вобождението е избиран за 
общински и околийски отбо

Земеделците очакват многое на овощ
ните дръвчета и горите. Ка
то овощар е прочут наделе- 
че. Няма домакинство в Кли 
сурския край на което не е 
дал калем или не е облаго
родил някоя фиданка. Заса
дил е 1.200 овошки — най- 
много ябълки, круши и сли
ви Има и 40 орехови стъб
ла. За домашна употреба и 
от любопитство, отглежда и 
френско грозде, малини, че
реши и мушмули. Интерес
ни са мушмулите без кости
лки, които той пренел от с. 
Масурица край Сурдулица. 
Когато е добра годината той 
набере и по един вагон ябъ
лки и круши. Но, голяма по 
лза от това не вижда, защо- 
то пътя за Клисура е лош и

Стопанската интеграция в Босилеградска община 
има «всички изгледи на успех. Референдумът в гостил- 
ничарското предприятие е у спял, а също така и в земе
делските кооперации от Гор на Аиеина и Босилеград. О- 
става да се повтори референ думът в търговското пред- 
приятие „Слога” и да се насрочи в транспортното пред
приятие. Трябва обаче

трудничим във всички обла
сти.

Ето защо най-много очак
вам, че дейността на ново- 
обединетата кооперация ня
ма да се състои само в тър
говия и изкупване, а много 
повече в организирано раз
витие на животновъдството, 
което предпочита откриване 
на разплодни станции, угоя
ване на добитък, производ
ството «а фураж.

Борис Стоименов, от село 
Милевци: — На всички ни 
беше 1яоно, че досега земеде
лските кооперации не изпъл 
ниха нашите очаквания. Твъ 
рде много се отдалечиха от 
решаването на съществени
те проблеми на селското сто 
панство.

да се каже, че според проекта съ 
ществува алтернатива тран спортното да не влиза в обе
динението.

Във воичко това най-значи 
телсн е успехът от референ
дума на земеделските коопе 
рации. За тяхното обединя
ване гласуваха към 10 хиля 
ди земеделски производите
ли и почти 90 на сто са дали 
подкрепа на тази важна сто 
панска акция-

От трима земеделски про
изводители потърсихме от
говор на въпроса: какво о- 
чакват след обединяването 
на земеделските коопера
ции.

Коста Гергинов, от Долна 
Аиеина: — Очаквам обеди
неното предприятие да укре 
пне материално и кадрово. 
Това ще е от голямо значе
ние за нас 
производители. Надявам се, 
че сега ще насочат дейно
стта си, преди всичко, към 
развитие на животновъдство 
то, за което в нашия край 
съществуват добри условия-

Асен Василев, от село Из
вор: — От новообединената 
земеделска кооперация очак 
ваме много в подобрението 
на селското стопанство и за 
социалистическото преуст- 
ро<йство на нашето село. За 
нас, земеделците, има отдел 
но значение кооперациите 
да ни помогнат със своите 
специалисти в организиране 

производство, 
но същевременно да се за
ложат да кооперираме и съ-

няма пазар за тях. Преди ед 
на година молил 
тието „Вочар” от Влад. 
да му изкупи 
ябълки и круши, но без ус
пех.

предприя-
хан 

един вагон

на частното

ВЕНЕ ВЕЛИНОВ

Интересно е, че Стайков е 
засадил 7 хиляди борови и 
брезови фиданки, които на
предват добре. Оглежда и 
облагородена леска и 20 хра 
стови дървета. Но, храстът в 
този район не вирее добре. 
Слабо напредва. Има доста
тъчно и букови гори, които

Стойне ЯНКОВрник, член на управителния 
отбор и кооперативния 
вет в земеделската коопера
ция в с. Клисура и в ръко
водствата на ССРН.

— Без тази работа и днес 
не бих можал да живея, ка
за той.

съ-
XXXземеделските

Скиташе той тю ветровитите баири 
на млади години по навик стар, 
преследваше по снега дивешките дири 
със стара пушка и с бърз загар.
И вечер разказваше какво му се случило, 
и чистеше снега от дрехите заледени, 
а под печката топла почиваше кучето 
във гората през прозореца загледано.
.. . Но и това време като вой отмина, 
отдавна баща ми по дивеч не стреля, 
днес притиснат от много години 
той времето брои във постеля.
А аз

МИЛАН ВЕЛИЧКОВ

Фрагменти

Миде от Сречковац загледан 'пред прага ни къщен 
друг загар от него по лов немамен, 

струва ми се, че той е онзи, същият, 
и че е отброил своите само баща

в
всеки килограм приръст два динара и 
пет килограма концетрат. След 105 дни 
угоените юнета дошли отново на 
оперативния кантар. Сега . всяко юне е 
имало тегло средно 170 килограма. Пре
дал ги Миле на кооперацията и си взел 
8 500 динара.

Миле ще върви напред в производ
ството, а и кооперацията няма нищо 
против.

Най-после и „Сточар” да даде един 
свой специален вид сътрудничество. Той 
не е нов за по-напредничавите животно 
въдни краища, но в нашия край все още 
не знаят за такъв вид кооперация и въз 
можностите, които предлага тя-

Миле Станкович, замеделец, живее със 
семейството си в Сречковац. Минал е об 
щинската граница, оставил своята чи- 
ниглавска кооперация и кооперира със 
„Сточар” в Димитровград. „Сточар” пък 
в такъв вид кооперация няма кооперати 
ени връзки с нито едии свой произво
дител. Това е още един интересен факт. 
Ето как обяснява причините за това Ми 
ле Станкович:

— Не завися от никого. Димитров
градската кооперация ми дава за всеки 
нов килограм приръст 50 пари и кило
грам концетрат повече от кооперацията 
в Чиниглавци.

Макар че е в напреднала възраст Ми
ле дава вид на млад човек, предприемчив 
е, бистър. Обича да работи, 
домакин. Миналата година в собствена 
организация е угоил 40 свине, а и мля
кото от три крави монтафонска порода 
давал на свинете. „Нямах сметка, каз
ва Миле, да го давам на чиниглавската 
кооперация по 150 динара“.

Миналата година направил съвреме 
Iгни обори с вода и ток. Започнал да пра 

К7лца, но свършил пари. Тази кри- 
накарала да обмисли как най-бър

зо да заработи пари за обзавеждане на 
домакинството си. Дошъл в Димитров
град и почукал на вратата па „Сточар”. 
Бързо се разбрали. Кооперацията му да
ла да угоява 32 телета за изкупуване, за

ми.КО-

Алексалдър ДЪНКОВ
— Сега ще взема още 50 телета. Ще 

ги угоявам при същите условия, след 
това ще взема още и така нататък. Смя 

, че с такъв вид кооперация със „Сто 
чар” мога да заработя и над 30 000 ди
нара.

АЗ ВЯРВАМтам ■ ■ ■

Станкович напомни че твърде раду
шно би оставил произвоството на жит
ни растения и би сс посветил на угоя
ването на добитък при настоящите ус-

Аз вярвам: пак се зеленее 
над теб Милевока планина 
и че небето се синее 
със свойта безкрайна ширина, 
а ти като мома се къпеш — 
обраснала в зеленина.
Горите са пълни е птици, 
с мирис на пролетни цветя, 
водите ти бистри като сълзи 
пълзят низ родните поля. 
Когато слънцето изгрее 
и пролетния ден се ражда, 
когато чучулигата запее — 
човек изгаря от жада.
Ти вярвай: пак ще се завърна 
със вяра ло-голяма, призори, 
синовно пак да те прегърна 
и да умра дори.

ЛОВИя*
Но една лястовица не прави про

лет. Добавяме — но я предвестпява.
Пример!.т на Миле Станкович от 

Сречковац, колкото и да е показателен, 
не разрешава проблемите, множеството 
проблеми във връзка със сътрудтгчсст- 
вото и кооперирането между пронзводн 
телите и кооперация „Сточар”. Той мо
же да послужи като добра пропаганда 
на кооперирането от този вид, в който 
сс съчетават интересите и на произво
дителя и на кооперацията. Такъв вид на

Истински

ви и сътрудничество укрепва доверието и то 
може да бъде доходно. И ако е така, 
примерът на Миле Станкович показва, 
че е така, защо тагава и нашите произ
водители го не последват.

МИЛОШ БАКИЧ

за го а
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БЕЗКРАЙНИ УСИЛИЯПОКОЛЕНИЕ 

НА ПЪТ необходима мобилизация иа 
всички ДО един - иа кому- 
писти, специалисти, работни 
ци, на колектива... Имаме 
добра кадрова структура — 
много инженери, съвремеи- 

машини, специаллизира- 
но производство, с интегра
цията закръглени процеси. 
Възможностите са големи, но 

използвани напълно.

стойност от 3 мили-от бе лия на
она и 300 х-иляди динара, пре 
димно в Полша, Унгария и 
България и една част в Гер
манската федерална репуоли 
ка. Само гумени обувки са 
изнесени на стойност от 1 
милион и 700 хиляди динара.

Този факт и направеното 
в друг смисъл »в димитров
градските фабрики през 

изтеклите две години не мо- 
считат за години

Докато израстваха 
тона и стоманата, на завод*! 
те на „Тигър“ в Димитров
град не им вървеше много 
Особено през последните 

две години, 
и най-млада фабрика за гу
мени обувки и фолии е за
вършена през 1971 година, 
когато и колективът приел 
иай-далловидпо решение — 
да се обедини с гшротските 
заводи на „Тигър“. По също
то време иа най-съвременни 
машини голям брой нови ра 
ботници, предимно неасвали- 
фицирани работници трябва
ше да научат да произвеж
дат като истински промиш
лени работници. Общината 
нищо повече ис можеше да 
им предложи. А съвременна
та технология и съоръжения 
търсят квалифицирани и ви
сококвалифицирани работни 
ци и специалисти. Битката 
за кадри — инженери, тех
нолози и техници беше на 
отделен фронт. Онова, което 
беше заварено, денонощно 
разрешаваше многобройиите 
проблеми, изникващи във 
всяко пробно производство. 
Сега, след две години, може 
да се каже, че битката за

Най-голямата
МЛАДИТЕ ЕЛЕКТРОННИ ИНЖЕНЕРИ 

ИВАН и ДИМГЬР ДИПЛОМИРАХА В РЕКО
РДНО ВРЕМЕ И ТОВА С ПЪЛНИ ДЕСЕТКИ И 
СЕ ВКЛЮЧИХА В ПРОИИЗВОДСТВОТО. СЕ
ГА РАБОТЯТ И СПЕЦИАЛИЗИРАТ. МЛАДИ
ЯТ ЧОВЕК ТРЯБВА ДА ИЗПОЛЗВА ВРЕМЕ
ТО И ВЪЗМОЖНОСТИТЕ, КОИТО МУ ДАВА 
ОБЩЕСТВОТО.

НИ

не са
Това значи, че ни предстоят 
още много усилия, на които 
край няма..

гат да се 
на неуспеха. Напротив, по^на 
пред би могло да се каже, 

това време, в което колек 
.т и самоуправителният 

му и кадров щаб, облегнати 
върху здравата интеграцион
на цялост набират сили за ка 
чествеи скок напред. Нима 
това на!й-добре не изразява 
производственият 
1973 година. Според него, бъ
дещата организация иа сдру 
жения трУА „Тигър“ в Дими 
тровград трябва да осъщест 

130 милиона и 800 хиляди 
динара общ доход. Това ще 
бъде скок в нова качествена 
промяна която тази фабри
ка, както казват дейците в 
„Тигър“ непременно трябва 
да осъществи. Това „не
пременно” трябва да се раз
бира като изключителна за
кономерност, която много из

че
тивът Следователно, сега все по 

се подчертават субекти— минус спането. Иначе 
следването продължава сред 

осем години. За пет годи* 
Димитър н Иван са из

държали по 35 изпита — по 
седем на година. Няколко 
от тези изпити са слушали 
и по шест семестри.

Общият ии въпрос за два
мата млади инженери беше: 
Кой метод'на учене е най-ре 
зултатеи? Те са съгласни в 
това. че самостоятелното уче 
не не може с нищо да се 
отмени. Може да учат и два 

те трябва да бъдат

вече
вните моменти или както се 
казва, вътрешните ресурси, 
които лежат в човека, в не
говите способности да орга
низира, да създава, да при
лага знанията, да учи дру
гите, да се бори всяка мину
та от работното време пра
вилно да се използва. Ако,

ни

но
ии план за

ви

се осъществят задачите ще 
1 ми-се осигури над

Когато всичко се сумирама, но
почти равни един иа друг и 
взаимно да се допълват със

излиза, че димитровградски
те фабрики на „Тигър“ в 
края на годината трябва да 
осъществят над 10 милиона 
динара чист доход.

Задачите не са пре- 
амбициозни, но затуй са ре
ални, и както изтъкват в 
„Тигър“ трябва да се осъще
ствят ако в тези фабрики не 
искат да яАат горчивия хляб 
на стабилизационните мерки 
или вечно дължещия- За да 
бъде осъществено реалното, 
специално обувната фабри
ка, която дава най-голямо 
производство, се предприе
мат мерки, между другото, 
да се работи в четири смени 
на най-главните машини.

кадри е спечелена.
Производството през 1971 

година обаче изискваше ог
ромни усилия 713-те работ
ници, колкото тогава сред
но работеха в заводите на 
„Тигър“ в Димитровград осъ 
ществиха едва 35 милиона 
динара общ доход. Следва
щата година общият доход 
нарасна за около два пъти 
(иа 78 милиона), а производ
ството бсъществи около 73 ми 
лиона динара общ доход. На 
края на годината в предпри
ятието работеха 1010 работ
ници.

Със стечение на обстоятел 
ствата, за които беше дума, 
в последните две години осо 
бено отрицателно върху про 
изводството подействуваха 
лошите условия на пазара, 
девалвациите, общата непла
тежоспособност в стопанст
вото в страната и така на
татък. Това са основните при 
чинги поради които Димитров 
градските заводи на „Тигър“ 
в 1972 година показаха отри
цателни финансови резулта-

знаиияга си.
Поколението на Накев и 

Мито® завърши гимназия 
през 1967 година. Това беше 
прочутата паралелка на 1УЗ, 
където имаше много отлич-

И. Накев мъчваше специалистите на 
„Тигър“, централния работ
нически съвет и фабричните 
органи на управление 
лектива. Затуй се казва, че 
спешно тряЬва във всички 
фабрики, които нямат голя
мо натрупване, или работят 
със загуба да се предприеме 
всичко възможно и всички 
фабрики на заводите „Ти
гър“, които в края на годи
ната осъществят производ
ство над 31 на сто повече от 
1971 година.

В този смисъл се прие.мат 
стабилизационни и акционни 
програми, които навлизат в 
заключителната си фаза, а 
върху които работниците ве 
че са казали своите забележ 
ки и предложения- Задачите 
са начертани ясно във всич
ки програми и както каза 
Живко Виденов, заместник- 
главния директор на заводи
те „Тигър”, че „ако дими
тровградските фабрики осъ
ществят производствените си 
планове, тогава ще бъде осъ 
ществено 8 милиона динара 
натрупване... Плановете не 
само, че са „амбициозни“, но 
са и реални. Но затуй пък е

ИВАН НАКЕВ от Ресен и 
ДИМИТЪР МИТОВ от Боси
леград са инженери по елек 
троника в Ниш. Дипломира
ха през миналата есен елек
троника на Нишкия универ- 

С отличен успех — 
с „чисти“ десетки — както 
обикновено

и ко

сите!.

казват студенти
те.

Накев е «а работа в Елек
тронната, а Митов в Тютю
невата промишленост в Ниш. 
Техни стипеднисти бяха.

И в босилеградската гим
назия те бяха отличници. Но 
на тези буйни години те се
га гледат като на минало, ко 
ето е трябвало много по-доб 
ре да се използува.

— Младият човек разпола
га с най-много сили и отно
сително най-благаприятни ус 
ловия да постигне възможно 
повече в личното си издига -

Но в същото време органи
зационните мерки не реша
ват всички производствени 
проблеми. Всички

Д. Митовне. за своята всестранна кул 
тура и професионална под
готвеност. Това предпоставя 
много труд и усилия и, ако 
щете лишения, — казва Иван 
Накев, син на обущаря Да- 
не от Босилеград, 
шилото и чукчето издържава 
и втория ои син на медици
на. — Стипендиите и креди
тите спасяват положението. 
Стига човек да иска

задачи ре 
шават всеки и всички и на 
всяко работно място, да пра 
вят икономии, да се борят 
за по-голяма производител 
ност на труда, да се борят 
за намаляване себестойност-

ни и много добри ученици. 
Преподавателите се изпрева 
рваха кой ще бъде класен 
наставник на най-добрия 
клас. Гледаме ги на една сни 
мка пред входа на гимнази
ята. Всички са живи и здра
ви. Всички са завършили по 
лувисше или виеше образо
вание. Най-голям брой сега 
са преподаватели в основни 
училища навред из страна
та. Неколцина са военни. Ня 
кои вече са семейни...

Събеседниците ни Иван и 
Димитър завършиха универ
ситета тна 23 години. Значи 
до 27 години, когато трябва 
обезателно да се отбива во- 
ената повинност, те могат да 
изкарат ще по един факул
тет. З&раво «а трудолюбиви
те момчета!

Какви планове имат?
Наесен Накев ще замине 

войник. А след една година 
той ще кара аспиратура 
електроника. Димитър пър
во ще завърши третия сте
пен на факултета, а след то
ва отива в Армията.

— Кое е същественото ус
ловие да се завърши ,на вре
ме един от на'й „тежките” 
факултети?
Отговорът, който , дават дру 

гарите, е логичен и ясен: со
лидна подготовка от гимна
зията и упорита работа, про
пита с любов към науката.

— И амбиция Да се постиг 
не нещо.

ти.
Покрай всички трудности 

и неблагоприятни условия 
тези заводи успяха да изне
сат на пазара гумени изде-

които с

та на продукцията, за по-ви
соко качество, да се спазват 
основните норми на поведе
ние на производственика, да 
бъде отговорен, да признава 
и цени чуждия труд, да за
чита
Така би трябвало да 
да кодекса на работника, 
'йто му възлага високи 
водствени задачи.

да учи
— подчертава Иван, доволен 
от постигнатото досега. Ди
митър и Иван посещават 
курс по немски език при ра
ботническия университет 
Ниш.

в

реда и дисциплината.
— Владеенето на един за

падноевропейски език, особе 
но на немския, се налага ка
то съществено условие да се 
следи темпа на развитието 
на съвременната техника и 
електроника в света. Трябва 
да се следи техническа лите 
ратура, която осведомява за 
новите достижения в тая об
ласт — казва Димитър Ми
тов.

изглеж
ко

произ

Към това всеки работник 
задължава и планираният из 
нос, който трябва да възле
зе на над 10 милиона

комерческата 
служба предстоят усилия Да 
се избори за повишение на 
износа, особено на износа на 
обувки на 
с които имаме 
клиринг.

Но стоките най-напред тря 
бва да се произведат. И то 
качествени стоки, с по-малко 
разходи зарад по-големи до 
ходи. Работници, 
думата!

по дина
ра. На

Разговорът с двамата мла
дежи тече несвързано и не
принудено. Припомят се слу 
чки от ученическата скамей
ка. Иван повече наблягал на 
математиката, а Димитър о- 
бичал и да чете

пазара в страни, 
плащане чрез

.. художествена литература. Но на уни
верситета следването изцяло 
поглъщало свободното 
време. Димитър си спомня ду 
мите на

им

един професор, спо 
ред който електронният фа вне имате
култет продължва пет годи- Стоян Станков

М. БакнчСтраница 6
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СЕЛА - ПЪРВЕНЦИ
не по-малка от тази за тока. 
Ще трябват много пари. Око 
ло 60—70 милиона стари ди
нара. Вече са събрани «ад 
десет милиона, а ежедневно 
пристигат \ нови записи.

Обаче има нещо друго. Ня
кои хора, май не мислят до 
бро на своето село и на себе 
си. Или не искат и в Погано 
во да идва рейсът, или пък 
гонят някакви амбиции. Та
ка или иначе — те се опит
ват да провалят акцията, ра 
зпростраияват тревожни слу 
хове за било и «е било...

съжаление те 
имат и „съмишленици" в Ди 
митровград и Пирот и пър
вата вълна на въодушевление 
във връзка с изграждането 
на пътя като че ли е постиг
нала.

Не би трябвало да се пов
тори предисторията с довеж 
дането на тока.

Пари за построяване на 
пътя вече изпращат поганов 
чани на временна работа в 
чужбина; изпращат и хора 
от страната, дори и хора, ко 
ито не са погановчани. На
пример Хранислав Тошич от 
Пирот е внел 100 000 ст. ди
нара!

Защо тогава да речем да 
не могат да внесат два пъти 
колкото Хранислав Тошич 
и всички хора от Русимовци 
Клюндинци, Люля, Ковачев- 
ци, Сърбиновци, Везенковци, 
Дунгеровци, Кьосинци, Пет
ковци, Асановци, Киверанов 
ци, Обложина, Одор 
др махали (живуци в Пога- 
ново и извън Поганово!

Лъжат се ония, които 
лят, че 
ще дойде през Планиница и 
Бански дол.

Рейсът в Поганово ще из
свири от клисурата!

И затуй всички погледи и 
и всички усилия трябва да 
се устремят към манастира, 
към дерето.

ДРАИНЦИ
Тръгнеш ли от Клисура 

към Стрезимировци по рав
ното шосе, извиващо се ка
то змия край река Ерма, ед
новременно изпитваш коп
неж по китните чукари и 
долини и доволство от песе
нта на планинските реки и 
потоци, която песен заглъх
ва в дълбоката прохлада на 
буките. Вляво от р. Ерма, на 
разстояние от около 5 кило
метра от Клисура-център, в 
полите на Власинска плани
на (наричана от местното на 
селение Драинска планина) 
се намира Драинци с около 
100 домакинства и 450 жите-

Драинци има най-много ин
телектуалци, няма къща без 
интелектуалец, а в някои ги 
има и по повече.

Поради туй Драинци меж
ду първите села в Клисур- 
ския район със собствени 
средства от около 130 хиля
ди динара доведе електри- 
чен ток с помощта на ВЕЦ 
„Власина” от около 15 хиля 
ди динара. 1970/71 година по 
строи и водопровод и днес е 
единственото село в района, 
което има хубава и студена 
вода за пиене. Водопроводът 
струва около 420.000 динара. 
Много домакинства вече и- 
мат и съвременни бани. В 
кошарите са построили бето 
нни корита за водопой на 
добитъка. Домакинствата на 
това село са снабдени със 
съвременни електрически а- 
парати. Няма къща без ра- 
диопарат, а и телевизорите 
не са рядкост. Пътят който 
свързва селото с централния 
път за Клисура редовно по
правят.

Със собствени средства и 
с доброволен труд местното

За голямо

ПОГАНОВСКИ МАНАСТИР

ПОГАНОВО ли.
Вековните дървета, спретна 

тите електрифицирани и сна 
бдени с вода чрез водопро
вод къщи, хубавото учили
ще и в най-ново време съв
ременно построената коопе
ративна сграда, градините, 
минаващата през него река, 
тази картина, галеща с нас
лада сърцето, съперничи на 
много курортни кътчета и 
го нарежда като село — 
първенец в Клисурския край 
Погледът ненаситно се носи 
през ливадите, нивите и о- 
всхшните градини, а лицето 
лъха прохладния планин
ски ветрец. То е прочуто по 
своето овощарство, особено 
със своите големи и сочни 
ябълки и круши.

Важен поминък на насе
лението представлява сгра- 
достроителството или пък 
младежите се учат в сред
ните, полувисши и висши у- 
чебни заведения и се наста
няват на работа във вътреш 
ността на страната. Но ни
кога не забравят родния си 
край. Останалите членове на 
семействата в Драинци се 
занимават със земеделие и 
животновъдство. Население 
то е трудолюбиво, ученолю
биво и честно. От всички 
села в Клисурския край,

Преди 5 години погановча
ни направиха същински под
виг!

души в комитета по електри 
фикация. И какво стана то 
гава? Станаха най-дейни. Хо 
диха делегации и при пред
седателя на Общинската ску 
пщина в Димитровград Сла
вов и му заявиха:

— Другарю председател, 
такива сме ние, погановчани. 
Ако се сплотим още две села 
като Поганово ще електри
фицираме.

И запретнаха ръкави пога 
новчани.

Направиха няколко варни
ци (за тази работа нямат ко 
нкурент!) продадоха по една 
крава, „съюзиха” се съседи, 
които дотогава не бяха в до
бри отношения с по едно 
впрегатно говедо.

Лозунгът беше: ВСИЧКО 
ЗА ТОКА!

И токът
НОВ ЖИВОТ!

Тези дни Поганово е обх
ванато от друга треска.

На събрание на местната 
общност е взето решение да 
се строи пътя Поганово—По 
гановски манастир по дес
ния бряг на реката. 
Погановчани сега са отвори
ли голяма работа. Може би

В рекордно време от две 
години
домовете си. За тази тяхна 
акция и днес им свалят шап 
ка комитетите по електрифи 
кация в неелектрифицирани 
те села в Димитровградска 
община. Дори идват в Пога
ново да изучат техния опит.

И имат какво да научат.
Десет години преди да се 

доведе тока — в Поганово се 
формираха и разформираха 
комитети по електрифика
ция- А защо? Защото винаги 
имаше ежби: ако в комите
та е влязъл еди кой си — 
веднага се започват приказ
ки надълго и нашироко защо 
не е друг Някои хора от ко
митета проявяваха нетърпи
мост към известни хора в се 
лото, наричаха ги с какви ли 
неимена. С една дума — ли
псваше правилна организа
ция на работа.

И дойде спасителният ден.
Като видяха че така нищо 

няма да стане, един поганов 
чанин, на събрание, предло 
жи ни малко ни много — 80

доведоха ток по

население е построило и учи 
лищната сграда, в която се 
учат децата от I—IV клас.

Тези дни ще започне с ра
бота най-красивия обект в 
селото

овска и

мис
рейсът в Поганово

кооперативната 
сграда, която построи земе
делската кооперация в Кли
сура. За нея са изразходва
ни около 400 хиляди дина
ра. Тук ще бъдат поместени 
потребителния магазин, кръ
чмата и зала от 100 квадрат
ни метра.

С това село Драинци до
ближи живота си към град
ския и с право може да се 
нарече село — първенец в 
Клисурския край.

Впрочем може би на тия 
дето се опитват да провалят 
акцията най-напред ще им 
потрябва линейка или друга 
помощ, а пътят през Бански 
дол и Планиница е в крайно 
лошо състояние и той за да 
се поправи — ще трябват 
много повече пари.

Зату«й не бива да се губи 
ценно време в ненужни при
казки — трябва да се дейс
твува!

дойде! А с него —

М. В.

Стефан НИКОЛОВМ. АНДОНОВ

МИНИАТЮРИПЪРТОПОПИНЦИ
Скърбя с нестихваща печал 
Доловил твоя разпокъсан вик 
Разтръсва поривът велик 
Бушуващо море на моя идеал.

лампи. Наистина, имаше големи препят 
ствия, обаче когато пристигна тока — 
всичко бе забравено. Работите трябва- 
шеГда приключат още за 29-ти ноември 
миналата но приключиха към края на 
януари тази година. Вече имаме и пет 
телевизора, а след някои ден ще ,,при
стигнат” още три. Също така в много до 

са купени и различни елек- 
има и електрически

В Пъртопопинци бях много отдавна. 
Като ученик в отделенията, едно лято 
бях на почивка там. В спомените ми са 
останали хубавите ливади, воденицата 
край пъртопопинското врело, училище
то обаче, за селото нищо друго не си

Не тичай след стиха нежен 
Спокойно почакай само 
Дойде ли ден — кацва копнежен 
Като птица на твоето рамо.

спомням.
Миналата седмица посетих Пъртопо

пинци. Целта ми беше да видя какво 
влияние е оказала електрификацията. 
Пътят от водениците до селото изминах 
бързо. Обаче в селото постоя!то питах 
за къщата на Любен Ставров, председа
тел на комитета по електрификация-

Къщата на Любен Ставров е на край 
Със съпругата си беше тръгнал на 

оран. Помолих го да си поприказваме.
' Любезно се отзова.

С голямо любопитство запознах наи- 
заслужилмя, по мнението на всички сел 
Яни, човек за електрификацията. Бивш 
работник в различни мини, пенсиониран 
след една злополука, Ставров и днес по
вече прилича на работник отколкото на 
селянин.

След като разбра целта «а посеще
нието веднага започна:

— Проведохме голяма акция*
осовобождението. Наистина

макинства 
трически уреди, а

МЛ*Аюбен Ставров поспря малко, и про
лЬЛж”'|_(аиг-ги;!а ГО]<1 тдойде, ло с него 

Но мечта беше и тока. Вие, дето идвате със ветровете 
Вие, дето измамвате пролетта 
С глас тревожен напразно зовете 
У хората да събудите честността.

МожебгГзатова аз вярвам в тхяиото ос- 
Първото, което трябва да 

лицнте. 
о елате

село.
предприемем е да си построим у 
Сип/рно видяхте какви са те. 
когато е дъждовно време. По тях тога]?а 
не може да се минава. Също така би 
трябвало и рейса да „докараме в се 
лото. Освен това въпросът с водата е на 
ша постоянна тема. Желаяшето ми е да 
доведем вода от пъртопопинското прело.
И то не само за нашето село, а за цяло 
Забърдие. Аз съм оптимист и в товаот- 
иошение. Нали токът е най-добрия при
мер?

Заседнала е в гърлото горчилка 
Да дишам е пълна гръд не мога 
Под камък търся ‘разковниче-билка 
За да изляза от вълчата бърлога.

Най-го
Когато измина пътя в живота начертан 
Не юпомвай свойта непреклонна глава 
Не хълцай застанала пред вечния стан 
Че нататък трябва да вървиш сама. • -

Всички се изказаха, че токът е пре-

нямаше да вземе такива размери.
АНГЕЛ ДИМИТРОВ

яа на нашето село. Събрахме 8,5 мили- 
Оч стари динара, а отделно е труда, ко- 
йт вложихме. В петдесет и пет къщи на 
на,ето село вече не мъждукат газенит
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дсжи, конто я залесяваха и 
ония, които тая работа ’ТРя* 
бпа да продължат!), сега се 
споменават нови имена, кои 
то вървят с новид Димитров 
гард: ,/преселникът” или
кметът Митко, секретарят 
Ра!йко, че Лика от ССРН, че 
Симча председател па младе 
жите; просветлиш* и дирек
тори училищни Кирил и 
Методий, Мета художникът, 
Шпира със тръбата, Кръцко 
с акордеона, Кира рпбарят, 
Пера .Гацин келнер, доктори 
Цветков, Буба, Джоле, Ми- 
ле, Данча агрономът и мно
го други — учители препо
даватели, майстори, иконо
мисти, митничари, шофьори, 
гумари, кроячи, милиционе
ри, баскетболисти, фолклори 
сти, журналисти, поети, пен

кнала червена Община, от
среща й — ата банка, жи
лищна сграда. И една ли с, 
да .речеш, из чаршнята. 
Блестят (нови магазини, лъс
кат се нови витрини изпъл
нени със стока както в го
лемите градове. На старото 
пазарище — нова поща, баш 
ка, жилища, някогашната 
хубава къща на Аичко ед
вам се вижда като някаква 
изхабена старица. Черкезка
та махала е и нова и възоб
новена. Градът е кръстосан 
с асфалтирани улици, а от 
едната и .другата старна — 
нови къщи, нови железни ог 
ради (някои -могат да се леп
нат и към замък!?), гаражи, 
градини не вече с домати и 
чушки, а с благородни рози 
и редки градински цветя, лъ 
скави алумшшеви портали, 
електрически звънчета, по
щенски сандъчета, телевизи
онни антени и други ми ти 
работи, които едно време 
виждаме само на филм или 
на пощенски картички, кои
то нашите бащи и деди като 
печалбари изпращаха от Ез- 
ропата или Америката! Мал
ката ,/Йовшина махала” се
га се простнала от Новото 
пазарище та дори до Саста- 
ва, там близко до Желюша. 
При лукавашкия мост и на
горе до гарата — сново сели
ще: не го знаеш село ли е 
или град. Във .всеки случай 
децата на училище отиват и 
жени на пазар с автобус на 
линия с- Гоин дол — Димит 
ровград — Градине! Ех, шеп 
нат бабите, да 
това мислила! Ливадата под 
старите казарми, където си 
играехме ,„на два гола” ед
но време, сега е — градче. 
Никнат къщи -като гъби! С 
една дума Строшена чешма 
е тръгнала нагоре, сякаш ис
ка да се качи на Козарица, 
до „релето” на телевизията, 
а пък махалата „Сателит” 
тръгнала смело към Бачево! 
Да не споменувам промишле 
ните големи махали на кау
чуковата фабрика, на „гума 
рата де, халите на „Циле“, 
помещенията на конфекция 
„Свобода“, новите сгради по 
край гарата (Ветеринарна 
'служба и Шпедиция), новия 
хотел в центъра, мотела, гра 
ничния комплекс от 
ни здания 
Както
го далечно бъдеще, няма 
че да се знае къде 
Пирот и къде започва Димит 
ровград или пък ще се каз
ва, че Димитровград е част 
от големия град, който за
почва от Ниш и завършва 
на югославско - българската 
граница. Но, да не се зани
маваме с футурология! В 
тоя нов град, на който още 
не -липсва чист въздух и зе
ленина (да е .жива Мъртви- 
мата и вече озеленелата ру- 
дина от Болницата до Памет 
ника и да са живи омия мла

тоя върху оная пътека 
прц старите борчета, 
наричахме я нЯК°га 

на въздишките”, гле
е̂

пътека 
дам втренчено надолу и 
просто «е вярвам на очите 
си. Кога нзрастна така моят 
град? Сякаш вчера писах не 
що подобно за него, а сега 
си припомням, че това беше 

„Димитровградска 
53”. Всички сме бб-

статия 
.пролет
хванати от трескава работа 
(такова е времето) и просто 
нямаме време да се полюбу- 

роднпя град и него
вите буйни години! Под мен 
безшумно расте пролетна 
трева, наоколо цъвтят бяло 
сливи, а там, от оная страна, 
се червенеят цъфналите иЗ- 
лозята праскови. В чаршия- 
та се белеят варосани акаци 
еви дръвчета, в „Чуй-петел” 
махала старовремски куку- 
рига някакъв петел. До
лу, под самите борчета, фу- 
чат по новото асфалтно плат 
•но коли наши и от целия 
бял свят, докато откъм мо
тела идва глъчка от нераз
бираеми чужди езици. Кол
ко стари, колко нови неща 
вижда окото. Едно време бе
ше чудо, ако пристигнеше 
човек от някой друг град, а 
сега шмигат чужденци на 
всяка крачка (туристи, кон
трабандисти, -европейци, бе
ли и черни и други) и никой 
нищо, сякаш са слезли наши 
.паскашияни или прачани на

уя-»’? -'•-ю*

г
Димитровград, който изчезва

...... ■

штваме на

митровград -стана град"!... 
Под краката ми безшумно 
расте зелена трева. Цъвтят 
игликите. Зеленеят се лента
та към Градине и Желюша. 
Жълтее се новата фирма на 
Балкан. Чернее се старата 
Учителска школа от каучу
ков ттрах. Белеят се акацие
вите дръвчета из чаршнята. 
Червенее се автобусът за се
ло Тоин .дол. Синее се /небе
то над родния град тая про
лет, а пресичат го лястовици . 
на нови надежди и нови вдъ 
хновнения- Тая пролет свеж 
вятър духа откъм Белград...

МАРИН МЛАДЕНОВ

греят земляците на дърва — 
ами въглшца и все по-често: 

сионери, продавачи, чиста- нафта и електричество; култу 
чи, директори, техници, съ
дии, активисти, работници,

рно-просветно и спортно сът 
рудничество с Драгоман, Сли 
винца и Годеч е оживено; неинженери, шлосери, механи

ци и тн. Не е вече като едно само в местния но и в цен
тралния печат ©се по-често 
се пише за Димитровград, 
градът с една дума, като по
оправи още някои работи и 
стане още по-пъсгьр и по- 
чист, още по-го стоприемен 
ще стане важна точка в ту
ристическите карти на ев
ропейските туристи...

Размишленията край ня
мат. И чувства цъвтят в тоя 
пролетен ден. Би трябвало 
някой димшровградчанин 

да напише книга „Как Ди-

време, та служещите в гра
да да ги знаеш наизуст ...

Свадби воички правят в 
Балкан, вместо Света трои
ца се празнува общ празник 
на народността — .25 май, в 
съседна България се .минава 
всекидневно, -навъдиха се 
много кашкавал-туристи, на 
лов почнаха .да отиват хора
та с коли (бият сега не зай
ци ами диви свине!), не се

пазар.

Взирам се в панорамата 
на родния град и търся о- 
ния места и сгради, които 
едно време падаха в очи: 
това е жълтото кубе на чер
квата, това са дюкяните 
край рампата, Джаджината 
сграда, грохналото вече „0- 
колИйско” (душа дава за му 
зей!), това е чешмата в Стро 
шена чешма, Николиното и 
Гациното кавене, гарата, 
двете рампи, Галината и На
йденова казаница и още по 
нещичко тук и таме.' Изчез
ва старото лице на 
както изчезват и ония хора, 
свързани сякаш с тоя стар 
град, демек Цариброд. Няма 
ги вече царибродчаните от 
старо време: заминаха си 
Генчо свирджията, търгове
ца Йордан Марков, артистът 
Крум Пупин, няма го вече 
Иово Македончето майстор 
„енциклопедия" и много дру 
ги. От живите това време на 
•помнят Шилата, Асен Цре- 
Еарът, Стеван Жабата, Мата 
йорганджията, маестро Шу- 
карев, Жорж — музикант и 
фотограф, Аца Пуннн рабад 
жия, оперният певец Боян, 
артистът Истатко Станулов! 
литераторът Манчев, Тошо 
лимонаджията и други.

Ала градът 
къв детишняр расте и расте. 
Не спира. Погледнете, срав
нете го със стари 
припомнете си: в центъра ни

От миналото на Босилеградсколи е майкя

Отмъщението на Мурта
В село Буцалево, Босиле 

традска община живеел дядо 
Иван. Той станал много бли 
зък приятел с турския паша 
управяващ по това време 
Кюстендил. Веднаж поканил 
селянина на гости. Той му 
гостувал. На търгване пред 
конака на пашата от ‘мрамо
рен камък се качил на коня 
си. Сеизинът

спрдл, заповядал му да сле
зе от коня, ударил му два 
плесника, защото се качил 
от тоя камък, който бил оп
ределен само за пашата.

Възмутеният селянин се 
върнал при пашата и му се 
оплакал за случилото се. Па 
шата, ядосан от постъпката 
на сеизина си на име Мур
та, казал че от утреден веч*

няма да слугува цри него и 
то изгонил.

Сеизинът казал на селяни
на: — Ти ми изяде хляба, но 
Ще се постарая да ти върна!

Мурта се научил къде жи 
вее селянина. Организирал 
група хора които се престо
рили на търговци, отишъл .и 
запленил двата му сина, кои 
то орели. Отвели ги вързани 
на една скала, намираща се 
над днешното село Рикаче- 
во. След това съобщил на 
баща им да донесе сума па
ри на определено място « 
тогава ще ги освободи.

Селянинът продал цялото 
си .имане и откупил от . Мур
та синовете си.

Кюстендилският 
то разбрал за постъпките на 
Мурта изпратил турска .доте 
Ря да го хванат, но той ус
пял да избяга към Аескзвац 
и Ниш. /

Днес в село Рикачево съ
ществува скала, кодто «ода 
името Муртин камък. В *я 
личат следи от пребив 
то на Мурта с четата

Любен Т. М:

БРАТСТВО Ш 27 АПР

града,

на пашата го

модер- 
други. 

е тръгнало, в <не мно-
Стефан МАНАСИЕВи много

ве- нов цвятсвършва

паша к*-

Изравнявам бреговете на деня 
с равнината на новото време 
ще замина във нови щастия 
а зад мен ще остане спомен а 
и тъгата по тоя пролетен ден 
Ще замина на ■.нова поляна във г 
защото имам нови цветя в живота. ■

ни като няка-
:

времето
снимки,

-
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Провеждане на амандманите 
в областта на културата 27 години издателска дейност т румънски език

Над 250 книги на румънски език
съществени промени ваяцата -— Т946 година се яв

ява детският 'вестник и запо 
чват да се печатат учебници, 
учебни полагала 'за училища 
та и .други кййгй, главно пре 
води на тогославски автори. 
Прави се избор и на румън
ските автори. След като уче 
биицйте преминават в Заво
да за издаване на учебници 
в Лови сад, ,,Аибертатеа” на 
сочва своето внимание към 
творчеството йа румънците 
в ЮГослаВи^. .Печатат се про 
изведения Ла млади автори, 
насърчава се тяхната дей
ност. По този начин от сре
дата >на народността се от
деля една голяма група авто
ри. които със своята актив
на работа стават членове на 
Съюза на югославските писа 
тели. Сега имат 10 члена на 
Съюза на писателите. Това 
са Раду Флора. Флорика Ще- 
фан, Йон Балан, Михайл Ав- 
рамеску, Йон Маркован, Сла 
вко Анмажан, Карнел Бали- 
ка, Аурел Гаврило, Фелачи 
Марин и Миодраг Милош. 
Тяхното богато творчество е 
не само принос към литара- 
турата на румънската народ 
ноет в Югославия, но и при
нос към обогатяване на най- 
новата югославска литерату
ра. Те са превеждани и на 
други езици в нашата -страна 
По този начин тяхното твор
чество минава границите на 
народността.

Югославска литература 
преведена на румънски 
език

С цел да даде възможност 
на румънската народност да 
следи на%чговйте постиже
ния в областта на литерату
рното творчество, издателст
вото редовно превежда юго
славски автори. Отначало то 
започва с политическа лите
ратура. Превеждани са най- 
много Тито и Кардел. Изда
вани са биографията на 
Тито и най-важни партийни 
документи. От съвременните 
югославски автори най-мно
го са превеждани Иво Анд- 
рич. Бранко Чопич, Васко 
Папа и Драган Лукич.

Всяка година, по традиция 
издателството 

Народен календар с богат 
избор на теми из областта на 
науката, техниката, литера
турата, изкуството и популя
рни четива пригодени най- 
много за читателите от село. 
В тези календари редовно се 
прави избор на авторите от 
румънската народност. От
1971 година започват прево
ди не само от сърбохърват
ски, но и от други езици на 
югославските народи, През
1972 годгша за първи път бе 
преведен романът на Шай- 
дор Богданов (от унгарски).

В издателския план за 1973 
година се предвижда оттгеча 
тване на материали от симпо 
зиума за гогославо-румънски 
те отношеяшя црез векове
те, състоял се в Панчево ми 
палата годнна п Годишен 
преглед на дружеството на 
румънски език.

# Михаил Аврамеску, редактор на отдел
ните издания на Издателство „Либертатеа" — 
за творчеството на писателите от румънската 
народност, ф Годишна продукция от 12—14 
книги ф 10 писатели от 
са членове на Съюза на югославските писате
ли. ф Специални детски издания 'за Румъния.

Провеждане на амандма- се изкажат и решат 
шгге в ‘‘областта на култура- искат и има ли възможност 
та е в иа!й-голям застой, в да се организират като осно 
сравнение с останалите дей- вна организация на сдруже- 
ности и стопанските органи- ния труд, или пък с други 
Зйции. Затова съществуват клонове ще образуват слож- 
поиече причини, между кои- на културна трудова орга- 
то са и следните две: култур низация на сдружения труд. 
ните институции най-бавно Друг съществен момент е, 
се освобождаваха от бюдже че трябва да се установят 
тния начин »на финансиране, такива вътрешни отноше- 
тж. от статичното положе- ния, ® които всички труде- 
вие на културата в общест- щи се в основната организа 
ьото, и второ — повечето ц»я на сдружения труд ще 
от културните институции имат възможност да оеъще- 
са малки трудови организа- ствяват доход, да решават 
Цйи, в които са заети само за неговото разпределение, 
по няколко души. Но и оно- т е. '-непосредствено да реша
ва, което се прави за прове- ват за всичко, от което за-
ждане на амандманите в об- висят резултатите в работа-
ластта на културата повече та, материалното положение 
е от формално организацио- и пр. 
нно естество, отколкото пре 
дставлява съществени промеЬ^ Освен

дали
румънската народност

Издателство „Лнбертатеа" в 
Панчево, е основано1П>Г през
1945 година. Тези -27 години 
го е постигнало огромни ре
зултати в издателската дей
ност. Издателството има сед 
мичен вестник „Либертатеа” 
детски вестник .Зокурна ко 
пилор", месечно списание 
,Аумина” и други издания. 
Редакторът на отделните 
дания МИХАИЛ АВРАМЕС- 
КУ, е един от най-старите 
членове тна колектива, жур
налист и писател, автор на 
много ценни книги. Той ни
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уреждането на вът
решните отношения в прове 
ждането на амандманите в 
центъра на вниманието се 
намира още един съществен 
въпрос. Касае се за онази 
специфичност на културни
те институции, която ги 
включва в категорията на 
институции от специален об
ществен инетерес.

Този елемент налага при 
вътрешното организиране да 
се обезпечат условия обще
ството да има влияние вър
ху политиката и дейността 
на дадена културна институ 
ния, което осъществява чрез 
свои представители. Този 
момент съществуваше и досе 
га, но в практиката повече 
беше от формално естество, 
Още повече представителите 
на обществото са идвали от 
онези среди, които най-мал
ко участвуват гв създаването 
на материалните блага, до- 
като участието на представи 
телите на работническата 
класа беше повече символи
чно. С провеждането на ама 
ндманите трябва да се съз- 
дадат условия, именно работ 
ническата класа да влияе вър 
ху политиката и дейността 
на културните институции 
— и като обществен фактор, 
и като потребител. Несъмне 
но участието на работниче
ската класа чрез нейните 
представители в направлява
нето политиката и работата 
на културните институции 
ще допринесе за подчерта
ния социалистически харак
тер на културата като Пял°/ 
рационално използване на 
средства и обогатяване съ
държанието й.

МИЛЕ НИКОЛОВ- 
ПРИСОЙСКИ

ни.
Доколхото работата върху 

прилагането на амандманите 
в културните организации 
се ограничи само върху ор
ганизационни въпроси — сво 
бодно може да се каже, че 
в тях те не са проведени в 
дело. Такива организации 
остават далеч на перифери
ите от същността «а аманд- 
Аханите, чиято основна цел е 
развитие на самоуправлени
ето към по-висша степен.

Разбира се, културните ин 
ституции имат своя извест
на специфичност както по 
-характера си, така и по ро
лята си. При прилагането на 
амандманите всичко това 
трябва да се има предвид 
Затова е необходимо, без ка
мпания, «о и без отлагане, 
да се пристъпи към провеж
дането на амандманите, ка
то се държи сметка и за спе 
цифичността на културните 
организации.

запозна с работата на изда
телството и с индивидуална
та дейността на писателите 
от румънската народност:

— Румънската народност в 
Югославия създаде своя бо
гата книжнина в нова Юго
славия — заяви другаря Ми
хаил Аврамеску. — Преди 
войната, по време на крал
ска Югославия, са печа
тани само няколко 
и то по инициатива на част
ни лица. Всичко онова, кое
то имамаме в областта «а ли

Х«ч- .йей
Михаил Аврамеску

тературата е създадено през 
последните 27 години, благо 
дарение на създадените усло 
вия за творчество.
Седалището на издателство 

„Либертатеа” отначало е би
ло във Вършец, а след 
ва в Панчево. Вече на след-

книги,

то-

Ацка АРСОВА

КЪМ НЕГО
Няма съмнение, че един от 

главните въпроси в провеж
дането на амандманите в об
ластта на културата са, ка- 
тсго и в останалите трудови 
организации, вътрешните от 
ношения. Касае се преди в си 
чко за неотчуждимото само 
управително право на тру
дещи се, заети в културните 
институции в духа на XXI 
амандман, алинея първа и 
втора.

Не виждам нищо 
ни бяло в тъмата, 
а търся го...
Пълзя от камък <на камък 
качвам се от скала на скала 
все по^нагоре, ло-нататък... 
Изведнъж грамадата от окали 
рухва над голото възвишие.
Аз се отдалечавам от целта.. - 
Тъма, тъма, тъма- 
С изпребити крака се сгромолясвам 
и падам в прегръдката на болка. 
Сетне се вдигам и пак вървя 
към него към щастието се изкачвам.

отпечатва

Изгнам ирането на адекват
но амандманско решение, в 
зависимост от разнообрази
ето на дейността и броя на 
заетите, е изключителното 
право и компетенция на тру 
дещите се, които работят в 
един или друг клон на даде
на културна институция ла

Славко

Пенгов:

НЕРЕТВА — 1947

БОГДАН НИКОЛОВ
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Добри изгледи за (физкултурата и спорта

УШНОВЕННИ ПОСТОЯННИ ФИНАНСОВИ ИЗВОРИ
на физкултурната общност в60 Беседа с председателя „

Димитровградска община — др. Бранко Пейчев
След учредяване па физкултурната общност в Ди- , ;' г V'

обнпша са създадени условия дългогодишнимитровградска 
тс проблеми на физическата култура и спорта окончате- 

бьдат решепи. С установяването иа постоянни фи 
най-сетне материалният про-

лно да -- -
нансовн извори има изгледи
блем да бъде снет от дневен ред. Към председателя 
физкултурната общност — др. Бранко Пейчев се отнесо
хме е въпроса: какъв е тазгодишният план на физкулту
рната общност и кои мерки в бъдеще ще предприема?

на
/:>■

СРЪЧНИТЕ РЪЦЕ 

НА СТЕФАН
I

ртьт — трябва да станат гри 
жа на всички, а не само на 
спортните дейци и спортисти 
тс. Защото има въпроси, чи- 
ето решаване търси всеобщо 
ангажиране. Да вземем, на
пример, заемането на безра
ботните спортисти. Необхо
димо е в обществения дого
вор по заемането, освен ос
таналите фактори, да се взи 
ма предвид дали лицето уп
ражнява определена спорт
на дейност или не. Защото 
онези, спортисти, които не

— Общността по физичес
ка култура няма богат опит. 
Напротив, тя съществува ед
ва няколко месеца и тепър
ва ще търси път и начини 
как да действува. Колко от 
нашия план през тази година 
.що бъде осъществен зависи с 
какви средства Ще разполага
ме. Известно е засега, че та
зи година ще работят всич
ки клубове и дружества, ко 
ито досега са работели — за 
яви Бранко Пейчев. — Тези 
дни отсрочихме едно събра-

Стефап Петров има 
ние квалифициран механик. 
Като шесша»йсетгодишен за 
почнал да работи с мотори. 
Известно време работил в 
Здравния дом в Димитров
град, като шофьор на 
йка, а от март 1968 минава в 

цех на „Услу-

зва-Намерихме го в машинния 
парк на транспортния цех 
„Ниш-експрес" в Димитров
град. Преглеждаше току-що 
завърнал се рейс. По лицето 
му се четеше недоволство. 
Сетне се обърна към мла-

Б. Пейчев

за физкултурата и спорта 
средствата ще се удвоят т.е. 
ще имаме над сто хиляди ди 
нара.

Засега от облаганията вър 
ху личните доходи ще взи
мат ОД на сто, а общинската 
скупщина е приела решение 
всички средства от игри на 
щастие да отстъпи на физ
културната общност, за да 
се решат основните и нале
жащи проблеми в тази об
ласт.

лине
лия водач:

— Защо ,летите" като по
лудели. Хората искат да пъ
туват удобно. Пътищата не 
са добри, а автобусите са 
нови — с горчивина в гла
са говореше.

Трудно беше да уточним 
каква длъжност въщност 
изпълнява. Защото Стефан 
Петров, както каза ръково
дителят на цеха — Виктор 
Йосифов, едновременно ра
боти и като механик, и като 

и като во-

транспортния 
га". След присъединяването 
на тоя Цех към „Ниш-експ
рес" поема машинния парк. 
И ето, тук, като че ли иапъл 
но намира себе си.

— След интеграцията ус
ловията за работа значител 
но се подобриха. В смисъл, 
получихме необходимите съо 
ръжения за ремонт и прег
лед на колите.

Все още обаче не е реше- 
но въпросът за машинен 
парк, автобусите стоят на 
открито небе и има доста ор 
ганизационни въпроси, кои
то трябва да се уреждат.

Попитахме го още доволен

— Какво е участието на 
стопанството във финансира 
него на тази дейност?

— Засега минимално. С 
изключение на конфекция 
„Свобода", която отделя из
вестна сума за финансиране 
на едноименния баскетболен 
отбор. Очакваме, че едно 
съвещание по проблемите на 
спорта, ще даде отговор на 
тоя и много други въпроси. 
Ние ще трябва през настоя
щия период окончателно да 
снемем от дневен ред и пост 
рояване на Спортния център. 
А това ще бъде възможно 
единствено чрез съгласувани 
акции на обществено-поли
тическата общност, общест
вените организации, учреж
дения, ведомства и стопан
ството.

електро-техник 
дач на моторни возила. До
трябва ли нещо, — той е на 
среща. За всичко: да прегле
да колата, да поправи нещо, 
да даде напътствия-

Прекараните няколко ми
нути в разговор с него, съв- 
всем ясно ни разкриха за
що именно той през март ме 
жду 740 работници на „Ниш 
-експрес" бе провъзгласен за 
един от най-добрите и полу
чи грамота и сребърна зна
чка.

— ТсУй е между десетте 
най-добри работници в пред
приятието. А ние подбираме 
най-добрите не наслуки, а по 
предложение на пътниците, 
местните общности, преките 
ръководители, колегите. С 
една дума — правим щател
на проверка, докато провъз
гласим някой за най-добър 
— ни заявиха в „Ниш-експ
рес".

ли е с личните си доходи.
— Докато работехме като 

самостоятелен цех в „Услу
га" едва изкарвах до 1.500 
динара. Сега се случва на ме 
сеца да взема и над 2.500 ди 
нара, в зависимост от рабо
тата през месеца. Как няма 
тогава да бъда доволен ...

В „Ниш-експрес" продъл 
жава съревнованието за най 
добър. Всеки месец се отчи 
тат положителните точки 
Стефан със сръчните си ръ 
це е показал, че може да ус 
пее. Но за това ще каже 
краят «а годината.

Отоорът на „Свобода

са на работа, а се повредят, 
много трудно се лекуват и 
ползват други социални оси 
гуровки.

— Знае ли се с какви след 
ства ще разполага физкулту
рната общност тази година?

— Въпреки, че точно не 
знаем колко пари ще имаме 
тази година, известно е, че в 
сравнение с миналата година

ние, на което всички заинте 
ресовани трябваше да рази
скват как най-добре да се ор 
ганизираме, за да изпълним 
успешно възложената зада
ча.

— Значи ли това, че в ра
зискванията ще вземат уча
стие и стопански ръководи
тели, относно обществено-по 
литически и други дейци?

— Именно те. Считам, че 
физическата култура и спо-Ст. Н

Засега е важно, че физкул 
туратаи спортът правилно са 
схвнати, чеЗаслужена победа на „Асен Балкански“ материалните 
средства се увеличават, че 
нашите отбори и клубове се 
състезават и постигат срав
нително добри резултати. Ос 
тава още конкретно да се 
договорим и по останалите 
проблеми, което е първата 
ни належаща задача — зая
ви накрая председателят на 
общността — Б. Пейчев.

Димитровград, 22 април. Игрище на „Асен Бал
кански". Зрители около 500. Голмайстор Манов в 68 
и 80 минута. Съдия на срещата Б. Станкович от Пи
рот.

Най-добри в отбора на 
,Асе« Балкански" бяха А. 
Алексов, 
не е в пъланата си състезате 
лна форма и голмайстора С. 
Манов, който 
слаби игри днес бе

макар че все още

„Асен Балкански": П. Найденов (Г. Ставров) М- 
Христов 6, Д. Велков 7, С. Георгиев 6, Т. Петкович 
7, А Алексов 8, В. Гогов 7, (К. Григоров 6), М Ма
нов 8, Г. Гюров 6, Б. Михайлов 6, А. Петров 6- 

След няколко срещи в про 
летния полусезон най-сетне 
фтуболистите на „Асен Бал
кански” дадоха сравнително 
добра игра. Те спечелиха 
ча срещу отбора на „Слога" 
с резултат 2:0.

Докато готстие се бяха по 
грижили да осигурят здрава 
защита на свота врата, дома 
шиите футболисти въпреяки 
надмощието си през първото 
полувреме не успяха да на

глед няколко 
един от 

наи-заслужилите за победа.
Съдията на срещата С. Ста 

икович авторитетно и без 
грешки води мача.мерят пътя До врата на „Сло 

га . Те диктуваха темпо на 
играта, но Г. Гюров, Манов 
и Михайлов 
то слаби

А. А. Ст. Н.
се показаха ка- 

реализатори.
През втората част о 

Манов

ма
Сретен МИТОВот мача 

след хубав удар в 68 
минута откри — 1:0 за „Асен 
Балкански". Същият футбо
лист след индивидуална ак
ция увеличи на 2:0, което бе 
краен резултат на мача.

ЕЛЕНА
С болка в сърце, съобщава
ме на всички роднини и при 
ятели, че на 20. IV. 1973 го
дина, почина след продължи 
телно и тежко боледуване, 
незабравимата ни

Очите ти са зефир прекрасен 
оставен да блещука сред 
да стене и моли от скръб унесен — 
последният стон на душата.

тъмата

СЛАБО НАЧАЛО
в първия кръг на централ

на сръбска лига баскетболн
ият111'6 на „Свобода", след ела 
ба игра, загубиха срещата с 
отбора на „Таково" с резул
тат 70:57 (27:32). Мачът пока
за, че баскетболистите на 
„Свобода" неподготвени за
почват тазгодишните състе
зания. В течение на целия

И ти «ато птица в-олнокрила 
да се понесеш из лазурните простори, 
да разгърнеш светлите 
на зората, дето е

ЕЛЕНА ИВАНОВА
на 65 години от

мач те не оказаха 
съпротива на гостите.

Ако баскетболистите на 
„Свобода” имат намерение 
и занапред да се състезават 

ни преди всичко, 
сериозни подготовки, което 
е най-голямото условие за 
добри резултати.

сериозна
Димитровград ‘КОПТОрИ

зазорила.ОПЕЧАЛЕНИ: съпруг Нико
ла, синове: Божа, Костадин 
и Хранислав, дъщеря Хри
стина, сестри, братя, внуче
та, снахи, зет и други род
нини.

И тъй бъди, тъй чиста и «елена, 
като утринна капка роса 
И тогава любовта ти безнаделена 
ще бъде по-ярка звезда.
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Прозорец към миналото
Краева мозайка

24 май 1948 година

Оризът в историята на 

Димитровградско
Българската младеж 

до Тито
През 1948 година към Ти- 

товата .щафета на югослав
ските народи се придружиха 
и младежите от НР Бълга
рия- Те изпратиха щафетна- 
та палка от София до Бел
град с поздравително писмо. 
В Димитровград (тогава Ца
риброд) -бе устроено търже
ствено посрещане на щафе
тата на българската младеж.

В приветственото писмо на 
българската младеж до Тито 
се казваше:

,Драги другарю Тито, бъл 
гарската народна младеж от 
села и градове, фабрики и 
работилници, учреждения и 
Училища, Ви изпраща 
ите пламенни младежки поз 
драви по повод 56 Ви рож
ден ден като ви желае от

все сърце още много да жи
веете за доброто на югослав 
ските и всички славянски на 
роди.

Няма народна младеж, ко 
ято не се възхищава от при
мера на героическия Ви жи- 

и Вашата борба против 
народните неприятели, а за 
щастие на народа. Ние бъл
гарските младежи и девойки 
се учим от Вас как трябва 
крепко и последователно да 
се отбраняват народните 
тереси, въпреки трудностите 
и препятствията. Вашият жи 
вот ни учи безгранично да 
обичаме нашето

На днешните жители на 
Димитровград може би из
глежда необикновено и 
възможно, че някога в окол
ността на тоя градец бил от
глеждан ориз и то в количе
ства достатъчни за — 
и изнасяне на далечни 
ри, какъвто бил но времето 
си Истамбулският. Този факт 
многократно потвърждават 
свидетелствата на древни пъ 
тешественици (например Бро 
киер, Шение и др.), които пъ 
тували през Балкана - 
ко време и обнародвали 
теписи от лутанията си. Ос
вен това запазени са и тур
ски държавни документи и 
рагузки търговски книжа, ко 
ито също говорят за произ
водството на ориз в древно 
димитровградско.

Тези сведения 
то минало, от своя страна 
предзвиюват нови любопитст 
ва. Най-напред става 
сно да се утвърди от кога и 

кога

многовековно господство въ 
рху Балкана. Пътешествени
кът Бертрандон де ла Бро- 
киер записал още 1432 годи
на, че около Ниш съществу
вали големи оризови насаж
дения т.е. едва няколко де- 
сетеилетия след боевете на 
Марица и на Косово.

в далечни краища и безопа 
сни планини. Доколкото въо 
бще могли и да уцелеят. Ня
колко запазени манастирски 
хроники от димитровградс
ко говорят за страхотни у- 
жаси, на които било подло
жено населението. Особено 
апокалиптични дни настана
ли след отеглянето на авст
рийците, които били стигна
ли до Трън и София и връ
щането на турците, които 
желали да отмъстят на ра
ята.

не-

вот
търговия, 

паза-

Факта, че оризът 
глеждан единствено около 
Димитровград, но и навред 
по долината на Морава и Ни 
шава, показва че тази кул
тура по синова време е пред
ставлявала основен поминък 
на _ населението настанено 
край поменатите реки. Като 
места където имало оризени 
ниви се споменават освен 
Цариброд и Ниш, още и Су- 
ково, Пирот, Парачин и Кю- 
прия итн. Имайки предвид 
конфигурацията на терена и 
хидрографските особености 
на димитровградската котло 
вина, предполагаме че ори
зови насаждения имало най- 
много в Къндина бара, Глад
но поле, евентуално 
Киримиджиница...

не е от-
ин-

в турс-
По такъв начин 

селение, което знаело как се 
отглежда ориза изгинало или 
се разпръснало, а пришелци
те, които по късно се спус
нали от планините или прис
тигнали от Краището били 
съвсем неопитни в това от
ношение. Така била напусна 
та под принуда и изчезнала 
една древна земеделческа 
култура — оризовата (и то 
вида тд. червен ориз), за да 
не остави след себе си почти 
никъкви следи. Интересно е 
да добавим, че край Ерма 
при Суховски манастир бил 
отглеждан ориз между две
те световни войни — с това 
се занимавали едно братст
во руски калугери, но техни 
те опити нямат никаква пря 
ка връзка с отглеждането на 
ориза през периода XV — 
ХУ1П век.

пъ- онова на-отечество, 
да вярваме в силата на на-

сво- рода и да се борим за осъще 
стяване на великите идеали 
на човечеството — социализ 
ма”.

от далечно-

г,■ XV интере

^ В ' \ до е развъждан 
ориз в околността на Ди
митровград. След това се 
ставя въпрос защо днес не 
се отглежда? Най-сетне, за
служава внимание да се раз 
бере кои площи около Ди
митровград са могли да бъ
дат заети с оризови култури.

Оризът, както е известно, 
е една от най-старите, а мо
же би и най-старата земедел 
ческа култура, с която чове
кът се е занимавал. Утвърде 
но е, че неговата родина е 
Индокитай, където и днес се 
среща в диво състояние. Смя 
та се че развета на

• \ ЧЧ
по и към

Както що са исторически
те събития били същинската 
причина оризът да допре до 
нашите краища (не е автох- 
тоно растение), исторически
натаЪт!™ са били и причи
ната той да бъде напуснат и 
да изчезне. (Климатът 
ва и сега е повече 
малко един и същ). Тези ис
торически събития 
сят жъм края на XVIII век, 
когато станало

-7
// ^ г КгЖ

!!Уг и тога 
или по- СПАС СОТИРОВ

?■ >- се отна-* •
А Някои

прословути южноазийски ци 
вилизации в зората «а човеш 
ката история се дължи име
нно на развитието на оризо- 
'въдството. По всяка вероят
ност, въз основа на запазе
ните сведения, оризът в на-

невижданоА подмладяване на население
то из Димитровградско. То
ва било по времето на стра
хотните

5. 4?.а
.У*5Г" австро-турски вой

ни, които предизвикали ужа 
сна суматоха, кървави раз
мирици, опустошения и по
громи, поради което жители 
те били принудени да бягат

Ч шите краища е пренесен от
страна на турските завоева
тели и то твърде рано — 
още в началото на тяхното

Пиво Караматиевич: Миньори

Милан Величко*: Пред Второто заседание на АВНОЮ.

ЛЕГЕНДАРНИТЕ БОЕВЕ КРАЙ 

НЕРЕТВА И СУТЙЕСКА (III)
легендарният комендант на 
Трета дивизия Сава Коваче- 
вич, а около 2.500 ранени бо 
йци били зверски измъчвани 
и избити.
На Зеленгора, в пространство 
от само няколко квадратни 
километра, се намирали и 
Върховният щаб и Първа и 
Втора дивизии. От въздуха, 
с топове и картечници гер
манците непрекъснато ти об
стрелвали.
При Милинклади от бомба, 
хвърлена от самолет, бил ра 
пей и другарят Тито.

При извънредно тежкото 
положение, малодушие об
хванало делегатите на чуж
дестранните военни мисии 
при Върховния щаб. Те еди
нственото опасение виждали 
в капитулацията. Такова би
ло предложението им.

— Попитайте бсУйщгге ми 
какво мислят по тоя въпрос 
— отговорил другаря Тито, 
защото познавал моралната 
сила на нашата .народна во
йска, която никога и не по
мисляла на капитулация-

След тежки и кървави бо
еве и при огромни загуби на 

20 юни 1943 година завърши
ла тази велика епопея с неу
спех за неприятеля. Ударна
та група на НОВю се про
била, а германските планове 
се провалили. Основно оръ
жие на пашите части било 
патриотичното и революцио

нно съзнание и морално-по
литическата сила.

Сутйеска е наша гордост и 
слава.

Само на това поприще са 
убити над 13 хиляди непри
ятелски войници, а нашите 
военни части загубили 8.500 
бойци, 3.700 души били ране
ни и 1.800 безследно нзчезна-

първите дни на юни 1943 го
дина партизанските вой слог 
минали на левия бряг на 
Сутйеска. Най-напред Първа 
и Втора пролетарска диви
зии с Върховния щаб, а по- 
късно им се придружила и 
Седма дивизия. Трета диви
зия с -ранените трябвало да 
се пробие към Сатгджак.

Партизанските бойци хра
бро се борили и до средата 
на юни дивизиите с Върхов
ния щаб преминали железо
пътната линия Сараево—Ви- 
шеград и оттук започнали о- 
фанзива през източна Босна.

Трета дивизия не успяла 
да се пробие с ранените в 
Санджак. При опита си да 
се пробие през Сутйеска, 
след останалите наши

тя претърпяла огромни 
поражения» защото герман
ците напълно вече били зат
ворили обръча. Телата 
мъртвите другари често пъ
ти служили като единствен 
заслон на преживелите бой
ци. Край Сутйеска загинал и

ли.бригади, които били изпрате 
ни от Върховния щаб. При 
все че били 
неприятелските сили не са
мо, че ие успели да отблъс
нат нашите бойци, но са би
ли напълно разбити. Тогава 
една германска дивизия се 
укрепила на левия бряг на 
Сутйеска и билото на Зелен
гора.
БИТКА КРАЙ СУТЙЕСКА

Върховният комендант — 
другаря Тито търсил изход 
от тежкото положение. Той 
решил с дивизиите си да из
върши пробив по долината 
на р. Сутйеска, Зеленгора и 
Яхорина към източна Босна. 
Така започнала битката 

край Сутйеска, яай-кървава- 
та битка в народоосвободи- 
телната борба, битката коя
то ще остане като символ за 
героизма на пашите народи, 
които издържаха голямо бре 
ме върху своите плещи.

След няколко атаки и бор
ба та живот и смърт, през

Другарят Тито открил на
мерението на неприятеля и 
с Върховния .щаб взел реше
ние, за което неприятелят и 
не сънувал. Именно неприя
телските тенерали положили 
огромни усилия ДД спрат 
проникването на нашите час 
ти към Санджак, ие знаейки, 
че те се насочили към източ
на Босна. За всеки случай не 

приятелят отправил една своя 
част към Вучево, за да зат
вори и тази посока. Обаче 
закъснял, защото Върховния 
щаб ги изпреварил с една 
част от Втора пролетарска 
бригада. Неприятелският о- 
пит за превземане на Вуче- 
во бил осуетен. Жестока съ
протива дала Втора пролета
рска бригада. Когато неприя 
телят разбрал намерението 
на Върховния щаб, с всички 
сили настоявал да заеме по
зиция -на Маглич, Вучеяю и 
Волуяк. Тук обаче, позиции
те държели здраво в ръцете 
си бойци от Втора пролетар
ска и Десета херцеговска

Цяла дивизия от мъртви ге
рои, или около 50 на сто от 
участвуващите в Петата не
приятелска офанзива. В об
щата гробница на Тйентгаще 
почиват тленните останки на 
над 1.000 наши бойци. На

понадмощни,

това поприще завинаги оста
наха много наши легендар-

герои: д-р Сима Милошо
вци, Нурия Поздерац, Весе
лин Маслеша (членове на 
Изпълнителния отбор на 

АВНОЮ), изтъкнати комен
данти и политкомисари: Са- 

КаЪачевич, Вако Джуро- 
вич, Нина Маркович, Гойко 
Уйдурович и много други. С 
тях също така завинаги ос
тана и известният наш писа
тел на революцията Иван 
Горан Ковачич.

Битката край Сутйеска ще 
остане в славната боева епо
пея на югославските народи 
и народности като символ 
на храброст н свърхчовешка 
издръжливост и символ на 
победа.

ни

ва

час
ти,

на

— КРАЙ —
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Сурдулица . иг
От шестото заседание на Общинската .онфертуия на СКС

Местните общности-основни клетки
на всенародната отбрана

■ ------- те организации
на СК не са дали задоволи- 
телни резултати във връзка 
с очистването .на ок от не
активни, иепринципни и 
кариериетично настроени 
па В приемането на нови 
1 СК е имало слу-

^Свобода*

Да бъдат преодолени 

разприте
„Спобо-Комуиистнте от 

да" считат, че разпределени 
съгласувано с общест-

и клоноветеотношенияМеждуеобиите „
в конфекция „Свобода са 

по-лоши. Това се конста 
тира на почти всички засе
дания. проведе!гн през пос
ледно време. Като последст
вие на ваичко е и искът, от
правен до работническия съ
вет «а предприятието от Ми 
хаил Любенов да бъде осво
боден от длъжността дирек-

ИА ЗАСЕДАНИЕТО на Общинската конферен
ция на СКС, състояло се на 24 април т.г. в УРАУ 
лица, на което присъствуваха и сскрс™рИ*ктива „а 

организации „а ровете
обществено-полити-

по задачите и рол 
кон-

ето е
вения договор и доколкото 
се предлага увеличение нау
чните доходи Трябва да бъ
дат посочени и източници иа 
средства за това.

все
ли

хо
ВИЧ1ШТС
СК от непосредственото

на трудовите колективи и членове в
да се *не зачитат крите

риите, така че в СК е приет 
и човек на 60 годишна въз
раст с морални и политичес 
ки слабости или напълно не- 
афирмирани хора в работата 
на обществено-политическите 
организации, местните общ
ности и ти. В школата за 
самоуправители са обхвана^ 
ти голдм брОй младежи, 
средните училища се чувст
вува напредък пв работата ™ 

кръжоци,

лите
чсските организации се разисква 
ята на Съюза иа комунистите и провеждането 
цепцията но всенародна отбрана. 
та и задачите на местната общност в системат 
всенародната отбрана.

чанМакар чс заседанието иа 
профсъюзната организация 
няма още за цел да разисква 
по посочените въпроси, то 
възникнаха разпри по 
роса за разпределението.

Трябва да се забележи, че 
положението в „Свобода" не 
е лошо дотам, чс проведени
те през последно време засе
дания ла се провалят. В то
зи момент най-важното е раз 
прпте да бъдат надделя!щ и 
вниманието' да се насочи 
към съществените проблеми: 
осигуряване на оборотни сре 
дства, внедряване иа нова 
технология, реконструкция и

Какво се случва в този ко
лектив и кои са причините 
на кризата е въпрос, който 
търси отговор.
Организацията 

комунистите 
проведеното 
ключи, че между работници 
те от производството п упра 
вата има известни недоразу
мения- На това заседание бе 
заключено, че е нужно да се 
потърси политическа отговор 
ност и от Симеон Костов, 
председател -на Общинската 

Съюза на

вън-

Общ нискатазаседание на 
конференция на СКС се каз
ва, че в общината са пред
приети значителни политиче 
ски акции, но организациите 
и членовете на СК са сметна 
ли, че само Общинският ко
митет трябва и може да се 
бори срещу аномалиите и 
злоупотребите. Как иначе мо 
же да се обясни приемането 
иа нова работна ръка на раз 
лични конкурси, без да се 
спазва обществения договор 
по настаняване на работа. 
Имало е явления на забогатя 
ване на лек начин, неоправда 
телни хонорари различни не 
правилности във връзка с ли 
чпите доходи и т.н.

Изтъкна се, трябва да сс 
обърне по-голямо внимание 
върху морално-политически
те професионално-техничес
ки, материални и организа
ционни подготовки в мести
те общности в областта на 
всенародната отбрана и 
мозащита, както и иа роля
та и задачите на жената в 

отношение. За работата 
на териториалните части бе 
констатирано, че са добре ор 
ганизирани и че са постигна 
ли твърде добри резултати 
практическите действия, с 
които напълно са потвърди
ли съществуването си.

В информацията 
реализирането на заключени 
ята от четвъртото и петото

иа Съюза на 
на неотдавна

а вси заседание за

на
марксическите 
младежките трибуни итн.

Все пак, констатирано бе, 
че първичните организации 
и клоновете на СК все още 
пасивно се отнасят към про
блемите на младежта.

Прнсъствуващите избраха 
по един делегат за Четвърта 
та конференция на СЮК и 
Петата — на СКС, трима чле 
нове за Междуобщинската 
конференция на . СКС във 
Враня и шест нови члена за 
ОК на СКС в Сурдулица.

са-

това
конференция на 
младежта. Комунистите от 
„Свобода” считат, че Симеон 
Костов не познава добре по
ложението в предприятието, 
а заявява, че работниците от 
производството са онеправда 
ни и поради това внася смут 
всред тях.

По време на неговата дис
кусия се чуваха и аплодис
менти, които действително 
не са на място.

През същото време заседа
нието напуснал и Михаил 
Любенов, който на следващия 
ден е поискал да бъде осво
боден от поста директор на 
предприятието. Комунисти
те от „Свобода” считат, че в 
този момент е нужно да се 
запази единството в колекти 
ва и няма защо разприте да 
надделеят съществените въп
роси, които се намират пред 
организацията. Именно за
това те ие приеха иска на ди 
ректора Любенов.

Изглежда, повод за всич
ко е разпределението на лич 
ните доходи. По мнение на 
някои работници нужно е 
да се направи преразпределе 
ние на същите и те да се съ
гласуват с приетия общест
вен договор. Колективът прие 
тазгодишния производствен 
план, но отхвърли предложе 
нието за увеличение на лич
ните доходи, понеже се счи
та, че работниците от упра
вата се ползват с ттривиле-

т.и.

Личните доходи на работ- 
от производството

в
ниците
през март са възлизали сред 

1.100 динара и те сано на
изплащани редовно. А дали 
е така във всички предприя- 

общината? Нужно е по
Констатирано е, че члено

вете на първичните и местни
тия в
днес да се обмисли за утреш М. В.
ния ден.

СК в ДимитровградОт съвместното заседание на изпълнителните тела на

Да се ускори провеждането на решенията
те по кадровата политика в 
общината, които материали 
тези дни ще бъдат предмет 
на разискване в организаци
ите на Съюза на комунисти
те в Димитровградска обхци-

предприемат мерки за реали 
зирането им.

На заседание от 22 април 
т.г. Общинският комитет на 
Съюза на комунистите в Ди
митровград прие материали

те структура в членството 
на Съюза на комунистите в 
полза на непосредствените 
производители и младежите.

Организациите на Съюза 
на комунистите се задължа
ват да продължат в тази на
сока.

Въпросите на икономичес
ката стабилизация и развитие 
■на самоуправителните отно
шения върху амандманите 
трябва повече отколкото до 
сега да станат грижа на об
ществените фактори, а пре
ди всичко на Съюза на кому 
нистите в общината.

Решението за връщане на 
бюджетните излишъци от ми 
налата година на стопанст
вото веднага да се реализи
ра, а трудовите организации, 
озовали се в твърде лошо по 
ложение -и занапред да се 
освобождават от плащания 
на задълженията към общес 
твото, с цел равномерно да 
се разпредели тежестта на 
стабилизацията върху всич
ки части на обществото.

Организациите на Съюза 
на комунистите в трудовите 
колективи са длъжни да се 
застъпват за учредяване на 
органи иа работнически са- 
моуправителен контрол. А 
Общинският комитет 
жен в срок от един месец да 
реализира решението на Об
щинската конференция за 
формиране на комунистичес 
ки актив на работниците.

Комунистите, които рабо
тят в службата по обществе 
ни приходи, са длъжни да 
ускорят работите върху из
дирване потеклото на имуще 
ството и да приключат отдел 
ни случаи, а чрез средствата 
на информация да се осве
домява обществеността.

С тези заключения трдбва 
да се запознаят всички орга 
кизации на Съюза на кому
нистите в общината и да се

Вчера в Димитровград се 
съвместно заседа-проведе 

ние на Общинския комитет 
и Председателството на об
щинската конференция на 
Съюза на комунистите, на 
което заседание членовете 
на комитета приеха заклю
ченията на Общинската кон
ференция от заседанието, 
проведено на 7 април, т.г.

на.

Курс по въдичарство
В заключенията се казва, 

че Общинската конференция 
положително е оценила про
веждането на становищата от 
Писмото на другаря Тито и 
Изпълнителното бюро, както 
и подобряването на социална

Бяла мряна
гии.

чава при риболов „на теж
ко”. При този начин със за- 
мятането трябва да се опи
па целия участък — на бхр- 
зея.

Въдичарите я намират във 
бързеите на реките с каме
нисто дъно. Тя е влюбена в 
плитките води и затишията 
зад камъните, а по-големите 
екземпляри отиват в дълби- 
тините само когато са в опа
сност. Итя е като кротушка 
та, само дънна риба и постоя 
нно се движи из камъните къ 
дето търси храната. Храни 
се главно през нощта, а взи
ма храна и вечер и рано су
трин. Храната й се състои 
от животински произход — 
мекотели, водни лаври, чер
веи, хайвер, малки рибки, 
русалки, жабки. А през топ
лите дни охотно взима и ска 
калци, особено на начин „на 
тръкал-яне”. За стръв успеш
но се употребяват: попови
те прасета, трохите, червеи, 
пиявиците, скакълците, сире 
нето, хлебните примамки и 
Ар. По време на риболов, 
кога прекъсне да кълве на 
един вид стръв, стървта тря
бва да се смендва с друг вид 
Лови се ,/на леко” в затиши 
ята след големите камъни. 
Тук трябва да е плувката на 
такова растодние, че стърв
та да се влачи по 
По-добър резултат се полу-

Не трябва да се прекаля
ва с хвърлянето на примам
ката. Кога рибата не взима 
стървта, нищо с примамка
та не се получва и обратно, 
кога взима — примамката е 
излишна. Това нещо се от
нася и на останалите подго
товки за този спорт.

За по-успешен риболов на 
тази. риба, необходимо е да 
на пръта имате макара. По 
този начин с макарата мо
жете да регулирате силата 
на влакното при 
тоест при „удар” на рибата, 
и как по-бързо се събира 
влакното при заморяването 
на уловената риба, то тя е 
за предпочитане. Дебелина
та на влакното е до 0,25 мм, 
а по-големите екземпля
ри и до 0,35 мм. Въдицата от 
№ 8—14, но не и по-голяма 
от №6. Кога се употребява 
сирене хлебни примамки и 
примамки от тестини, по-до 
бре резултати дават „трой
ките”. ЗДРАВКО ИЛИЕВ

е длъ-

опъване,

дъното.
(СЛЕДВА)
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Каучуков» завор „ТИГЪР“ - Пирот
И КЛОНОВЕТЕ В ДИМИТРОВГРАД

\ •

Честитят на своите клиенти и делови при«те 
лигмеждународния празник на трудещите се — 1-ви 
май с пожелание :за нови успехи в -социалистичес
кото строителство

— Радиални гуми за коли ,Застава 101'';
— Диагонални гуми за пътнически и товарни ко

ли — вънщни
— Вътрешни гуми
— Дюшеци, възглавници и други индустриални., 

стоки от гума
— Топки всички видове , (за баскетбол, волей

бол, футбол, хандбал и други)
— Спортни обувки, различни видове
— Обувки от гума (лачени дамски'ботуши и др.)
— Дълбоки ботуши със защитници, които се.из 

ползат само за работа
— Технически стоки за автомобилна 

лата индустрия
— Технически стоки за широки потребления
— Общарски ала ти
— Лепила всички видове (за широко потребле

ние и за нуждите на промишлеността).

ч•с
Заводи „Тигър" произвеждат, за нуждите 

селението и предприятията:
на на- *

и остана-

I

г
Общинската конференция на Съюза 

на младежта — Димитровград
ЧЕСТИТИ

ПЪРВИ МАЙ - МЕЖДУНАРОДНИЯ 
ПРАЗНИК НА ТРУДА

НА ВСИЧКИ МЛАДЕЖИ и девойки
И НА ВСИЧКИ ТРУДОВИ ХОРА 

ПОЖЕЛАВАЙКИ ИМ ТВОРЧЕСКИ РАЗМАХ В СОЦИА
ЛИСТИЧЕСКОТО ИЗГРАЖДАНЕ

ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА В БОСИЛЕГРАД I
НА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ В КОМУНАТА И СТРАНАТА 
СЪРДЕЧНО

|
ЧЕСТИТЛ.

I
ПЪРВИ МАЙ — МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА ТРУДА! !

IОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ССРН 
В БОСИЛЕГРАД

ЧЕСТИТИ ПЪРВИ МАЙ — МЕЖДУНАРОДНИЯ ПРА
ЗНИК НА ТРУДА НА ВСИЧКИ ТРУДОВИ ХОРА В ОБ
ЩИНАТА И СТРАНАТА!

1 ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗА НА МЛА
ДЕЖТА- в БОСИЛЕГРАД

НА ВСИЧКИ СВОИ ЧЛЕНОВЕ И НА ТРУДЕЩИТЕ СЕ 
В СТРАНА НИ
ЧЕСТИТИ ПЪРВИ МАЙ — МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН 
НА- ТРУДА!ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦЦЯ НА ССРН 

ДИМИТРОВГРАД
НА ВСИЧКИ КОИТО ЗАЛЕСЯВАТ И УКРАСЯВАТ ПРИ 
РОДАТАНА ГРАЖДАНИТЕ И ТРУДОВИТЕ ХОРА 

ЧЕСТИТИ

1-ВИ МАЙ
КАТО ИМ ПОЖЕЛАВА ВИСОКИ ЗАВОЕВАНИЯ В 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОТО СТРОИТЕЛСТВО

ЧЕСТИТИ 1 МАЙ

ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ГОРАНИТЕ В 
БОСИЛЕГРАД

1-

зШЕДЕАСКА КООПЕРАЦИЯ „И А П Р Е Д Ъ К" В БОСИАЕ- 
ГРАД
НА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ В СТРАНАТА И НА ВСИЧКИ СВОИ 
ПОТРЕБИТЕЛИ И КООПЕРАНТИ

Ч.Е С,Т И Т И 1 МАЙ- МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА 
ТРУДЕЩИТЕ'СЕ!

!ОБЩИНСКИЯТ СИНДИКАЛЕН, СЪВЕТ 
ДИМИТРОВГРАД

НА ВСИЧКИ ТРУДЕЩИ СЕ В КОМУНАТА И СТРАНА

ТА
ЧЕСТИТИ ОБЩИНСКАТА ОБРАЗОВ. ОБЩНОСТ — БОСИЛЕГРАД

На всички работници в просветното дело, учешщии ро
дители в Комуната и страната

ЧЕСТИТИ 1 МАЙ — МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА 
ТРУДА

И им пожелава много успехи в работата

МЕЖДУНАРОДНИЯ ПРАЗНИК НА ТРУДА 
- 1-ВИ МАЙ

С ПОЖЕЛАНИЯ ЗА ОЩЕ ПО-ДОБРИ УСПЕХИ 
/В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОТО СТРОИТЕЛСТВО
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г ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СНС
ДИМИТРОВГРАД

0Г ГОСТИЛНИЧАРСКО ПРЕДПРИЯТИЕ
ЛШГ - Димитровгрод НА ВСИЧКИ ТРУДЕЩИ СЕ

ГРАЖДАНИ В КОМУНАТА 
ЧЕСТИТИ

1-В И МАЙ
С БЛАГОПОЖЕЛАНИЯ ЗА ВИСОКИ ТРУДОВИ ЛОВЕ

НА ВСИЧКИ гости,
ГРАЖДАНИ,

И ТРУДЕЩИ СЕ 
ЧЕСТИТИ

МЕЖДУНАРОДНИЯ ПРАЗНИК НА ТРУДА 

1-В И МАЙ
УДИ

V.
г—С ПОЖЕЛАНИЯ ЗА НОВИ ТРУДОВИ ПОБЕДИ В СОЦИАЛИ- ОБЩИНСКИЯТ СИНДИКАЛЕН 

СЪВЕТ В БОСИЛЕГРАД
ЗМА „Балкан” винаги ще бъдетеГраждани, в заведенията на 

бързо и качествено обслужени.
„Балкан“ разполага е различни специалисти па скара и

1типични шопски специалитети.
В заведенията на „Балкан” може да устройвате 
щесгвени увеселения, сватбени тържества „Балкан разполага 
с всякакви видове напитки и ястия.

маста 1н и об-
ХОРА В НАШАТА СТРАНА

НА ВСИЧКИ ТРУДОВИ „г л ПППТ4МЯ ПЕН
ЧЕСТИТИ ПЪРВИ МАЙ — МЕЖДУНАРОДНИ Д 
НА ПРОЛЕТАРСКАТА СОЛИДАРНОСТ!И? л

КОМУНАЛНО-ЖИЛИЩНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗАНАТЯТЧИЙСКОТО ПРЕДПРИЯТИЕУСЛУГА“ - ДИМИТРОВГРАД „УСЛУГА"99
ВСИЧКИ ЧЕСТИТИНА

И НА
В БОСИЛЕГРАД

РАБОТНИЦИ В СР СЛОВЕНИЯ И В БОСИЛЕ- 
ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ В КОМУНАТА И СТРАНА-

1-В И МАЙ НА СВОИТЕ 
ГРАД И НА 
ТА НИПОЖЕЛАВА ВИСОКИ ТРУДОВИ ПОБЕДИ В СО-КАТО ИМ 

ЦИАЛИЗМА

" В^,/Услуга“ ^тъГГвидарскн, хлебопекари и ЧЕСТИТИ 1 МАЙ - ДЕНЯ НА ТРУДА!на „Услуга”!

други цехове.
„Услуга“ снабдява населението 
требление. Купувайте в магазините на 
са снабдени богато и модерно обзаведени.
„Услуга" е ваш ежедневен помощник — затуй търсете 
услугите на „Услуга”!

със стоки за широко по- 
услуга“, понеже

„С Г А“
ТЪРГОВСКОТО ПРЕДПРИЯТИЕ БОСИЛЕГРАД

»УНИЯ« - БЕЛГРАД 

МОТЕЛ ДИМИТРОВГРАД
ЧЕСТИТИ 1 МАЙ

НА ВСИЧКИ СВОИ ПОТРЕБИТЕЛИ И НА ГРАЖДАНИТЕ В 
СТРАНАТА И КОМУНАТА!

НА ВСИЧКИ СВОИ гости
И ТРУДЕЩИ СЕ НАВРЕД ИЗ СТРАНАТА 

ЧЕСТИТИ г1-ВИ МАЙ МЕЖДУНАРОДНИЯ 
ПРАЗНИК НА ТРУДА „АВТОТРАНСПОРТЪТ“

БОСИЛЕГРАД
КАТО ИМ ПОЖЕЛАВА ВИСОКИ ЗАВОЕВАНИЯ

В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОТО СТРОИТЕЛСТВО
Граждани МОТЕЛ ДИМИТРОВГРАД ви предлага всяка- 
кви видове напитки и различни ястия.
В заведението на МОТЕЛ ДИМИТРОВГРАД може да ор
ганизирате обществени и частни увеселения.
Посетите МОТЕЛ ДИМИТРОВГРАД и се уверете, че ще 
бъдете обслужени бързо и модерно.

ВИ ПРЕДЛАГА УДОБНО И СИГУРНО ПЪТУВАНЕ ЗА БЕЛ
ГРАД, СКОПИЕ, НИШ И ДРУГИ МЕСТА И НА ВСИЧКИ ПЪТ
НИЦИ И ГРАЖДАНИ В СТРАНАТА9

СЪРДЕЧНО ЧЕСТИТИ 1 МАЙ — МЕЖДУНАРОДНИЯ 
ПРАЗНИК НА ТРУДА!ГРАДНЯ“СТРОИТЕЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ »

ДИМИТРОВГРАД

ЗЕМЕДЕЛСКАТА КООПЕРАЦИЯЧЕСТИТИ
НА ВСИЧКИ СТРОИТЕЛИ ТРУДЕЩИ СЕ И ГРАЖДАНИ

1-ВИ МАЙ — МЕЖДУНАРОДНИЯ 
ПРАЗНИК НА ТРУДА в Горна Лисина 

ЧЕСТИТИ 1 МАЙ
С ПОЖЕЛАНИЯ ЗА ВИСОКИ 

ТРУДОВИ ПОБЕДИ
В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОТО 

СТРОИТЕЛСТВО
„Градня“ строи евтини частни и обществени жилища и 
заведения. г
Настроеното от „Градня” 
и съвременна архитектура.

На своите кооперанти и потребители и на всички трудови хора 
в нашата страна н им пожелава много успехи в социалистиче
ското строителство!

се отличава с високо качество
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ОБЩИНСКА СКУПЩИНА ОБЩИНСКИЯТ СИНДИКАЛЕН 

СЪВЕТ - БАБУШНИЦАБАБУШНИЦА
На трудещи се в страната

и населението в Бабушнинишка община ЧЕСТИТИ НА НАСЕЛЕНИЕТО В БАБУШНИЦА И В 
СТРАНАТА

ЧЕСТИТИ МЕЖДУНАРОДНИЯ ПРАЗНИК НА ТРУДА

ПРАЗНИКА НА ТРУДА —

ПЪРВИ МАЙПърви май
с пожелания за още по-големи успехи в социалистичес
кото строителство. с пожелания за още по-големи успехи занапред.

А

ОБЩИНСКА СКУПЩИНАОБЩИНСКИЯТ КОМИТЕТ НА СКС 
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ССРН 
И ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЮМ

В БАБУШНИЦА

ДИМИТРОВГРАД
НА ВСИЧКИ ТРУДЕЩИ СЕ 

И ГРАЖДАНИ В ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА 
ЧЕСТИТИ

Четитят на всички трудещи се

международния празник на труда

1-ВИ МАЙ - МЕЖДУНАРОДНИЯ 

ПРАЗНИК НА ТРУДАПЪРВИ МАЙ
КАТО ИМ ПОЖЕЛАВА (ВИСОКИ ЗАВОЕВАНИЯ 

В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОТО ИЗГРАЖДАНЕ НА КОМУ
НАТА

с пожелания за нови трудови победи

СОУР „ТЪРГОКООП.СВОБОДА’ и

КОНФЕКЦИЯ ДИМИТРОВГРАД
ДИМИТРОВГРАД ЧЕСТИТИ

НА ВСИЧКИ ТРУДЕЩИ СЕ И ГРАЖДАНИ
ЧЕСТИТИ 

НА ВСИЧКИ ТРУДЕЩИ СЕ 
МЕЖДУНАРОДНИЯ ПРАЗНИК НА ТРУДА 1-ви май

1-ви май международния празник
на труда

КАТО ИМ ПОЖЕЛАВА ВИСОКИ ТРУДОВИ ПОБЕДИ И ЗАВО
ЕВАНИЯ

Граждани, ® магазините на „Търгокооп" винаги ще «аме- 
рите търсените стоки по евтини и достъпни цени.

Магазините иа „Търгокооп" са богато снабдени с всички 
видове стоки за широко потребление. Купувайки в мага
зините на „Търгокооп" едновременно допринасяте за 
добряване на общото благосъстояние на гражданите. За- 
щото колкото по-голдм стокооборот правят магазините 
на „Търгокооп" — толкова повече средства отиват в бю
джета, откъдето се финансират образованието, култура
та, физкултурата.

Граждани, като купувате в магазините на „Търгокооп" 
пестите време, понеже асортишштьт на стоките е голям.

С БЛАГОПОЖЕЛАНИЯ ЗА ВИСОКИ ТРУДОВИ ПОБЕДИ

Конфекция „Свобода" произвежда модерни дамски, 
мъжки и детски облекла.

по-

магазините произведенията наГраждани, търсете в 
„Свобода", понеже това е гаранция, че аце бъдете 
елегантно и модерно облечени.

Облеклата, произведени в „Свобода" са едновремен

но евтини и съвременни.
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Каскадите на Кърка

ПО НАШАТА СТРАНА ХУБАВА
ни станции на Блед, Бършич, 
Бохин; по целия Адриатик. 
На Златар и Златибор, Ко- 
паоник и Проклетии, Шар- 
плашша и Охрид. Издигна в 
себе си Кумровец като сим
вол на нашата революция и 
нашето битие. Навсякъде ра
згърна нови хоризонти. И 
все повече отстояваш в про
стора и времето. Навсякъде, 
във всички заводи, по жит
ните полета, живееш за ща
стието и свободата на тру
дещия се човек. За да може 
с пълни гърди да се любува 
на твоите красоти и твоите 
богатства — да поеме с пъд- 
ни гърди полъха на Върбас 
край Банялука, да се под
крепи с охридска пъстърва, 
да се вдъхновява от бетон
ните стълбове на моста през 
Мала река и с него да пре- 
моства Черна гора към Ад- 
дриатика, да пие никшичко 
пиво и се опива от прелести
те на Приморието. Да коват 
братството и единството в 
косовските и войводинските 
и фабрики и житни полета. 
И по всички останали кра
ища.

Историята мени измерени
ята си. Нашите стойности 
се измерват с независимост
та на родината, самоупр^гле 
нието и необвързаността.

’:%г-...С върховете На Триглав 
като с чело небето опряла, 
при Гевгелня с неимоверна 
издържливост себе си отсто
яваш.

На Гердап с ума стихията 
покори, и с красотата на Ад 
дриатика и пенливото край
брежие се гордееш.

Родино, наша красива. О- 
пожаряваха те и из пепели
щата заблестя все по-краси
ва. По всички посоки изник
наха гранитни паметници. 
Нашествениците приковава
хме върху твоята почва, а 
Европа никога затуй не ти 
благодари.

Никой по-добре не те е о- 
познал от самия тиранин. 
Но „на тираиството върху 
врата стъпихме с крак”. Ви
наги атакуваща, винаги на 
страж на свободата и битие-
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Хубава си, Родино. По-хуба
ва от винаги, окичена с вен
ци на победа и слава. Все
ки кът на твоята просторна 
снага забременя с нови по
беди — нови градове, нови 
фабрики, пътища, железопът 
ни линии, електро и термо- 
централи, мостовете, дето 
планшш съединяват „Лито- 
строй”, „Раде Кончар“, „Ру
ди Чаявец”, „Фамос“, Тито-

• чу

Дубровшгк

. 1 г , луйй-' м
ви заводи в Скопие, алуми- 
миниевият комбинат в Тито 
град, Зеница, Гердап, почив- V 1 Ш .уМ. Б.
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