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В СЪРБИЯОСВОБОДЕНИЯТ ; ЗАД НАС СА КОЛЕБАНИЯТА И КРИЗИТЕ, 

ПРЕД НАС СА АКЦИИТЕ
у§з
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ТРУД I
§
1 II В I Д-Р ТИХОМИР ВЛАШКАЛИЧ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЦК, А ДЖОРДЖЕ ЛАЗИЧ СЕК

РЕТАР НА ИК НА СКС
мнаги в навечерието на Международния 

празник на труда, по някаква неизбежност на ис- * 
торическата мисъл, си спомняме за чикагските ра- - 
ботници и оня окървен Първи май, станал символ и 
знаме на борбата за работнически права. Дълги де- ^ 
сетилетия оттогава насам работническата класа нав
ред по планетата се бори за свои права, господство 
над средствата за производство и произведенията на 
труда.
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В процеса на диференция- 

СКЖ иция върху курса на 
Титовата политика Съюзът на 
комунистите в Сърбия силно 
заздрави своите редове и ук
репна единството. Зад нас е 
периода на колебания и кри
зи — пред нас е акцията и 
делото!

На Седм-ия конгрес на скс 
дойдохме в пълен ход и раз- 

активност и действу- 
ване за отстраняване на всич 
ко, което пречеше на 
управителното развитие в 
нашата република и което 

единството на

т. г. в Белград сеОт 23 до 25 април
Седмият конгрес на Съюза на кому-състоя

нистите в Сърбия. На конгреса присъству- 
ваха 920 делегати и 650 гости, делегации на 
централните и покрайнински 
СК, както и делегация на Председателството 
на СЮК, оглавявана от секретаря на Изпъл
нителното бюро Стане Доланц.

Пред Конгреса д-р Тихомир Влашкалич
кому-

1 Когато правил! обаче тази историческа равнос-
югославския при- =§I комитети наметка никак не може да отминем 

нос, който ще се съхрани н се съхранява в между- Ц 
народната история, като неповторим. От 1945 година, § 
кегато работническата класа нанесе съкрушителни 5 
удари на фашизма, тя започна да израства и пре- * 
раства в единен господар и дръзновен мечтател.

Само няколко години по-късно, за пръв път в 
историята на класата, тя взема в свои ръце машини § 
те и всичко онова, с което се създават благата, за ц 
да твори за щастието и благоденствието на цялото ^ 
трудово население в страната.

Оттогава до днес

=

мах на

изнесе доклад „Задачи на Съюза на 
нистите в Сърбия в по-нататъшното разви
тие на социалистическите самоуправителни 
сили”, който предаваме в съкратен вид.

само-

разяждаше 
СКС. Днес СК в Сърбия е 

и способен за ак-работническата класа 
Югославия, предвождана от Съюза на комунистите 

Тито начело побеждава една след дру- 
по пътя на освободения

на единен
ция. Спечелихме 
на работническата класа. Оба 
че. работническата класа и 
трудовите хора очакват ре
зултати, дела, по-добр< 
-сигурно бъдеще. На 
ние комунистите ще държим 

на революционен

доверието

I
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с другаря 
га пречките, изникнали Югославско-унгарски отношениятруд.

Работническото самоуправление, станало същ- « 
ността на практиката и идеите в борбата за по-свет- || 
ло бъдеще, пълна изява и творческо приложение^ ще

о и по- 
това

Президентът Тито 

посети Унгария
намери в конституционните амандмани, които 
дни залегнаха в основите на Новата конституция.

Преустройството на основни организации на 
сдружения труд гарантира вековния стремеж на ра-

‘ по самоуправителен път чрез са-
моуправително споразумяване и обществено дого
варяне класата да осъществява интересите си във 
всички области на човешката дейност. С присъщото 
си чувство зареаляост, работническата класа разои- ^ 

върши твърде трудна, но отговорна Ь
На ""

изпит 
авангард.

Д-р Влашкалич подчер
та, че постигнатите резулта
ти в материалното и общест 
вено развитие през последни 
те три десетилетия превърна
ха нашата република от изо 
станала и аграрна в средно 
развита страна. В следвоен
ния период целокупния произ 
водствен потенциал в СР 
Сърбия е увеличен пет пъти, 
промишленото производство 
— девет пъти, селекостопанс 
кото производство — три 
пъти. а националният доход
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ботническата класа:

Президентът на репу
бликата Йосип Броз Ти
то със съпругата си Йо- 
ванка на 27 април зами
на на приятелско 
щение в Унгария по по
кана от Централния ко
митет на Унгарската со
циалистическа работниче 
ска партия и Председател 
ския 
рия.

ра че в момента
пред лицето на световния пролетариат, задача, 
освободения труд трябва да се дадат крила и раз
мах така че най-пълпоценно да се изяви.

Оттук тази необходимост отново да се говори 
за безкомпромиси в борбата за осъществяване на 
интересите на класата. Устоите й атакуват не един | 
враг: либерализъм, национализъм, техно-бюрокра- ^ 
тизъм, иредентизъм... Здраво опрял корени в раоо- 
тническото мнозинство, в работническата класа н 
Югославия, освободеният труд ''•' -^богвт ревоГ

посе-

ш на глава от населението — 
четири пъти.

— Постигнахме такова рав 
нище на материално и кул
турно развитие, от което мно 
го по-лесно можем да вър
вим по-нататък, върху което 
можем да градим .по-високо 
ниво на жизнения стандарт 
на трудещите се.п да реша
ваме актуалннте социални 
въпроси в нашето общество.

■ Е
I

сблъсък излиза очеличен,всеки
циоиен^огшт.^ге конгрсси, „стояли "" 
те републики, а и Десети конгрес на СъюзаI на юго 
сдавените комунисти, който наскоро ще се съст°ч, 

мчтляг-кяли интересите на работническата класа и 
Гте^““е^и™Г«гл^ва цялото обществено раз-

вия властвува свободния труд, отношенията са 
= част от хармонично общуване между

. Свободната размяна на ТЧ^ С“ =изграждат взаимоотноше —
отрасли.

великия Празник, 
за!ЦО да бъде 

трудовото човечество 
освободи трудът

I съвет на НР Унга-=
I На 27 и 28 април пре

зидента Тито води разго
вори с първи секретар на 
УСРП Янош Кадар за 
развитието и подобрява
нето на югославско-унгар 
ските отношения 
трудничество в различни 
области, Както и по акту 
алното международно по
ложение и за процесите 
в международното кому
нистическо и работниче
ско движение.

1
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УКРЕПВАНЕ НА САМОУП- 
РАВИТЕАНИТЕ ОТНОШЕ
НИЯ

не

разделна 
бодни хора

жалон, върху който се
между различни трудови 
И днес в навечерието 

югославската работническа 
горда: именно тя сочи пътя на
как се твори и създава, когато се твоочсст-

осезаем: равенство за всички трудови 
страната и света.

и съ-5
ния
нията — Основните цричини за поя 

вата и укрепването на тенден 
циите на технократизма и 
либерализма се намираха в 
обективните противоречия на 
нашето обществено-икономи
ческо развитие, но и в субек 
тнвните слабости и в самия 
Съюз на комунистите. Обек
тивната основа за създаване
то и възможностите за разви 
тис на самоуправителните 
тенденции е противоречието 
между развитието на само- 
управителшггс отношения от
ношения и степента на разви 
тис на неговата материална 
основа, развитието на мате
риалните производителни си

наI класа има

\

I тите пътят 
вя. пределно 
хора в С президента Тито в 

Будапеща пътуваха чле- 
Изпълнително бю

Ст. Н.

нът на 
ро на Председателството 
на СЮК Тодо Куртович, 
председателят на Покра- 
йнинския комитет на Съ
юза ма комунистите във 
Вовврдина Душап Алим- 
пич и други.
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СЪТРУДНИЦИ ЧЕСТИТИМНА ВС ИЧКИ ЧИТАТЕЛИ И 
ПРАЗНИКА НА ТРУДА ПЪРВИ МЛИ 
С ПОЖЕЛАНИЯ ЗА ОЩЕ ПО-ГОЛЕМИ 
УСПЕХИ а СОЦИАЛИСТИЧЕСКОТО

■**••• .Ле1*■» ли.
СТРОИТЕЛСТВО

(Следва на 2 стр )Другарят Тито



Заседание на 11редссдателт*ото ма СЮК

ЗАД НАС СА КОЛЕБАНИЯТА И КРИЗИТЕ 

ПРЕД НАС СА АКЦИИТЕ
ЗА ДЕСЕТИЯ 

НА СЮК
ПОДГОТОВКИ 

КОНГ ЕС
>

ма председателри мандат
СЮК бе» временно огра-г. п БелградНа 22 април т. папа48-то заседаниесе съст оя

Председателството 
па югославските 
Със заседанието 
Станс Долапи, секретар 

бюро

па* По-ускорсно развитие
1 по-бързо симо

социалистическо
,нп селото и

Съюза ничеиие.
/ \редседател ството ще пред 

ложи па Десет ия конгрес и ре 
дица други статутарми мер
ки пъп връзка с организира
нето на ръководния център 
на СЮК. Вместо конферен- 

СЮК отнещ о ще се

п сферата наЛиберализмът 
политиката, преди всичко, 

само-
(От 1 стр.) земеделието и комунисти.

ръководина управително
преобразование
специално — увеличение 
производство на храните и 
по-уекорепо развитите па 
хранителната промишленост, 

и ускорено

значеше отслабване на 
управителната ориентация.
Своите основни носители ли
берализмът намираше в сспа

технократнчипте
част от буржоаз 

пи!тел и гой

напаРазвитието н укрепването 
на социалистическите 
управителни 
единствен начин и път за раз 
решаване на съществуващите 
противоречия — подчерта 
Влашкалич. Това с същсвре 
менно и идейно политическа 
та платформа за борба сре
щу всички антисамоуправн- 
телни сили, без оглед иа тех 
ния характер. Наистина дру
ги пътища няма или не вод- 

същинскня

иаИзпълнителното 
Председателството на 
Председателството разгледа 
н прие отчета за работата иа 
Съюза иа югославските кому 

Деветия до Десетия

СЮКсамо-
отношенпя е ф ството, 

кръгове ;и в 
но насочената

ция на
установи централен комитет 
нд югославските 
от 166 членове,
-.висш орган на СЮК между 

конгреса. От своите ре
дове Централният ще комитет 

' избира Председателство от 
39 членове, като изпълните
лен орган на Централния ко
митет. На мястото на досегаш 

бюро,

Разширено
комунисти 

като най-писти от
конгрес.

1председателството също 
съди и предложението, за из
менения и допълнения па Ста
тута па СЮК който преди то 

месеч-

об-
два

■1*ч шУ\
йме*'- па беше на няколко

публично обсъждане в ор 
типизациите и ръководствата 

комунистите. 
Изхождайки от широко из- 

мнснис на всички 
и организации на 

Съюза на югославските 
м у писти \ I рсдседателството 
ще предложи на Десетия кон 
грес на СЮК на другаря 
Иосип Броз Тито да се дове

поизход.ят към
Изпълнителноното

Председателството
избере Изпълнителен ко 

митст от 12 членове.
Както е известно, Десетият 

конгрес на Съюза на югослав 
ските комунисти ще сс със
тои от 27 до 30 май тази го
дина в Белград.

па Съюза на ЦКиа
ЛИБЕРАЛИЗЪМ БЕЗ 
ИДЕОЛОГИЯ

ШСразен ото 
членове

ко-—------------ “

Неразбирането на същност 
та на историческия момент 
на нашето социалистическо 
и самоуправително развитие, 
опортюнизмът и компромис
ното решаване, идейно-поли
тическо отслабване и акцнон 
но отслабване на Съюза на 
комунистите, бяха изходните 
субективни слабости, които 
обективно се развиваха в на 
сока «а постепенно, дял по 
дял, напускане на съществе
ните самоуправнтелни опре
деления и принципи, отноше 
нията в СЮК за да завър
шат в групировки и фракци- 
онерство, върху позиции, про 
тивоположни на програмна
та ориентировка на Съюза 
на комунистите...

доуУ;

Ссдмия Разговори с делегатите за Десетия конгрес на СЮК
си предД-р Тихомир Влашкалич чете доклада 

на СКС ПОВЕЧЕ ВНИМАНИЕ НА 

РАЗВИВАЩИТЕ СЕ ОБЩИНИ
конгрес

ция. Правени са опити да се развитие иа производството
па суровините — нсметали- 
метали, химически произведе 
пия и пр.,

* По-нататъшно развитие 
на машиностроенето, особено 
на онези групи, които означа 
ват завоевание па нова тех
ника и технология,

Ф По-комплексно и цялос
тно развитие на съобщения
та в сферата на оборота ця
лостно, с модернизация на 
магистралните главните нап
равления на съобщителната 
мрежа,

И* Ускорено жилищно и ко 
мунално строителство, гго- 
комплсктно градоустройство и 
защита на природната среда.

* Предприемане «а специа . 
лни мерки за по-ускорено раз 
витне на недостатъчно разви 
тите краища в републиката 
п в САП Косово.

манипулира с младежта п пя 
лата интелигенция, чрез тези
ситс за тях, че са социални 
носители на новото и модер
ното. Бойците и революции!I 
нитс кадри бяха цялостно 
провъзгласявани като по при 
рода консервативни.

При наличие на изостана
лост, в Бабушнишка община 
твърде ясно се открояват мно 

здравната 
защита на селското населе
ние, увеличаване на жизнено 
то равнище, развитие на уче 
бното дело. С една дума — 
искаме ли напредък трябва 
да имаме повече лекари, по
вече училища и учители, пъ 
тища, водопроводи, 
най-кратко: трябва да се раз 
виваме ускорено.

На Десетия конгрес 
СЮК делегат от Бабушниш
ка община ще бъде Стани
мир Илич, досегашен пред
седател на Социалистическия 
съюз в общината, а сега пре 
дседател на Общинската ску 
пщина. Той ще застъпва око
ло 1.200 комунисти.

— Ако ови се удаде възмо
жност и когато бихте взели 
думата за какво бихте разис 
еквали на Конгреса?

на

проблеми:го
ГЛАВНИ НАСОКИ НА 
РАЗВИТИЕ

В Съюза на комунистите в 
Сърбия дойде до свързане 
на силите на технократизма 
н либерализма и до формира 
не своеобразен технократско- 
либералиетически съюз, в кой 
то либералнстическите тен
денции и сили обективно от 
варяха обществени простори 
за идейно-политическо и 
практично настъпление и ук 
репване на технократизма... 
В СК никнеха конгломерати 
от различни еснафски, про- 
буржоазни, националистичес 
ки бюрократически и технок 
ратични схващания и ориета 
ции. Либерализмът нямаше 
собствена идеология, но се 
опираше върху съюза на по
вече различни, често взаимно 
противоречиви, идейни ори
ентации, на които обща бе
ше антисоциалистическата и 
антисамоуправителна същ
ност.

Говорейки за развойната 
полика на ребупликата, пред 
ссдателят на ЦК на СК в Сър 
бия д-р Тихомир Влашкалич 
подчерта някои ключови насо 
ки: Казано

* Продължаване с програ
мата за изграждане на енер 
гетиката от всички видове, с 
опиране върху собствените 
мощности и ресурси, съглас
но с общите потреби,

— беше първият въпрос, с ко 
ято се отаесохме към него.

— Бабушнишка община 
принадлежи към стопански 
изостаналите краища. После 
диците от това са много: ос
тро изразена незаетост, миг
рация на населението, ниски 

Следователно, ако 
взема думата, ще говоря по 
необходимостта за по-бързо 

от и всестранно развитие на ра 
звиващите се общини.

Не може да се отрече фа
ктът, че обществето не отде
ля за слаборазвитите общи
ни. Стопанството в тези общи 
ни бележи най-висок 
но това все още не е достат 
ъчно. Необходима е по-голя- 
ма интервенция на общност
та, като цяло.

— Като делегат какво оча 
квате </г Конгреса?

— От Конгреса очаквам, 
че ще верифицира принципи 
те, залегна, ш в Писмото Но
вата конституция, Платфор
мата. Разплатата с всички 
влечещи назад явления да 
приключи съвсем успешно: 
да се премахне либерализмът, 
технократизмът, консервати
змът... Очаквам още, че вър
ху принципите от становища 
та в Писмото да се трасират 
нови пътища. И че всичко, 
казано в партийни докумен
ти, да слезе сред народа да 
заживее на практика и да се 
превърне от думи в дела.

Ст. Н.

Венко Димитров избран в ЦК на СКС
Венко Димитров е юрист, 

роден в село Лукавица, Ди
митровградска община. Пона 
стоящем е секретар на Общи 
нския комитет на СКС в Ди
митровград.

След тридневна работа за
върши Седмия конгрес на 
Съюза на комунистите в Сър 
бия. Конгресът избра нови 
органи на СКС — Центра
лен комитет от 103 
статутарна 
членове и надзирателен ко
митет от 11 членове. Избра
ни са и 19 членове на Цент
ралния комитет на СЮК от 
Сърбия, както 
телство и Изпълнителен 
митет на ЦК на СКС. Цент
ралният комитет

мента.
Седмият конгрес на Съюза 

на комунистите в Сърбия из 
прати писмо на другаря Ти
то и прие декларация по по 
вод актуалното развитие 
югославско-италианските
ношенпя. На края на работа
та на конгреса с кратка реч 
към

доходи
члена, 

комисия от 27 на

се обърнаделегатите 
председателя на ЦК на СКС 
Тихомир Влашкалич.

Делегатите единодушно 
дкрепиха предложението дру 
гаря Тито да бъде избран за 
председател на Съюза на юго 
сдавените комунисти без ог 
Раничение на мандата. Сед- 
мият

и Председа- 
— ко- по ръст.

на Съюза 
в Сърбия 

първото си заседа
ние, на което за председател 
па ЦК на СКС единодушно 
бе избран Тихомир Влаш
калич, досегашен председа
тел на ЦК на СКС, за секре 
тар на Изпълнителния коми 
титет с избран Джордже Ла- 
зич, а за зем.-секретар е из
бран Добривое Божкович.

на комунистите 
проведе

конгрес изпрати пред
ложение до Десетия конгрес 
на СъюзаЕрятстВо на югославските 
комунисти ликът на другаря 
Тито да се отпечати на пар
тийните билети на Съюза на 
комунистите.

В следващия брой

На Седмия конгрес на Съ- 
за на комунистите в Сърбия 
Венко Димитров бе избран 
за член на Централния коми 
тет на Съюза 
те в Сърбия.

ВЕСТНИК НА БЪЛГАР 
СКАТА НАРОДНОСТ В 

СФР ЮГОСЛАВИЯ 
Излиза всеки петък 

Урежда редакционна 
колегия

Директор, главен и 
отговорен редактор 

ТОДОР ВЕЛЧЕВ 
Технически редактор 

БОГДАН НИКОЛОВ 
Издава „Братство“ — 

Ниш, Станко Паунович 
№ 72 телефон 25 480 

Годишен абонамент 40, 
а полугодишен 20 

динара
Текуща сметка 

62500-603-9529 
СДК — Ниш 

Печатница „Вук Кара- 
Ажич“, Ст. Паунович 

■ЛФ 72 — Ниш

на вест
ника ще поместим по-обшир 
ни изводи от документите, 
приети на Седмия 
на Съюза 
Сърбия.

на комунисти-Делегатитс на Седмия 
грес иа Съюза на комунисти
те в Сърбия изслушаха 
лад за работата на три 
син и приеха няколко доку-

кон-

ДОК-
коми конгрес 

комунистите в БОСИЛЕГРАД

РАЗИСКВАНИЯ ВЪРХУ КОНГРЕСНИТЕ 

МАТЕРИАЛИ

на

ОБЩИНСКА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗА НА 
— ДИМИТРОВГРАДКОМУНИСТИТЕ

ЧЕСТИТИ 
НА ГРАЖДАНИТЕ И НА ТРУДЕЩИТЕ СЕ 
МЕЖДУНАРОДНИЯ ПРАЗНИК НА 

като им пожелава нови

В партийните организации 
Босилеградска община през 

миналата седмица успешно 
приключи обсъжданото на 
териалите за Седмия конг-
те в г, 5ъ,оза иа «омунисти 
но®Уьрбкя’ съдржащи идей 
ночполитическа оонова за из 
готвяне на конгресните доку 
ментн, резолюции и заСо!

Между другото (най-голям 
интерес възбудиха материа
лите отнасящи се до изграж 
дането на самоуправителното 
ни социалистическо общест
во, материалното и обществе 
но развитие на Социалисти
ческа Република Сърбия, ка 
кто и задачите иа Съюза иа 
комунистите в отделни обла 
сти на обществения живот.

в
ТРУДА

завоевания в со
циалистическото строителство и разцвет 
на социалистическото ни
лно общество.

ма

самоуправите-
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УЧРЕДЯВАНЕ НА НОВОИЗБРАНИТЕ ОБЩИНСКИ СКУПЩИНИ
Радован. Пуртич1 местник

командир в Босилеград, 
председател на съвета на мес 

общности е избран Си-

За .
ПРЕДСЕДА ТЕЛИ НА ОБЩИНСКИТЕ СКУПЩИНИ: В 
БОСИЛЕГРАД ИНЖ. ДРАГАН МИЦОВ, В ДИМИТРО

ВГРАД ИНЖ. БОРИС БОРИСОВ, В БАБУШНИЦА 
ДИПЛ. ИКОНОМИСТ СТАНИМИР ИЛИЧ ИВ СУРДУ- 
ЛИЦА ИНЖ. ЙОВАН ПЕТРОВИЧ. .

ДИМИТРОВГРАД члена- За председател на съ-
щия делегатите в Общинска
та скупщина избраха Васко 
Тодоров, досегашен

тните
меон Пейчев, земеделец от 
Милевци, а за заместник Ве 
селин Постолов, земеделец от
с. Ярешник.

За председател на Съвета 
на сдружения труд е избран 
Иван Лазаров, работник от 
кооперацията в Босилеград, а 
за заместник Стефан Нико
лов шивач от Босилеград.

Делегатите също така гла- 
листа на 

Общинския 
Републиканската

пълнява дължността непрофе 
сионално. За председател на 
изпълнителния съвет на ОС, 
който ще има 7 члена бе из
бран Симеон Захариев, досе
гашен началник на общинс
кия щаб за всенародна отбра

БОСИЛЕГРАД

суваха единната 
делегацията на 
съвет на 
скупщина и за делегати на 
Съюзния съвет на ссушцина- 
та на СФРЮ.

На учредителната сесия на 
трите съвета на ОС в Боси
леград, която се проведе на 
26 април т. г. за председател 
на ОС бе избран инж. ДРА
ГАН МИЦОВ, директор на 
Основната организация на сд 
ружения труд на Горското 
стопанство в Босилеград.

По предложение на общин 
ското кординационно тяло, 
председателя Мицов ще из-

На 26 април в Димитров
град се състоя учредителна 
сесия на Общинската скупщи 
на, на която бе избран пред 
седател на Скупщината, Из
пълнителен съвет и прелеела 
тел на същия.

Преди общата сесия на Об
щинската скупщина бяха про 
ведени заседания на всички 
съвети, на които избрани пре 
дседатели и подпредседатели 
на същите. За председател 
на съвета на сдружения труд 
бе избрана Данка Мицева, 
инженер технолог в Органй- 
заята на сдружения труд 
,,Тигър" в Димитровград, а 
за подпредседател Кирил И- 
ванов, работник в мебелната 
фабрика „Васил Иванов — 
Циле". За председател на съ
вета на местните общности 
бе избран Георги Алексов, 
народен представител в Скуп 
щината на СР Сърбия, а за 
подпреседател Божа Каме
нов, младеж — работник в 
Основната организация на 
сдружения труд „Тигър" в 
Димитровград. За председа
тел на обществено-политиче 
ския съвет бе избран Илия 
Петров, директор на гостил- 
ничарско предприятие ,,Бал 
кан”, а за подпреседател Ана 
Станчева, работник в Органи 
зацията на сдружения труд 
„Тигър" в Димитровград.

На първата съвместна сесия 
на Общинската скупщина де 
легатите единодушно избра
ха за председател на Общин 
ската скупщина Борис Бори 
сов, технически директор в 
строителното 
„Градня". Също бе избран и 
Изпълнителен съвет от десет

тар на ОС.

на.
На отделните сесии на ОС 

са избрани председатели и 
заместници председатели.

За председател на общинс
кия политически съвет е из
бран Раде Константинов, ги 
мназиален учител, а за за-

Накрая делегатите изпра
тиха поздравителна телеграма 
до другаря Тито, чието съдър 
жание бе прието с аплодис-

СИМЕОН ЗАХАРИЕВ

Роден е 1929 година в село 
Долна Аюбата. Задочно е за 
вършил средно и полувисше 
икономическо училище. Се
га е началник на ОбщинсРцзя 
щаб за всенародна отбрана.

Член на Съюза на комуни 
стите е от 1948 година. Учас 
твувал е на четири трудови 
младежки акции, една суг ко 
и то е бил командир на бри 
гада, която е била десет пъти 
ударна. Бил член на Общин
ския и Околийския комитет 
на СК и член на Междуоб- 
щинската конференция на 
СК. Четири години е бил се
кретар на Общинския коми
тет на СК в Босилеград и 
член на Ребупликанската ко 
нференция на СК.

Инж. БОРИС БОРИСОВ

Роден е през 1941 година в 
с. Пъртопопинци. Гимназиал 
но образование получава в 
Дилпггровград, а технически 
факултет — завършва в Ско 
пиие След това постъпва на 
работа в строителното пред
приятие ,,Градня" в Димитро 
в град. като технически дире 
ктор.

В Съюза на югославските 
комунисти е приет като сту 
дент през ;959 година. Бил е 
няколко пъти член на Общи 

комитет и Общинската 
конференция на Съюза на 
мунистите в Димитровград, 
делегат на IV пленум иа Съ 
юза на комунистите в Сър
бия, а в момента е и подпре 
дседател на Социалистичес
кия съюз в Димитровград.

ИНЖ. ДРАГАН МИЦОВ

Новоизбраният председа- 
телтел па Общинската скуп 
щина в Босилеград, инж. Дра 
ган Мицов е роден 1928 го
дина в село Долна Лисина. 
След гимназия е завършил 
Лесовъден факултет в Белг
рад през 1950 година. Трябва 
да се отбележи, че той е пър 
вият вишист, дошъл след ос
вобождението да работи в 
Босилеград.

Няколко години е работил 
в Околийския народен отб9р 
в Босилеград. От 1956 гоД#1- 

| па, когато в Босилеград е фо 
рмиран клон на Горското 
стопанство от Враня, Мицов 

е минал иа работа там.

БАБУШНИЦА
телния съвет на общинската 
скупщина е избран Славко 
Еленкович, дипломиран юр
ист, член на СЮК от 1968 го 
дина. За секретар на общин 
ската скупщина бе избран 
Иван . Миркович, член на 
СЮК от 1957 година.

Общинската скупщина в 
Бабушпица на учредителна
та сесия от 26 април т.г. за 
председател на Общинската 
скупщина избра Станимир 
Илич, дипломирал икономи
ст, член 
дина. За заместник председа
тел на общинската скупщина 
бе избран Сретеи Кръстич, 
висококвалифициран работ
ник в предприятие „Лужни- 
ца" член на СЮК от 1946 го 
дина.

За председател «а Изпълни

на СЮК от 1958 гонскияпредприятие
ко

*

СУРДУЛИЦА
ЙОВАН ПЕТРОВИЧ
с роден през 1924 го 

дина. Член на Съюза 
на комунистите с от 
1947 година. Участву
вал с в Народосвободи- 
телната борба. Завър
шил е агромония — ле 

совъдство.
Бил е на разни отго 

порни постове във Вра 
щя, Владичин Хан и 
Сурдулица. И предиш
ния мандат беше пред
седател на Общинската 
скупщина, а този дни 
що участвува в работа 
та па Десетия конгрес 
на СЮК като делегат 
на Сурдулишка общи-

На учредителната сесия на 
новоизбраната общинска ску 
ньина в Сурдулица, състояла 
се та 26 април т.г. бяха изб- 
рами председатели на скупш 

Изпълнителния съвет 
ма общинската скупщина. На 
отделни заседания иа съвети 
те за председател па Общост
вено-политическия съвет бе
избран Раде Маравич високо 
квалифициран работник па 
Власиноките 
За председател иа съвета иа 
сдружения труд е избран 'ква 
лифицираният работник във 

Мачкд-мца Стоя-

ииата,

ВАСКО ТОДОРОВ

Роден е през 1944 година 
Сенокос. Гимназиално обра
зование завършва в Димит
ровград, а юридически факу 
лтет в Ниш. Работи в Здрав
ния дом, а след това е бил 
секретар в органа иа управ 
лението в Димитровград.

в СТАНИМИР ИЛИЧ
Председател на Съвета на 

местните общимости е Борко 
Ристич, земеделец от село 
Стрелец, председател на Съ
вета на сдружения труд Але 
ксандър Илич, учител в село 
Модра Стена и председател 
на Обществеио-поищтическия 
съвет Сретен Кръстич.

иодоцеитрали.

фабрика 
дим Вучкови], а за прелеела 

местните ВИДОСАВ ДИМИТ 
РИЕВИЧ, председател 
иа Изпълнителния съ
вет.

на Съвета но на.тел _
общности Радко Георгиев, ди 

на земеделската кока югославските
приет през 1969 

Бил е няколко пъти

В Съюза ректор 
операция в Клисгрз.комунисти е Роден е през 1939 го 

дина. Член на Съюза 
иа комунистите е от 
1957 година. Бил е сек
ретар иа ФАЕОС, а от 
известно време е секрс 

Общинската

година.
председател на Статутарната
КОМИСИЯ 
нференция на

След това иа съвместна се 
на трите съвети делега- 

тите за председател на Общи 
нсКата скупщи/иа преизбраха 

Димитровград инженер Йо<ван Петровйч, а
т Изпълки-

сияпри Общинската ко 
Съюза на ПО СЛЕДВАЩИЯТ БРОИ НА „БРАТСТВО”

мунистите в 
и член на егидата, секретар 

Съюза

гар иа 
скупщина в Сурдули- ИЗЛИЗА НА 10 МАЙ т. г.за председател

съвет избраха Видо- ца.на Организацията на 
на комунистите в Димитров

телния
сав Дим итриевич дипломи
рал кЮрист.

Член е на Общинс
кия комитет на СКС.

град.
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3ВОНСКИ ИНИЦИАТИВИ

ПЪТ КЪМ БЪДЕЩЕТО
БОРИС КОСТАДИНОВ

ССРН-ИНИЦИЛТОР И ОРГАНИЗАТОР НА 

КОМУНАЛНО-БИТОВОТО СТРОИТЕЛСТВО
реч до асфалтовия между на 
роден път; прекрасната, не
повторима долина на Ерма 

стане достояние на мо 
тормчирапи туристи и гости; 
и винят щс надойде повече 
народ...

г се говори на 
пътя Суко-одиим наред 

построяването па
— Зпопци. Този път тря 

замени популярния 
станал ,,му-

//( с
по
Свише да 
„Чпро", отдавна 
деен” експонат. Железопътна 

бе махната, а път До
па населен не действително, не трябва 

да отминем и това, че прос
ветните работници имат ко

те ще бъдат в поло

вото равнище 
то. За само няколко години 

няколко е-готи-
селата в комуната попа Соци- стн п

чти всяка година се построи 
училищна сграда. От ос 

вобож ден пето до днес. таки
ва вече има построени 
30. Стойността на тези сгра
ди' възлиза на 2 милиарди 
стари динара. Сравнително 
висока е стойността на даде 
11П)1 труд чрез местно само
облагане и доброволна рабо
та наПрез последните досег го
дини организациите на СС1 I I 
чрез доброволно оргпппзира- 

трудови акции и чрез ме
стното самооблагане са

към 500 километра

В организациите 
пистпчеекнн съюз в Босндс- 

1леиуват
та линия 
днес не е построен.

Разбира се, този път няма 
да говорим за протестите и 
паетоявапията па населението 
от този край да получи свой 

към

са построени
КИЛ ОМ отр 11 В0ЛО11 рОВОД! I, 

така че всяко второ 
ство в общината има питейна 
вода у дома си. Повече Го от 
тези водопроводи са постро
ени сдружено 
по ССРН но махалите или в

новаобщина 
10 хиляди души. Зати

чай- масови обвщетве
градска
ОКОЛО I

ЦИ ла и че 
жегшс най-миого да ползват 
този път! Но това съвесем не 
намалява значението на тях 

инициатива. Нещо пове 
че: именно сакаш това пот
върждава народната поговор 
ка, чс ако не си 
сам и друг няма да ти помог 
пс. А досега

училището чрез добро
волна акция на 
за почистване на пътя.

семеи-иадва гази 
НО-ПОЛ1 гп щеска орга низан»»и 
има широки 
ефикасно и навреме да ре
шава много проблеми^ от 
областта на комунал1Ю-оит6- 
вото строителство, 
тези

възможности живителна артерия 
Мито за това колко пра 

население да по
път. 
света.
во има това 
лучи съвременно шосе.

Тоя път щс говорим за ед- 
спонтаипа инициатива и 

начинание, което ве 
че давц конкретен резултат. 
Касае се за изграждане на 
отсечка от този път,

Звонска баня с

патаот членовете

селото.
И в решаването па други 

проблеми 
бройни инициативи, предло
жения II конкретни акции па 
ССРН. Например слектрифн- 

— -гоя жизнен иро-

Много от помогнеш
тези обекти.възможности и досега 

За това говор- иече съществуват на помощ е далоса' използва. 
ят повече конкретни резул
тати. Тази дейност е част от 
задачите пред ССРН и
палите обществено-полптнчс-

за едно само
учениците

оста ни коятоио- кацпята 
блем става пай акгуалап, но 
който се предприемат

В някои села,
ще свърже 
бивш е то трасе на ж. п. ли
нията, а оттам 
па Ерма е автомобилния път 
Димитровград — Ниш.

Инициативата, е така да се 
каже, гюлу-частиа.. Група про 
светни работници от звонско 
то училище, подпомогнати от 
местни жители, решават да 

тази отсечка. Според 
1 пс е особено гол 
стотина метра. Съ-

Нима не е редно да се ..на 
меси" и общината и отпусне 
някоя сума, понеже това все 

„общински” път, който 
йна сметка свързва об- 

други общини? И

строили 
селски и мсждуселски пъти
ща. По тоя начин се свързват 
махалите и селата помежду 

центъра на общината.
Същевременно оргаипзацн- 

иа ССРН, до преди пя-

еки организации.
От преди една година във 

всяко село в общината, 1*о- 
ето ще рече в 37 села. съще
ствуват местните организа
ции на ССРН. С това преус
тройство е осъществена 
можността във 
най-цялостно да се обсъждат 
и предприемат решения вър- 

определснп проблеми. То- 
качсство в рабо-

изне-
по долинатастнп решения, 

по ишщпатшю 
цинге на

па организа
тор мен и пак с 

в кра 
/мината с 
защо именно този път да не 
стане път на братско между- 
об/ми меко сътрудничество?

ССРН, са осси с електрифика- 
копто действуват върху

комитети по
1ПЯ

събирането па парични сред
ства п предприемането 
други подготовки за провеж 

тази акция. Посред 
мсстното сам ообла гане

;ите
колко години главно върше
ха поправка и поддържаха 

пътища. Се-

въз-
всяко село ма

новопостроените 
га това правят 
с местните общност.

В общината в следвоен
ния период са залесени око
ло две и половина хиляди 
хектара ерозивни терени и 
голини. Сега те са преобра- 

във ипсокодобшшп бо- 
акациевп три. Ини-

съвмсстио дането на Инициативата е раздвиже- 
Първите резултати са без 

енории. Следва акцията да 
станс „селска”, т. е. да въвле 
че наслснисто 
околните села, а сетне и „об 
щинска”, като се включи в 
нея и Бабушнишка община.

Ст. Н.

построят
дължинатаXV ством

и много села са решили да 
подпомогнат тая акция 
собствен труд. Местните ор- 

ССРН все по-

//а.ва е ново 
тата на местните организа
ции на ССРН, за разлика от 
преди, когато вместо 
съществуваха подружници.

С оглед на общата пробле
матика, организациите 
ССРН действуват заедно е 
местните общности. Всъщ
ност тс се взаимно допълня- 
ват и въздействуват в ра
ботата. Подпомогнати от пар 
тийните организации — обик 
новено в повечето села вече 
се изготвени по-дългосрочни 
програми за решаването на 
най-значителните комунално- 
битовите проблеми в съот
ветната среда.

яма: към 
бират над две хиляди дина
ра, взимат булдозер и 
крават трасето.

със
в Звонци иПро-тях гаппзацпи на 

решително търсят да сс по
добри снабдяването със сто
ки от първа необходимост, 
здравните услуги да сс до
ближат до населението, а ре 
шаването на проблемите от 
областта на земеделието да 
става на много по-ефикассн 
начин.

Посочените въпроси са са
мо една част от онова, ко
ето обсъждат, предлагат и 
решават организациите на 
ССРН в Босилеградска об-

Тук щс отминем и скепти
ците (скептици винаги е има
ло!). които въртя-г недоверчи
е. 0 с глава и чакат какво /де 
„излезе” от тази работа. А 
работата е много проста: ис
ка труд и пот ... Влюбеници- 
тс в тоя път не се отказват: 
запретват ръкави и всекид
невно са на акция, — поправ 
ят. докарват, изравняват.

Главната работа е свърше
на: булдозерът е пробил пътя 
и с поразчистил трасето на
ж. п. - линията в дължина от 
пет-шсст километра. Сега ду 
мата имат кирките, лопатите 
трудът и ентусиазмът.

Този път дори имена няма 
да споменаваме. Не защото 
ги няма а защот0 са тридесет 
и пет души — еднакво привъ 
рзанп към този път. Те имат 
убедителни доводи: няколко
кратно се съкращава излиза
нето до „царския друм", си-

зени 
рови и
цнатива за формиране ма го- 
ранската организация е да
дена от ССРН и години на
ред селските гораиски бри
гади са били съставени пре
димно от младежи и члено
ве на ССРН. По такъв начин

на

ЗВОНЦИ
тази организация се нареди 
между най-дейните в СР Сър 
бия. Хубавата традиция с 
благородните акции по залеся 
ване — може да сс рече. че 
е дело на ССРН, а полазта 
от същата е голяма.

Завърши
пролетната

сеитба
/ципа.

Безпорно е и това, че и те 
всички не са добре органи
зирани, еднакво подготовени 
за акции, та техния принос 
в решаването на комунално 
— битовите проблеми би бил 
още по-ефикасен. А това е 
вече пъпрос, който търси ця
лостно ангажиране и дей
ност на ръководствата 
както и на общинските орга 
ни и форуми.

ВСЯКА ГОДИНА 
— НОВО УЧИЛИЩЕ

ВОДОПРОВОДИ ВЪВ 
ВСЯКА ВТОРА КЪЩАПри положение, когато фи 

нансовите възможности на 
Босилеградска община са 
все още ограничени, ролята 
на организациите на ССРН 
става все по-значителна. По 
почин и организация на чле
новете й, а от преди някоя 
година и на местните общно

През последно време орга 
низациите на ССРН в боси- 
леградските села все по-ре- 
шително се обърщат към ре
шаването и на онези кому
нално — битови проблеми, 
коит0 пряко повдигат жизне

До края на април прикл
ючи пролетната сеитба в ра
йона на Звонци. Хубавите 
слънчеви и топли дни през 
първата част на месеца бла- 
гоприятствуваха сеитбата да 

а се завърши без много трудно 
■ сти, а последите валежи до- 
ш несоха достатъчно влага за 
| посевите, които добре напре- 
| дват.

им

е< 1М1

ЙОТОВДЕЛНИЦИТЕ НА
: Тази година много повече 

площи са засети с овес и 
ечемик и фуражните расте
ния-детелина, звездан и де
телина което значително ще 
помогне да се увеличи и по- 

я добри животновъдството в 
■ Звонския край.

■ВСЯКА година автотранспортното 
предприятие „Ниш-експрес” «а своите 
най-добри работници —- шофьори отда
ва признание. Но да получи признание 
шофьорът трябва да бъде майстор на 
своя занаят. Не е достатъчно само да из
мине 50 хиляди километра през година
та без аварии и повреди на колата; Не 
е достатъчно само да бъде любезен с 
пътниците. Но всичко това, за
едно значи че шофьорът е за
служил златна значка. А от над петсто
тинте шофьори в .,Ниш-експрес" през 
годината златна значка и парично въз
награждение от 2 хиляди динара полу
чават само 5 души.

Между шофьорите на „Ниш-ек
спрес", които получиха златни значки е 
и Йован Йотов, който работи в цеха в 
Димитровград. Той не е единственият. 
Има още трима, които са получили .сре
бърни значки, но той е най-добрият ме
жду добрите...

Роден в село Височки Одоровци. В 
Смиловци завърил основно образойаиие. 
След няколко години, прекарани по чука- 
рите и баирите с овцете, отишъл войник. 
Тук за първи път се среща с машините. 
Тук петролът влезнал в кръвта му и 
завинаги определя линията на живота 
му. След отбиване на военната си пови-

ност. Йотов намира работа в Любляна, 
където взел и книжка за професиона
лен шофьор. От преди три години той е 
пак в родното си място...

в
■

— Тази награда, която получих са
мо три години след като се завърнах 
в родното си място, за мен значи мно
го. Трудно е да бъдеш шофьор 
шитс пътища. Не се знае кога 
мата ще бъде по-силна, а кога лошите, 
пътища. А и народ всякакъв. Трябва 
на ги да бъдеш учтив и да имаш 
предвид, че пътниците винаги имат пра
во. А през зимните дни трябва да мина
ваме през заледения Видлич. А рейсо
вете са слаби и дотраяли. Пътят 
заледен... Но в това 
чнето на нашата професия.

Да пазим г 
А когато има

в
по на- 
машп-

м
в
■ Дървопреработвателният
т цех в Звонци неотдавна поду
■ чи нови помещения за рабо- 
§ тнически стол. Построена с 
I монтажна барака с две по-
1 мещения — кухня и трапеза- 
п рия. Стойността на обекта 
й възлиза на 100 хиляди дина-

ра.

" Новопостроеният обект ада
2 чително ще облекчи положе- 

нието на работниците в це-
- ха, които досега отиваха на 
| обед на един километър от 
и работнЪто им място. Остава 
| да се реши доставянето на 
| топло ядене на работниците 

секачи във Ветрен планина.

Й, Миланов

ви
на

тесен и
е смисъла и вели-

и машината и хората, 
време израе. шахмат 

със своите приятели. Обича и ловуване
то. макар когато говори 
ята си е

професи-
скромен. Но като всеки ловец, 

знае безкрайни ловджийски приказки. 
Една от тях е вярна. Освен със злат
ната шофьорска значка, 
палата година, Йотов се гордее и с 
ловджийския си трофей. Миналата го
дина между малцинита

за

■
в

получена ми-

ловци той е 
имал щастието да убие глиган...

А. Д.\ !■
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НАШИ РЕПУБЛИКИ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ
НАСТОЯЩЕ И БЪДЕЩЕ

осем пъти. Тиражът на кни
гите през 1972 година е уве
личен с 2,5 пъти в сравне
ние с 1955 година и възлиза 
на средно по две книги на 
жител. Тиражът на вестни
ците и списанията по жител 
е увеличен от 6 егземпляра 
през
през 1973 година. През 19/2 
година в републиката имаше 
2а радиостанции и телевизи
онна програма, която „покри 
ва" територията на републи
ката и вън от нея. Съществу 
ват и 12 професионални и 
самодейни театри, в които 

1200 пред-

лязо и неметали, оловни и ци построени пътища. Наскоро 
нкови руди, мед, никел и ще бъде завършено асфалт- 
нефтодобивни скали. Големи овото шосе от Скопие през 
надежди се полагат и в за- Кичево до Охрид, 
лежите на -въглища в репуб
ликата, специално в Пелаго- ство изнася 12 пъти повече 
ния, които обещават преодол стоки отколкото преди, два- 
яване на енергийния дефи- десетина години. Износът на

индустриални стоки е увели 
Средният ръст на обществе чен към 30 пъти. Селското и 

горско стопанство увеличиха 
износа си 10 пъти. Най-вече 
се изнасят произведения на 
текстилната промишленост, 
кожарската, химическата и 
цветната металургия. Оборо
тът в областта на туризма и 
гостилничарство е увели
чен 27 атьти.

Македония има 47 езера. Те 
са нейните туристически це 
«трове. Покрай Охридското, 
Преспанското и Дойранското 
известно е и Мавровското и 
някои други изкуствени езе
ра, където накацали гостил- 
ничарски и туристически об 
екти.

Преди 12 години автомо
билът за обикновения маке
донец беше същински лукс 
— имаше го едвам всяко 
187-мо семейство. Вече през 
1966 година всяко 30-то семей 
сто притежава автомобил, а 
през 1972 година 
7-мо.

Днес македонското стопан-

1933 на 14 егземплярацит.

ния продукт през последни
те години възлиза към 7,5 
на сто. В това отношение 
челно място заема промишле 
ността, но общественият тгро 
дукт се увеличава и в земе
делието, стокооборота, зана
ятчийството. туризма, съоб
щенията, горското стопанство 
п пр.

Не се прекалява юогато се 
каже, че изграждането на 
големите мелиоративни си
стеми е революция не само 
в стопанския но и в целокуп 
ния живот на републиката. 
Днес се напояват около 70 
хиляди хектара обработваеми 
площи, а това мени из осно^ 
ва живота на селото и откри 
ва перспективи на по-уско- 
рсно развитие на селскосто-

годишно се дават 
ставления, около 80 кина в 
които се предават годишно 
към хиляди кинопредставле- 
ния, четири ансамоли и фил 
хармония, който предават 
средно около сто концерта 
годишно и пр. и пр.

Македония днес доживява 
същинско преобразование в 
живота .на хората. Жизнени
ят стандарт и в града и на 
селото от ден на ден е все 
по-висок. Модерният начин 
на живот е в експанзия. В 
периода от 1966 до 1972 го
дина годишно се изгражда
ха по 7400 жилища. Град-

Работници от Скопения железолеярен завод

Социалистическа репуб 
лика Македония във всички 
области на обществено-ико
номическия живот направи 
огромен напредък и от няго 
гашната стопанска изостана
лост, юогато земеделиото и стилната 
занаятчийството бяха един
ствени стопански отрасли, из 
раснаха люшни промишлени 
гиганти, които обезпечават 
сигурно настояще и още по- 
сигурно бъдеще. Това може 
да се почувствува на всяка 
крачка, във всеки кът на 
републиката, във всеки дом.

Над колитите на скопена
та железолеярна, най-голе- 
мият стопански обект в ре 
публиката, небето е червено, 
както и желанието на тру
дещите се да победят и вре
мето и пространството. Инду
стриализацията се чувствува 
и в голямата химическа про 
мишленост „ОХИС". леярна
та за цинк и §лово в Титов 
Велес, тетовския „Тетекс”, 
щипската „Македонка", къде 
то не спират становете, във 
фабриката на железни търби 
в Куманово, скопената стък
ларска фабрика, във фабри
ката за автокаросерии „11 ок 
томври", в тютюневия ком
бинат в Прилеп, в охридския 
трудов колектив „Герой То- 
за Драгович” и пр. и пр.

Македония с бързи крачки 
върви по пътя на ускорено 
развитие. Главният двигател 
на този ход бе и си остава 
пролшшлеността. Курсът на 
ускорена
динамизира съвкупния стопан 
ски живот в републиката и 
създава условия за стройно 
развитие и -на останалите сто

пански отрасли и обществе
ни дейности. В Македония, 
където след войната две тре 
ти от промишленото произ
водство представляваха тют
юневата, хранителната и тек 

промишленост. 
Днес има мощна черна и 
цветна металургия, промиш
леност на неметали, метало- 
преработвателна, електроин- 
дустрия, химическа, дърво
обработваща и т. н. Тук са 
положени твърде много уси
лия, капиталовложения, себе
отрицание и помощ от тру
дещите се в цялата страна.

От първите следвоенни го
дини до днес, производство
то в републиката се увеличи 
14 пъти. Преди двадесет го
дини в Македония имаше са 
мо две предприятия с над 
хиляда работници. Сега в 
републиката има 25 по-гол е 
ми предприятия. В обществе
ния сектор работят около 300 
хиляди работници, а посто
янно се създават условия за 
увеличение броя на същите.

Почти четиридесет пъ
ти повече се произвеждат 
стоки, отколкото през 
година. Участието на проми
шлеността в обществения 
продукт Преди две години бе 
ше 35,7 на сто. След изграж
дането и завършването на 
множество големи производ
ствени обекти през последни 
те години много внимание сс 
отделя на модернизацията и 
реконструкцияата на отделни 
мощности. Ускорено е и изсле 
дването на природните богат 
ства, които трябва да осигур 
ят суровини. Вършат сс 
тензивни изследвания на жс

ския жител е получил сред
но около четири квадратни 
метра жилищно пространство 
повече, а тоя на село пове
че от два квадратни лютра. 
Има два пъти повече радио
апарата, а телевизор има вся 
ко трето сел!ейство.

Животът мени и навиците 
на хората. Общественото пре 
образование оказа силно вли 
янне и на човека в Македо
ния, като се менят неговите 
схващания, разширяват него 
вите хоризонти, внедрявайки 
в живота му .много нови ра
боти.

всяко

На македонското стопанс
тво все повече са необходими 
високообразовани специали
сти, чийто брой от година на 
година расте. От освобож
дението до днес на Универ
ситета „Кирил и Методий" 
в Скопие са дипломирали 
около 30 хиляди студенти, а 
толкова понастоящем след
ват па факултетите в републи 
ката.

Днес в СР Македония има 
267 основни училища на ал
бански език с 60 хиляди уче
ници и над 2100 преподава
тели и 52; основни училища 
на турски език с над 6 хил
яди ученици и 251 препода
ватели. Голям брой ученици 
от албанската и турска 
родност продължават средно 
то си образваие на полувис
шите и висши училища, ака
демиите и факултетите на
вред в СФРЮ или в СРМ. 
Това е рсзултат на пълното 
равноправие па числящите се 
към народностите с македон
ския народ в рамките на Со
циалистическа федеративна 
република Югославия.

С разширяване на матери
алната основа на културата, 
и обезпечаването «а профе
сионални кадри са постигна
ти завидни резултати и в 
развитието на културното 
творчество и разпространя
ване на културната дейност 
в Македония. В сравнение с 
1953 година броят иа книги
те с увеличен с повече от

Неотдавна бе проведен Ше 
стия конгрес на Съюза на ко 
лгунистите в Македония, на 
който беше анализирана из
минатия път в обществено- 
икономическото и политиче
ско развитие и яоно опреде
лени задачи в предстоящия 
период. Конгресната резолю
ция за бъдещето развитие на 
републиката предвижда про
мишлеността да бъде носи
тел на почнататъпното разви 
тис, а в развитието на сто
панската 
предимство да има изгражда 
нето на енергийните обекти. 
Земеделието в предстоящия 
период ще влезне в качестве 
но ,нов етап на развитие, ка
кто в равнините така и в 
хълм 1 гсто-плаашнеките 
ста. По-нататъшното увелича 
ние на износа и промената 
на структурата му ще бъдат 
главна задача в развитието 
на икономическите отноше
ния с чужбина.

на-

1939

инфраструктура

Селски пейзаж

папските дейности. След из
граждането на цялата напо
ителна мрежа, ще се напоя
ват 140 хиляди хектара пло
щи, тоест над една пета от 
обработваемите площи в Ма 
кедония.

Водата мени пейсажа на 
републиката. На прилспския 
тютюнопроизводител тя об- 
легчава тежкия труд. Увели
чават се и площите засети е 
паревица, пшеница, ориз, зе
ленчуци и индустриални ра
стения. Памукът и макът и 
по-нататък в големи количе
ства
плодородните полета 
Македония.

В( Македония много 
строи. Стойността на строи
телните работи през послед
ните 20 години е увеличена 
30 пъти. От освобождението 
до днес са построени около 
170 километра 
линии. Една част от тях е 
електрифицирана, а остана
лите са модернизирани и ре
конструирани. Дължимата на 
шосетата през 
две десетилетия е увеличена 
с над хиляда километра ново

ме-

нндустриализация

ин-

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ 

))М0ША ПИЯДЕК се произвеждат по 
в СР

со
ДИМИТРОВГРАД

НА ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ, 
ГРАЖДАНИ И ТРУДЕЩИ СЕ 
ЧЕСТИТИ железопътни

МЕЖДУНАРОДНИЯ ПРАЗНИК 

НА ТРУДА последните

Манастирът Свети НаупА край Охридско езеро
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Неразвитите да догонят
развитите

ДимитровградМИЛАН АЛЕКСАНДРОВ, ДЕЛЕГАТ 
ЗА X КОНГРЕС НА СЮК Успешно проведе

на акция по съби
ране на кръвДългосрочни решения по 

всички въпроси
икономика — е трудно да се 
първи напред- Също така и
__ претворяването в живота
па новата конституция и обе 
зпечаването на решаващо 
влияние на работническата 
класа в обществото — 
тложна задача пред комуни
стите.

Считам, че занапред тряб 
ва да се води още по-непри 
миримл борба за пълно изко 

на бюрократизма, 
премахване 

на митото на извънгрудо
вито доходи като

незакошю забогаггяване.

На 17, 18 и 19 април п Ди
митровград сс проведе акция 
•по кръводаряване. В акци
ята пзеха участие 295 кръпо- 
даритсли и по този начин 
републиканският план, спо
ред който от Димитровград
ска община трябваше да да- 
дат кръв 178 лица, с преиз
пълнел.

е нео

Босилеградска и Търговшика община на Дс- 
конгрсс на Съюза на югославските комуинс- 
представлява делегатът Милан Александров,

сетия 
ти ще
внсококвалнф1Щ1фан механик в Автотранспортно 
предприятие в Босилеград. От Основната организация 

сдружения труд „Тигър“ 
ю Димитровград 115 души да

ропяванс
национализма,,на

ват частните земеделски про 
тзводнтели, което с начин 
земеделците в планинските 
краища да намерят изход от 
сегашното си положение. В 
този смисъл ,,зслспшят план“ 
трябва успешно и цялостно 
да сс реализира.

Какво за него значи прове 
ждането на Десетия конгрес 
на СЮК?

— Това ще бъде голямо съ 
битие за Съюза на югославс 
ките комунисти, както и за 
цялото наше социалистичес
ко самоуправително общес
тво тоя конгрес се провежда ,.у 
по времена иобедоиостшш Л* Жйл;
ход на всички революционни 71V;.- •-;
промени след 21-то заседа- 
ние на Председателството на 
СЮК и на Писмото и да оне 
зи придобивки на нашите на
роди и народности, за конто 
нашата работническа класа 
начело с другаря Тито сс бо 
ри вече три десетилетия.

източникдоха кръв; конфекция „Сво
бода” 46 и от земеделската 
кооперация „Сточар" 24. Ме
жду кръводарителите, които 
заслужават иай-голяма 
вала са и учениците от гим
назията „Йосии Броз Тито'.

Към 30 ученици за пръв 
път дадоха кръв.

Заслужават -внимание и се 
мсйствата на Цветан Елен- 
ков и Драп 14 Шекуларац, 
от конто по три лица дадоха 
кръв, относно всички члено
ве на семействата.

на
Също така не бих изоста- 

сс спра и върху проИОВАН ПЕТРОВИЧ, пред 
седател на Общинската скуп 
щипа в Сурдулшщ е леле 
гат на Десетия конгрес на 
Съюза на 
комунисти
град. Попитахме го, ако взе
ме думата, на кои въпроси 
ще се сггрс.

— Бих говорил за борбата 
за стабилизация «а стопане- 

А. Д. твото, защото без стабилна
и111111111111111111111111111Ш111111111111111111111Ш11111111111Ш11и111111111111111111111!1111111111111111|1Н1Н11111111111Н1Ш111111НШ1111111111111|11|1ШШ1111П1!Ш1111111!111111111!1«иГ

пох- вил да
блемите, с които се борят не 
развитите краища.югославските 

Бел-в Трябва да сс помогнат нераз 
витите да догонят по-разви- 
тите, за да може да вървият 
всички заед}ю напред,

М. В. — М. А-

ПРОТЕСТЕН МИТИНГ В БОСИЛЕГРАДЧувствувам се особено 
щастлив, че ми се удава въз 
можност, като делегат на 
членовете на СК от две общи 
ни, да участвувам в работа
та на тоя юбилеен конгрес на 
СЮК — изтъкна Александ
ров.

От митинга бе изпратена телеграма до другаря Тито

ьШГ*** *****
4 ■ ;

На 19 април в Босилеград 
се състоя голям протестен 
митинг против териториални 
те претенции към нашата 
социалистическа общност от 
страна на италианските ирс- 
дентнети и фашисти. На ми 
тинга присъствуваха гражда
ни почти от всички села 
общината.

Милан Александров
Върху кои въпроси бихте
говорили на Конгреса?

— Преди всичко, бих се за 
стъпил докрай и най-последо 
вателно да се провеждат зада 
чите от Писмото във всички 
сфери на обществено-полити 
ческия и стопанския живот. 
Също така бих изтъкнал ра 
ботинческо мнозинство да се 
обезпечи във всички самоу- 
правителни органи — от ос
новните организации на сдру 
жения труд до Федерацията. 
Защото това е предусловие 
успешно да се афирмира но 
вата делегати а система, като 
пълен израз на желанията и 
потребите на нашата работ
ническа класа. Считам, че по 
добряването на условията на 
работниците — непосредст
вени производители е нале
жаща задача, която търси 
пълно ангажиране на кому
нистите.

Какво очаквате от Десетия 
конгрес на СЮК? *

шШйШ— Тоя кай-висш договор на 
югославските комунисти тря 
бва да бъде преломен мо
меят в решаването на наши 
те най-актуални въпроси Счи 
там, че Конгресът ще даде 
отговор на всички открити 
въпроси. Но разбира се, от 
него не може да се очаква, 
че ще реши всички пробле
ми. Предполагам обаче, че 
решенията, които ще се взе 
мат ще бъдат дългосрочни 
задачи за всички членове на 
Съюза на комунистите в иде 
йното и акциошю укрепва
не зависимо от вноса на храна 
вените и икономически проб 
леми. Сигурно ще се вземат 
и решения как най-успешно 
трябва да се развива земеде 
лието в страната ни, за да 
бъдем колкото се може по- 
малко да зависим от вноса 
на храна.

в РШШРЗа заканите от съседна Ита 
лия срещу териториалния ин 
тегритет на нашето отечест
во и за готовността на всич 
ки наши народи и народнос 
ти да се противопоставят на 
който и да било враг говори 
Гоне Григоров, секретар на 
Общинския комитет на Съю
за «а комунистите.

Гражданите от българската 
народност в Босилеградска 
община най-енергично протес 
тират срещу тези закани и 
изразяват пълна готовост за-

Участниците в протестния митинг

ЛЕКСИКОН пнншниашшштпптшпипшшттщптиипнишшшшп
едно с всички наши народи 
и народности да се борят 
срещу всеки завоевател — ка 
за накрая Григоров.

От митинга бе изпратена 
телеграма до драгаря Тито.

11 IИРЕДЕНТАI IIБих предложил в областта 
на земеделието колкото се 
може повече да се обединя-

1Иредента е националистическо движение за 
насилствено отнемане и заграбване на територии, _ 
върху които най-често се полага историческо пра- =

Това движение

3
В. В. В. в. I 1. /

2 _ в Италия и оттам =
идва и названието му. През втората половина на = 
19 век италианската буржоазия се опитвала да -гяв = 

земе, обедини части на Северна Италия, ^миря.,,4 =
се под австроунгарска власт. По този повод в Ита- = 
лия през 1877 година било основано дружества I 
„ИТАЛИЯ ИРЕДЕНТА“ (Неосвободена Италия). В = 
програмата на дружеството веднага 
вал велнкоиталиански хегемонизъм н стремеж към = 
заграбване на югославски земи: Юлийска крайна с I 
Триест^ Истрия, Риека; дори и Далмация с остро- I 
вите. Подобни искания са предявени и към Корси- = 
ка, Пица, Малта и др. Въз основа на Лондонския 1 
акт от 1915 година италианската буржоазия уапя- Ш 

ла да осъществи част от програмата на иредентата Ш 
като заграбила части на наши територии. 3

се появилоI
3|■ОБЩИНСКА СКУПЩИНА

ДИМИТРОВГРАД 1■
загоспоству- =I:

ЧЕСТИТИ

МЕЖДУНАРОДНИЯ ПРАЗНИК НА ТРУДА

НА ВСИЧКИ
ГРАЖДАНИ В КОМУНАТА 

И ТРУДЕЩИТЕ СЕ

:
I■

В I■ I 1След Първата световна война 
Италия получи ново насърчение 
_^^^тоРата световна война италианските фаши- 

захабиха значителна част от териториите, кои 
„Т° са ^или _внесени в тяхната програма. И макар

иредентизмът в = 
от фашистите. *

пС благоположелания за рацвет на социалистическата 
ни родина, повишаване на благосъстоянието на 
трудещите ое и гражданите.

3в
1 ния.
в,П111111Ш111111Ч11||ШК!|1Ц|111шиииШШ1ШН1Ш,11111„|||„,Ш„,|ШШШШ1ШиПН1Ш1111Ш1П1тИШ1Ш

■
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Клисура днес
................................. ....... ............. .... ............................. ....... ....................... ......

Човек, който те залесители — членове на 
ученическата кооперация.

ПРОБЛЕМИ: ХЛЯБ, 
СЪОБЩЕНИЯ 

И ТЕЛЕВИЗИЯ

„ по-дълго време не е бил в
.Клисура не малко ще се изненада

резимировци, Грознатовци, Драинци и Сухи 
Д0^елиМдеХлаЛТоТк: ШИНа’ СаВИНа’ ГЗД™ И

ако я по-

Но в района на Клисура 
днес има и проблеми. На пър 
во място, все още не е раз
решен въпроса на снабдява
не с хляб. Кооперацията до
карва хляб от Сурдулица, но 
снабдяването е нередовно. 
Затруднения прави и още 
незавършеният път до Власин 
ско езеро, електрификацията 
на иселектрифицираните се
лища в района и телевизия
та. Именно, поради липса на 
реле. образът на ТВ — екра
ните

мгосалиенаек.7гасураИ
нямат

А с тока в Изглед от Клисураживота на хо
рата от клисурски район на 

огромни промени. 
—1 телевизионни 

апарати, към 385 радио 
рати, електрически печки 111, 
хладилници 110 перални 25 
и др. електрически уреди. Во 
доводи имат Стрезимировци, 
Араинци, Клисура — Дер- 
вен. в които вече са инста
лирани 15 бани.

идните 5 — 6 години 
Общността по образование е 
обезпечила 100 000 и Общно
стта за пряка детска защита 
в общината 80 000 
строеж на нова

през
публикашеката културна об
щност е обезпечила 600 000 
динара — за изграждане на 
библиотека и помещения за 
културно

влезоха 
Има към 100

Нямаме канализация и хи 
гиената в Клисура — цен
тър е слаба. Освен това и на 
гр адоустрояването трябва да 
се обърне сериозно внима 
ние. Кулата, която е в цен
търа на селото е пред рухва
не а нищо не се предприе
ма. Тя не е оградена, дори 
в нея има и квартиранти, а 
може всеки миг да се събо
ри... Правена е постъпка при 
Завода за защита на истори 
чески паметници в Ниш тя 
да бъде проправена или кон
сервирана, но нищо конкрет 
но не се предприема... И еле 
ктрическата мрежа трябва 
да се подмени, защото дър-

апа- динара за 
училищна 

сграда. За целта местното на 
селение 
лагане и с доброволен труд 
ще помогне акцията.

забавен живот.
е мътен или не 

се очертава. Тези дни кли- 
сурчани са получили от Те
левизия Белград обещание, 
че този пъпрос наскоро 
разрешен.

Срещнахме се с някои кли 
сурчани и побеседвахмс с 
тях за постиженията и про
блемите им.

чрез местно об-

В околността на Клисура 
сс намират и 20 хектара бо
рова и 4 хектара 
гора .собственост на основно 
то училище; дело на млади-

щс
Голям брой клиеурчани — 

към 1500 души — всяка про
лет заминават по строежите 
в страната. Те са главните 
„финанси.“ на благоустрой
ствените акции в клисурския 
край. Освен средства за 
дръжка на 
обучение на децата, те раду 
шно се отзовават на всяка 
благоустройствена акция, ко
ято подеме Социалистическия 
съюз или Съюза на комуни
стите.

Средно на месеца в клиеур 
ската поща пристигнат чеко
ви записи на около 90 000 
динара.

Обществено — политически 
те организации обръщат не 
малко внимание и на инфор
мацията на населението. Ъ ра 
йона се разпространяват об
що 309 разни вестници и спи 
сания, от които ..Борба” в 
30, „Политика” 160, „Илу- 
стрована политика” 46, ,Д>рат 
ство” 50, „Вечерни новини” 
23 екземпляра.

тополова

РАДКО ГЕОРГИЕВ:
В ТУРИЗМА 

Е НАШЕТО БЪДЕЩЕ
Директорът на земеделската ко

операция „Клисура”, който с 
и председател на Съвета на 
местните общности

из-
семействата и

06-прн
щинската скупщина в Сурдулица, 
«между другото изтъкна:

— В нашия район 
ям интерес (а и условия) за разви
тие на земеделието. Предимно се 
бавим с търговия, а нашето бъде
ще е в туризма. С вече открития 
граничен преход на Стрезимиров
ци, и след като се построи пътя 
— се създават условия за разви
тие на туризма. Затуй планираме 
да построим сервизна работилни
ца за поправки на моторни прево
зни средства и електрически уре-

Д. Борисова

СТАНОЯ АНДРЕЕВ:
ОЗБАВЕЛ СЪМ СЕ 

СЪВРЕМЕННО

няма гол-

Станоя Андреев е млад тър 
говски работник в Клисура. 
Но неговата къща е съвре
менно обзаведена.

— Да вярно е, че имам 
всички домакински електри- 
чни уреди. За тези потреби 
съм изразходвал над 20 000 
динара. С довежданието на 
тока

С. Андреев
Р. Георгиев ДН.

вените стълбове са дограяли. 
И друго нещо: електродистри 
буцията от Лескова още не е 
приела далекопровода и сел
ските мрежи, макар че по 
тях ток тече вече 10 години...

Милан ВЕЛИЧКОВ 
Матея АНДОНОВ

Селското бистопанство 
трябвало да води селскосто
панският комбинат „Масури- 
ца” в Сурдулица, който вече 
е получил и кредити по зе
ления план на стойност 
300000 динара.

Кооперация „Клисура” ра
боти миналата година с 
ста печалба от 500 000 дина
ра. Отделили сме значителни 
средства за подобрение

— Като председател на Съ
вета на местните общности 
— ще се застъпвам в съве
тите -на местните общности 
да влизат млади и активни 
хора, да се съчиняват реални 
планове и програми и да се 
води непрекъсната борба за 
благоустрояването на сели
ща в общината.

— Ще излезем на среща 
на предложението на Теле
визия Белград и ще обезпе
чим всичко, каквото е до 
нас, за да сс постави реле 
над Клисура и да можем да 
гледам програмата на наши
те ТВ-станции.

животът в нашите 
домове напълцо се промени. 
Но пак има проблеми. Не 
можем да гледаме телевизи
онни предавания понеже ня
ма репетитор.

До 1951 годна Клисура не 
беше видяла рейс. Днес при
стигат 6 рейса днешно. Това 
е голямо улеснение за хора- 

Известна 
по-добри 

са все още лошите пътища. 
Както ни уведоми председа
теля 
щина
Петрович, през идната годи
на ще бъде готово асфалтово 
шосе до Клисура, както и 
разклоненията от главното 
шосе за Драинци и Костро- 
шевци.

През последните няколко 
години е направена голяма 
крачка напред и в подобре
ние на здравеопазването.
До 1958 година — в Клисура 
отвремс — навреме идваше 
лекар от Здравния дом в 
Босилеград или Власина, а в 
местната амбулатория рабо
теше един болногледач.

Днес в центъра на селото 
личи хубавата сграда на здра 
вната станция, в която ра
ботят един лекар обща прак
тика, един стоматолог, аку
шерка, медицински техник, 
зъботехник, лаборант, болно- 
гледац и др. здравни работ
ници.

И покрай миграцията на 
населението — всички подле 
жащи на задължително обу
чение деца се учат. В Кли
сура — център преди шест 
— седем години е построена 
хубава училищна сграда. Та
кива са построени и в Паля. 
Кострошсвци, а стегнати са 
останалите училищни построй 
ки. В план е през настояща
та година да се строи учили 
щна сграда в Сухи дол.

от

та. спънка за 
съобщения чи-още

Общинска конференция на Соци
алистическия съюз — 

Димитровград
НА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ И ТРУДЕЩИ СЕ

ЧЕСТИТИ

нана Общинската скуп- 
в Сурдулица Йоваи снабдяването. Ще купим 

още едно по малко това- 
ряно возило за снабдванс 
на населението в района с 
хляб, зеленчук и др. стоки.

ВЕЛИН СТОИМЕНОВ:
РАБОТИ НЕПРЕКЪСНАТО 

И В НЕДЕЛЯ

Велин Стоименов е от Назърица 
в Босилсградска община. Тук до
шъл преди 20 години. Построил 
си къща в Псина махала. Дели 
двадесет години вече работи в 
Земеделската кооперация в Клису
ра. През изтеклата годила напра
вил иай-голям оборт и след прие
мането на балансовия отчет бил 
награден от кооперацията с 1000 
динара.

— С голямо удоволствие обслуж 
вам хората. Ценя всеки потребител 
и се старя да услужа всскиго на
време.

За него в управлението на ко
операцията ни казаха, че срещу 
него <не е имало оплаквания и за
бележки.

1-ви май — междунаро
дния празник на труда

,ЯЛЯАЛЛЛЯЛАЯЛЛЛЛЯЛЛЛЛЛАЛЛЛЛЯЛЛЛ^ 
^- - - -   ,-.-^,г.пги цс

ГИМНАЗИЯ »Й0СИП БР03 ТИТ0«
ДИМИТРОВГРАД 

ЧЕСТИТИ ,

Международния празник 
на труда

НА ВСИЧКИ СВОИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ НА 
НА ГРАЖДАНИТЕ И ТРУДЕЩИТЕ СЕ 
ПОЖЕЛАВАЙКИ ИМ ВИСОКИ ТРУДОВИ 
ПОБЕДИ ВЪВ ВСЯКО НАЧИНАНИЕ И СО 
ЦИАЛИСТИЧЕСКОТО СТРОИТЕЛСТВО

В. Стоименов
ДУШАНКА БОРИСОВА. 

НЯМА РАЗВЛЕЧЕНИЕ 
ЗА МЛАДИТЕ

с доволна от културно — за
бавния живот в селото.

— Имаме шест частни го- 
стилиичарски заведения — 
помещения а за библиотека 
и културно развлечение ат- 
мамо. Трябва да се предпри 
емат мерки за организиране 
на по-оживеиа културно-за 
бавна дейност, тъй като ре-

Дупгайка Борисова е член 
на кооперативния съвет и 
на делегацията на местната 
общност в Клисура.

Тя е една от не малкото 
девойки в Клисура, която не
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в ОСБлиц-интвР»й±Д*!!*Е1™босилещадда стопански першкши
За какво ще се застъпватеСтроитевен размах

на «Услуга» в
...... ,:~Т» местните

па ос
наделегациитеНа 14 април

и на 17 април
строи-Симо за три години на стщсстпурипс, 

телш.ят цех на кому.шлно-услуж.юто предпрнатае 
Услуга'' в Босилеград е стабилизирано фннансо 

вото положение иа предприятието, което годили 
наред е било пред фалит.

Комунално-услужното шре 
дприятие „Услуга'' в Боси
леград вижда своята перспс 
ктива строителната дейност.
Строителният цех, въз осно
ва на амандманитс трябва- 
да прерасне в основна орга
низация на сдружения труд.

Това нещо не е без осно-

делегациите 
сдружения труд “3" 

представят
общности

' поените организации
браха делегати, к0™° %сти относпо съве- 
о съвета иа местни! е о щ Общинска

сдружения труд - се
« Димитровграс) По■ този■ ^
с въпрос към двама о 

за какво ще се застъпват в бъде

па

та па
скупщина 
обърнахме 
пи кажат 
щата Скупщина.

всичко към кволнфици«реди
грани зидари и техници 
тъкна Стоянов.

да приключим акциите, кои 
то са прел мас.

Йордан Стсфаиопич от 
Брайкопци е делегат и <-ь»с 
та па местните общности за 
Брайкопци, Каменица, Иза- 
тонци н Сенокос, На ш.про- 
са отговори следното:

опитам да бъда

събеседник бе 
селоГГьрвпят ни 

те Никола 
Каменица който е делс1ат в 
Съвета па сдружения труд, 

представител па селско 
производители

Мито в от

ванне.
Налице са всички възмож

ности за успешно разширя
ване и равнтие на тази висо 

дей

като
стопанските
от район Висок.

_Считам че зеления план
голямо значение за -на

селеното стопаш- 
на обществения 

сектор.
Ние часТипте селскостопан
ски производители чрез зеле 
пия план ще можем да осъ
ществим по-добри добиви и 

начин подобрим ус- 
си. Счи-

стопанскаподоходна

Н<3а само три години на съ- 
строителният

е от 
нредъка па 
ство, както — Ще се 

последователен в реализира 
всички задачи, кои 

намират пред нас де-

ществуване, 
цех е двнел във фондовете на 

към 1,5 мили 
общинската 

каса —- над 2 милиона дина 
Тоя финансов ефект е 

постигнат при положение, ко 
гато средния личен доход на 
работниците в цеха възлиза 
на 4 хиляди динара на месе-

йордан Стефановчастниятака и на -него на 
то се
легатите и прел мен, като де 

които ще представля- 
в Общинска-

предприятието 
она а в

легат,
ва четири села 
та скупщина. Ще се застъп- 

в дело

ра.
по този
ловията на живота 
там че в район Висок има 

възможности за реа
лизирането му понеже Ви- 

има блаприятни усло- 
за животновъдство а

Божа Стоянов вам за провеждане
решенията, които приема 

Общинската скупщина, а 
които са от значение за об
щественото и икономическо 
развитие на общината ни- В 
това отношение особено съм 
заинтересуван за развитието 
иа селото и провеждане в 
дело на зеления план. Счи
там, че чрез новата делега
ти а система, която е в пъл
ния смисъл на думата демо 
кратична, всички задачи, ко 
ито се намират пред нас ще 
бъдат ефикасно и бързо ре- 
шени, а в зависимост от ико 
номическите условия на на
шата обществено - полити
ческа общност и нашето ор

наголемиКакво този цех значи за 
Боснлеградска община?

ца.
Успехът «е изненадва ако 

се има предвид, че органнза 
цията на работата на цеха е 
много добра. Главен ръково 
дител му е Божа Стоянов, ви 
сш строителен техник.

— Започнахме доста скром 
но — казва той. През 1971 
година работехме само с 20 
работника и във фондовете 
внесохме 100 хиляди динара. 
Вече следващата година по
каза, че възлшожностите на 

„ нашия цех са много по-голе 
ми. С 60 работника осъщест 

фондовете над 800

сок
вия
особено за овцевъдства и у го 
яване на едър добитък. Оба 
че за осъществяване на този 

нужно да бъдат обез 
срсдст- 

лиепват. От

— Мнозинството строител
ни работници от тези общи 
на досега неорганизирано са 
отивали на печалба. Те са от 
ивали от едно в друго място, 
работейки частно, без да им 
атт стаж и здравно осигуря
ване. Въпреки големите 
усилия те също така не 
имали възможност да участ 

на соб-

план е 
печени достатъчно
ва които засега 
друга страна има и обектив 
ни трудности. Във Висок ос 
танахме старчески домакин- 

което ще бъде голяма

им
са

ства,
пречка за осъществяване на 
„Зеления план" От голямо 
значение за -нас е и строежа 

през Видлич. Има 
въпроси,

вуват в решаването 
отвените си и обществени 
проблеми.

От преди три години за 
първи път Босилеградските 
строители са добре органи
зирани посредством нашия 
цех и имат постоянна рабо-

вихме за 
хиляди динара. През минала 
Та година работехме средно 
с 90 работника, а във фондо 
вете внесохме 550 хиляда ди

на пътя
още неразрешени 
като поправка на мостове и 
строеж на водопроводи и че 
шми. Аз като делегат от рай

ганизиране.
Никола МитовА- Д.

нара. та.
Трябва да се каже, че сре

дният личен доход с всички 
добавки на неквалифизиран 
работник за деветчасово ра
ботно време в сезона възли 
за на 3 хиляди динара, на 

— С 86 работници трябва квалифициран до 4.500 дина- 
да осъществил! общ доход от 
5,2 милиона динара, а във 
фондовете на предприятието 
да внесем към 1 милион ди
нара. Инак въз основа на 
приетата ни систематизация, 
до 1975 година трябва да при 
смем на работа още 90 стро 
ителни работници. Също та
ка през тази и идната годи
на постепенно ще осигуря
ваме лека механизация, за да 
може да бъдем по-конкурен
тни на строителния пазар.
Инак цехът има широки въз 
можности за осигуряване на 
работа за дълъг период.

лтатн постигнах, благодаре
ние на всекидневен труд.

Математика винаги е била 
любимия ми предмет. Нея ов 
ладявах без особени трудно
сти. Почти всяка година уча 

Повечето ученици в босилеградската пиша- ствувах на математическите
съревнования, които се про
веждат ежегодно. Няколко 
пъти се квалифицирах за ре 
публиканско състезание.

На въпрос каква е програ
мата за работата на строите 
лния цех през настоящата го 
дива, Стоянов каза:

СРЕЩА С ДВАМА ОТЛИЧНИЦИ

ТРУДЪТ ГАРАНТИРА УСПЕХ
ра, а на висококвалифици
ран до 5,000 динара — изтъ
кна Строянов.

Да отбележим, че строител 
ния цех още от началото ст
рои предимно в СР Слове
ния. Тук има строителни обе 
кти в: Кран; Есеница. Любля 
на, Кранска Гора. Блед, а от 
тази година и в Черна Гора. 
Макар и недостатъчно техни 
чески оборуден цехът е при
ет като солиден кооперант 
от страна на най-големите 
строителни предприятия в 
Словения: „Градис“, „Прое
кт“ и „Сава".

Ако се постигне договор, 
тоя цех трябва да строи во
допровод и парна хлебопека 
рница в Босилеград.

Всичко това говори, че тр 
ябва да се даде пълна иодкр 
епа, не само от страна на уп 
равата на предприятието, но

зия са от село. В града се срещат с многобройнн 
трудпости, често работят при лоши условия, 
това не е особена пречка да се постигне добър ус
пех в обучението. Разбира се, доколкото правил
но се схване задачата и се прояви необходимия ин
терес към училището и школуването изобщо.

но

С двама отличници — Ми
лиона Иванова и Славчо Гли 
горов — абитуриенти пове
дохме разговор за трудности 
те, с които са се орещали по 
време на школуването си, ка 
вки са сегашните желания и 
бъдещите им планове.

в гимназията, най-много ми те 
жеше раздялата от близки
те. Но новата среда ме при 
влече и аз продължих учене 
то със същия темп. С помощ
та на учителите, а и със соб 
ствено залягане, постигнах 
отличен успех.

Доволна съм от постигна
тото. В основното училище 
завърших с Букова грамота. 
Сега. ми остава също да завъ 
рша с отличен успех. А сетне 
— мечтата ми е да страна ле 
карка. ОбиЧам поезията, 
медицината ме привлача, по 
неже това е една хуманна 
професия.

Накрая да кажа, 
ко постигнато — съм пости
гала с труд.

СЛАВЧО ГЛИГОРОВ: — Ро 
ден съм в Бранковци За мен. 
идването в Босилеград не ме 
затрудни5 понеже тук учех 
още от пети клас на основ
ното училище. Добрите резу

Работната ръка е от голя
мо значение в строителната 
дейност. Какво е положени
ето по тоя пъпрос?

— В нашия цех най-много 
работници — строители за се 
га имаме от Босилеград, Вра и от обществено-политичес- 

Вранска баня. Това са 
отлични строители, за които 
има работа във всяко стро 
ително предприятие, 
съществуват нужди мнозина 
от тях професионално Да се 
подготвят, като получат и

Именно, поради това ще 
продължа образованието си 
ка техническия факултет — 
отдел строителство.

:ноките организации, тоя строи 
телен цех да използва док
рай възможностите, за да

тя и

един ден прерастне в по-го- 
лемо строително предприя
тие.

Прави впечатление, че и 
двамата отличници основата 
за добрия успех виждат в еж 
дневния, последователен тр
уд, в правилно разбраното 
ученическо задължение — 
без учене няма успех.

Ацка АРСОВА

Обаче че всич

Това нещо е от всестранно 
значение и полза за Босиле- 
градска община.теоретически знания.

В приемането на нови ра
ботници ще се ориентираме

МИЛИЯНА ИВАНОВА: 
Родена съм в Долно Тлъми- 
но Когато започнахВене ВЕЛИНОВ да уча

Страница 8
БРАТСТВО • 29 АПРИЛ 1974



\
Пролетарии от всички страни, съединявайте се!

Работническата класа на Югославия
празнува Първи май с големи победи

Първи май — 
дарност е установен 
на Международния 

мет на загиналите

деня на международната 
през 1889 година

социалистически
на 1 май 1886

солн- в Сърбия, Баса Пелагич (1833 
по решение — 1899), И»ан Агецел (1870 — 

конгрес в па- 2) в Хърватско Франце 
год. работници Железникар (1843 — 1903) в 

митинг в Чикаго С „ска:
ь - ;/ *■ Ш Въпреки всечки трудности 

работническото движение си 
пробиваше път. Първите 
чки станаха в Любляна и Ма 
рибор, Загреб и Осиек, Бел
град, Ниш и други места.

участници й: многолюдния 
ния за 8-часов работен 

За пръв
ден.

път празникъ 
Роден характер през 1890 
работници от

т придобива
г' когато стотици хиляди

ват Първи ма- ^ ЕВР°Па " АМерНКа отбеаяз- 
Р и май с демонстрации и

4X11 под боевия 
рани, съединявайте се"!

между на -
ста-

политически
от всички ст-

ста-
лозунг: „Пролетарии ♦

По време ма Първата 
овна война, докато социалде
мократическите партии в Сре
дна .и. Западна Европа подпо
магаха „своите" буржоазии. 
Србската социалдемократи
ческа. партия остана вярна на 

интернационалистическатх!

свет

пролетарска солидарност на 
решенията на конгресите 
Щутгард и Базел. Ней 
представители

в
ните

в скупщината 
се изказаж» против войната.

*
Със закона, гласуван на 26 

юни .1950 година в Югославия 
за първи път в света работническатана новител и творец на самоуп 

равлението в Югославия по
лага големи прижи за него
вото усъвършенстуване. През 
последните години системата 
на самоуправлението получи 
нови импулси.

се про
възгласява работническо са- 
моуправление в стопанството 
и обществение служби. Пътя, 
по който мина самоуправлени 
ето като система 
като

класа
в една социалистическа стра 

С гласуване 
Конституция тази форма на 
управление даде още по-голе 
ми права на работниците. 

Другарят Тито

на. на новата

се показа 
най-прогрешшна форма като вдъх- Б Ник.

ПОРТРЕТ

»Б0РБД« и нови животиРолята на работничес
ката класа на Югославия и 
нейния авангард Комунисти
ческата партия в междунаро 
дното работническо движе
ние е огромна. От образува
нето на ЮКП през април 1919 
година до днешни дни, ко
гато Съюзът на комунистите 
организира работническата 
класа за изграждането на са 
моуправително социалистиче 
ско общество и подпомага
не на неосвободените стра
ни в света. Още от действува 
нето на Първия интернаци
онал и Парижката комуна,

която ознаменува първа про
летарска власт, работничес
ките и социалистическите 
движения в югославските зе 
ми се ползваха с техния о- 
пит.

В момента когато се прие 
празнуването на Първи май 
като международен празник, 
работническата класа в юго
славските земи се организи
раше. Социалистическата ми 
съл бе приета между работ 
ниците навред а работ
ническото движение сс офо 
рми.под влиянието на Свето 
зар Маркович (1846 — 1875)

дом в Димитровград, Ме- 
здравето и З0.голшшш„ата 

Димитровград връчи скром- 
на работниците. Между нагпалет, 

хе беше и акушерката Кръотшц, Иетаткова

През изтеклите 20 
Кръстина Иетаткова 
имала смъртен случай. А не 
един път животът на 
щества е висял 

— Може би

години 
не едни органи в Здравния 

>КАУнародният ден на 
от освобождението на 
ни подаръци

две съ-
на косъм,., 

това още пове 
че ме привързва към 
професия. Немога

тази 
ако не чуяТова беше първото призна 

ние, което тази 41-годишна 
жена е получила през 22 го
дини, които е прекарала кат 
то акушерка в Здравния дом. 
Толкова има 22-годишният 
мъж, на който тя за първи 
път е „бабувала".

Всеки ден Кръстина Иста- 
гкова е в болница. Прекара
ла с много безсънни нощи. 
Ог 1951 година, когато 
вършила за акушерка® Ниш, 
до днес тя е „подарила" жи
вот ма 1.200 бебета.

Кол ко го да е трудна тази 
професия — толкоз е и ху
манна. Нйто веднъж през те 
зи години Кръстшш Истатко 
ва ме помислила да я остави.

— Много често съм се бо
рила за два живота. Работи 
хме сами двадесет родини без 
лекар специалист. И всякога, 
когато бебето се роди за мен 
е радост, а всяка комплика- 
цмя за мене с лично пораже

ние, Трудно 
ти човек да бъде сам. Но ня 
ма време да се мисли. А 
гато чуя първия плач 
чс започва да тупти още ед
но сърце....

е в тези момей мил детски гласец... 
Кръстина Иетаткова е член

Съюза на комунистите и на 
самоуправителшгге органи в 
Здравния дол! в Димитров
град.

ко ма
зная,

е за-/

Жандармите разгонват демонстриращи работници преди 
войната
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план за 1974 година1з обществения

ПО-ДОБРИ ЗДРАВНИ УСЛУГИ И 

ЗА СЕЛСКОТО НАСЕЛЕНИЕ
Минимална

загуба
са обаче остри-подценяване

твърде подвижни кош
че победата ма

На състоялата ееАерешаБНа
те и
раатаки да
/'/•микипите през цялата 
' въпросителен

начин, доколкоНа същия
ТО строителните работи при
ключат навреме, подобна зл 
равна станция след 
поеме трябва да да сс ° 
крие в Смиловци. Предпрм- 
смвт се мерки за преустрои 
сгпо па училищна сграда в 
Изатовпи п за приспособява 
пето й за здравна амбулаго

каискп“? загуби срещу Т)зе-

Гар“Т5,:"ь^™^
Предвид, чс „л. Балкански 
наема последното място ме- 

|4-тс състрезаващи сс 
Иинт — Пи 
ясно. Въпре

те сестри и медицинските те 
ч-мини -— общо 23 дути, а 
освен тях работят 6 лекари 
обща практика, 4 специално 

4 зъболекари и пр. 1ук 
зачислеин стажнращп 

I трима обща 
и зъболекари.

Здравеопазването в Лимит 
повградска община ежегод
но се подобрява. Единствено 
то заведение, което се грижи 
и\ здравето на хората

полага особе

иг
ра бе под

Димитроградският отбор 
игра в състав: Иванов 7, Пег 
кович 6, Минич 5 ГЛазароя 

Гигов 6, Пейчев 6, Милен 
7 Мирковпч 6, Маиов 7, Гю- 
пои 6, Михайлов 6 и Петров *

Съдията па срещата Мило 
ванович от Куршумлия 
с иеднаквен критерий.

В следващия кръг ,А ьал- 
камски“ играе като домакли 
срещту отбора УАаР>».

Ст. Н.

ти
нс саЗдравният дом,

грижи и усилия да поло 
брн кадрово н материално- 
техническото равнище иа 
здравеопазването.

жду
отбора в групата 
рог — всичко е 
ки това, пролетния дял 
състезанието показа, чс 
Балкански е на път да изле
зе от опасноста зона. ье.*- 

ще трябват още

те лекари — по
1111 практика

При наличие па такъв ка
дър здравната защита може 
твърде успешно да сс разви 
иа. Миналогодишните Ус"- 
\ия \а се увеличи броят на 
лекарите н медицинските ра 
ботинци към онези служби, 

са създадени същата

на
„А.рия.Очевидно усилията са «а- 

сочепп към значително подо 
брянаме на районните амбу
латории и здравни станции, 
е което се цели подобрява
не па здравната заплита

население. Същевре 
и тазгодишния

налице:Резултатите са 
днес Здравният дом има дне 
пансери за деца от предучн 
хищна и училищна възраст 
II антитурберкулозен диспан 
сер, хигиенно - епндемнологн 
ческа, поливалентно - патро 
нажна, рентген, бърза моди 
шгнека и специалистко - ни 
тернистпческа служба, 
на амболаторня, стационар 
н родилен отдел. Освен тези 
постоянни служби, временно 
работят п спецналистки слу 
жби .за конто лекари идват 
ОТ Пирот II Ниш.

Безспорно, службата 
обща медицина бележи наи- 
добри резултати, въпреки че 
много проблеми остават те
първа да се решават. Засс- 

Здравння дом работ
ят теренни амболаторин 
селищата: Изатовцп, Смнлов 
цп, Долна Невля. Поганово 
и Търнскн Одоровцн.

миоспорно, 
го усилия.

Срещата срещу „Пощар" 
измина при пълно надмощие 
на домашния отбор. Не за

накоито
година. Бъдещата дейност па 

насочена селскотоЗдравния дом е 
към укрепване преди всичко 
иа диспансера за жени, към 
конто по-дейно трябва да ра 
боти отдел за съвети. От дру 
га страна, н в детския дис
пансер трябва да се засили 
отдела за съвети, както и

планмеиио
особено място сс отделя 
засилване дейността на па- 

и спидемиолож

на
зъб-

Шахматно състезаниетроиажиата
ката служби, а спстематичс , 
ските прегледи па учениците , 

кампа- мястонима ля се развиват ТРЕТОнмйпо.стационара отдел закъм
съвети па диабетици. Интересно е, чс открива

на оказвано пс на ордпиаиия 
пс на здравни услуги на ра

| В рамките иа раБотничес 
ок нов облик ма здравна .за | ко-спортииге игри Оощш,с- 
Ш„то Целта ма това начина кият синдикален съвет в Ди- 

с да сс подобри качест I хштровград на 20 април 
ното на услугите. организира шахматно състе-

Очаква сс, доколкото пла замие. В сьсгезгшие

дои| ' ' отбор Бабушнида.
Ст Н. I Дилштровградчали, като по 

I бедители в миналогодишни-

ИЗГРАЖДАНЕ НА ЗДРАВ
НИ АМБУЛАТОРИИ тази годим 

място. Ко-
те състезания, 
заеха едва трето 
гато се има предвид, че «« 
състезават общо шест отбора 
— завоюваното място нс е 
достойно за названието от 
миналата година

Към края на 1973 голина в 
Трънски Одоровцн бс откри 
та здравна амбулатория в 
нова, съвременна 
След построяването й бяха 
набавени пови, съвременни 
медицински уреди и амбула 
торнята прерастна в здравна 
станция. Тази здравна стан
ция засега има постоянен ле 
кар. а в план е да има поето 
янен зъболекар и съответен 
медицински персонал.

га към г. г.в
сграда.

— ггър»е- 
Източна Сънец по шахмат в 

рбия.
Следователно, личи че под

готовки не са проведени, а 
състезанията се проведоха 
без предварите.ши общински 
преселвания.

КАДРОВО ЗАСИЛВАНЕ
ко-В Здравния дом днес ра- 

кои-ботят 85 работници, от 
то 71 принадлежат към меде 
цинския кадър. Всъщност 
най-числени са медицински Ст. Н

Е
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Този пролетен ден, на 17 април, жители
те от село Барйе ще помнят много години.

снеговалежи. Като че ли
Ще ми купят и електрическа печка.

чс съм на години, а и със здравето не съм 
най-добре. Не мога винаги да подпалвам печ-Село Барйе получи 

електрически ток
Беше студено, със 
не беше пролет. Хората и от най-отдалечените 

бяха край кооперативния дом.. Те ча- 
слезнали от баирите, общинската техни

ката...
Няколко километра отдалечен от Николи

на Петрова живее на един От баирите и 76-го- 
дишния Васил Тошев. И неговите трима си
нове са ,,пръснати по света”. Като каза това 
не му попречило да бъде участник в акцията 
по електрификация.

— Всичко съм приготвил и очаквам с не
търпение днес да ни пуснат ток, малко да ни 
„посвети” пред края на живота. И нека све
ти. пари съм вложил, години съм чекал този 
ден. Ех. да беше по-рано. Да бяхме постро- 

т до Димитровград и вода да бяхме 
„докарали”, щях да бъда още по-доволен. Но 
за мен стига и толкова, а пътища, водопрово
ди и други акции нека провеждат по-млади
те. Ще им трябва. И аз някога мислех, че ток 

Трябваше да стана на 
76 години да видя. че не е така...

Вече сс мъркваше когато обектът беше 
прегледан. Край трафопоста имаше много хо
ра. Чакаха момент, кога

махали 
каха, 
ческа комисия.

Към 11 часа, когато вече бяха загубили 
надежда, че днес обекта ще бъде приет, 

пристигна. Наистина беше трудно 
да се стигне до Барйе. Колелетата на джипа 
постоянно „потъваха’' в калта по пътя, който 
едва ди приличаше на път. Но в Барйе тряб
ва да се пристигне...

Започна обиколката на мрежата. Трябва 
да бъдат прегледани 92 електрически стълба, 
разположени по махалите на Барйе, отдале
чени едни от други и гю няколко километра.

С комисията вървеше и 74-годишния Аспа- , 
рух Величков. На негово място се намира тра
фопоста в село Барйе. Подарил го е с жела- 

да успее. Пръв с, който е издигнал еле- 
стълб в селото. С нетърпение оча- 

Но някък си е

Победили тъматавсяка 
комисията

Аспарух Величков е едни от 42 участници 
в електрификацията. Обаче над 4 хиляди ди
нара, колко му е трябвало за далекопровода 
и селската мрежа още не е събрал. Но той 
вярва, че след някой ден ще реши и този

или и пъ

въпрос.
На един от баирите, отдалечен няколко 

километра от селото, живее и Николина Пет
рова. Вече на 72-годишна възраст тя е отгле
дала и изпратила по света пет синове. Жи-

не е за нас селяните.ние 
ктрически 
ква какво днес ще стане.
тъжен...

_ Радвам се и ми е жал. Радвам се,
селото днес трябва Да получи ток и жал ми 
е, че аз няма да получа. Последните стълбове 

Не ми беше трудно за работа. Не 
платя

вее сама и очаква електрически ток.
-г- Сама съм и стара. Но това не значи, 

че и аз нямам право на по-добър живот. А 
на нас селяните ни трябват светлина, вода и 
пътища.

че селото ще получи 
електрически ток. Този момент беше награда 
за всички трудности, които изживяха за гю-прекарах.

пречиха годините. Но нямах пари да 
за селската мрежа...

следните три години.ми
А. А-
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( наши УЧИЛИЩА (

ВИСОКО ПРИЗНАНИЕ ЗА ВИСОКИ РЕЗУЛТАТИ
баскетбол, атлетика, глимна на — 1971 год. — то получи 
стика и пр.), литературна. наградата „25-ти май”, репуб 
драматична, рецитаторска ликанско признание за из- 
ци, географи, биолози, физи- въредни успехи в образовате 
ка секция, секция на любите- лно-възпитатслната дейност, 
лите на чуждестранни езици, Многобройни са признания
секциите на млади математи- та, наградите и грамотите,
Ци, химици историци и др., дадени на училището по по- 
фото-секция, фолклорен със- вод различните прегледи, 
тав, музикален състав, хор. състезания, срещи, юбилеи,
1ук работят още 'пионерска- съревнования, акции.

Червения Безспорно, сегашното връч 
кръст, Движението на млади ване на Ордена братство и 
те горани и актив на Съюза едийство със сребърна звезда 
на младежта, в който са за- е най-ценното и най-високо 
числени осмокласниците. признание,

При наличието на толкова на училището 
разнообразни форми за из- резултати, които досега е 

Почти е немислима вънкласна изява на ученици постигнало във възиитател-
веждането на какво™ и** пя Тв резултатите безспорно «о-учебиата и обществената

президентът на Републи- билоА тържествоТ^рада без П°ВеЧе' К° СиАе*Н0СТ‘
щастието на ученипнте пт С има превдид- че каА‘ Не бива Аа се отмине, че
основното училище в поогоа сьстав на преподава- мнозина просветни работни-
мата Без оглед дали се телите е едИн от най-силните ци също са носители на (ин
сае за Нова ^одт^ Л 7 НС СаМ? в комУната- и из- дйвидуални) признания. Те

придобивки в Народоосво май. 25 май, 4 или 1 юли и °ЪН неините Рамки- 04 н°с"тели на различни гра-
бодителната борба — бра пр. Извървените дейности ПРИЗНАНИЯТА
тството и единство. ' възможнос^зт^тлн1 Т™ Аа напомним' че Училище- личани повече дуЗцГ'а с Д

I Р" то вече няколко години на рени на труда Ц
учениците и ред интензивно получава раз Очевидно

едновременнно са гаранция за лични обществени призна-
оогато представяне пред ния. Така например Р през пРизнания
гражданството. 1970 година то получи об- личия. красноречиво потвърж

При училището работят: туниската Септемврийска наг дават добрите резултати ко-
народностите С6КЦИИ ("° хзндбал’ рада Вече следващата годи- иго постига училището. ' Стефан НИКОЛОВ

"XI3 В СРС начолот° лей ШЛШН11Ш11М1111М11Н1ИШШШ1....... 1111......... II............................ .. ....МПМ1111Ш1Ш1......... 111111111111111111................ ................ ................... ..........11И11М1Ш1Ш111.......1
ствително е скромно: поддър-----
жат се контакти

ВПОСЕЩЕНИЕ НА ОСНОВНОТО УЧИ- 
ЛИЩЕ „МОША ПИЯДЕ“ В ДИМИТРОВ
ГРАД ПО ПОВОД ПРИСЪДЕНЯ ОРДЕН НА 
БРАТСТВОТО И ЕДИНСТВОТО СЪС 
БЪРНА ЗВЕЗДА

ЗАДАЧИТЕ

В училището не крият, че 
трябва още доста неща да се 
решават. На първо място е 
висящия проблем на училищ
ни помещения, който особе
но остро е изразен в града. 
Тук, (в една училищна сгра
да работят и основното учи
лище и гимназията.

Освен това ,трябва да се 
полагат още много- трижи за 
кабинетното обучение и онаг 
ледяване на обучението, ези
кови лаборатории и други 
мероприятия, които изисква 
стопроцентово въвеждане на 
съвременното обучение и об
разование изобщо.

Следва да се отбележи, че 
досегашните успехи напълно 
оправдават високото отличие 
получено тези дни. Още по
вече, че училището е "успяло 
да разчупи тесните общинс
ки рамки и да се афирмира 
на по-широк план: да стане 
носител на една вдъхновена 
акция, какъвто е Фестивалът 
на народностните училища в 
републиката.

СРЕ-

0 50 просветни работниции 
ма са гимназиални учители. 
27 прогимназиални учители, 
а 19 учители.

Такъв

дваще едно високо призна 
ние стана достояние на ед 
но наше учебно заведе
ние:

та организация,
кадър осигурява ка

чествено обучение.димитровградското 
основно училище „Моша 
Пия де“ получи Орден на 
братството 
със сребърна звезда. То
ва високо отличие

богата ИЗВЪНКЛАСНА 
ДЕЙНОСТ

което е дадено 
за високитеи единството

даде

ката за 
тати

извъредни резул 
в задълбочаването 

на една от най-светлите

души. 
многоброй-НАЧАДОТО

и отПризнанието дойде в 
зултат на инициативата, 
то се роди тук, за срещи на 
училищата на

ре-
коя

ДВАМАТА, НАГРАДЕНИ С ОРДЕНА НА ТРУДА ботник. В периода от 1945 до 
1948 година е учителствувал 
в Долни Криводол, от 1948 
до 1950 в Мъзгош, от 1952/53 
в Войник (Лесковашко), а 
сетне в Димитровград.

Тук е бил учител в про
гимназията, като преподава
тел и заместник директор, а 
сетне и изпълняващ длъжнос 
тта директор, в гимназията, 
па отново в основното учи
лище, където и днес работи.

— В началото се налага
ше да бъдем „енциклопедис
ти", да знаем всички пред
мети: математика и физика, 
български и музикално об
разование... Същевременно бя 
хме активисти в младежката 
организация, Социалистиче
ския съюз... Провеждахме 
междурайонни състезания и 
трябва да кажа, че ученици 
те, които подготвях бяха поч 
ти винаги между първите...

Онези, които си спомнят за 
първите фестивали по слу
чай 25-ти май сигурно не са 
забравим!, че именно младеж 
ките активи под негово ръко 
водство твърде успешно се 
класираха на финалните съ
стезания.

Никола Иванов е известен 
па димитровградчанн като 
твърде талантлив самодеец 
— театрален артист. Пресъ-

— Мисля, че стремежът 
към комерчество 
самодейността. Със самодей
ците, с които работех, мога 
да кажа бяхме твърде близ
ки. Взаимните отношения бя 
ха безупречни. А струва ми 
се, че тогава и общинското 
ръководство, на първо място 
Т. Славни ски проявяваха го
лям интерес към самодейност 
та. Тогава бяха създадени ус 
ловия за богата самодейност, 
макар че считам частно, че 
материалните условия 
са далеч по-добри...

На въпроса: ако трябва 
наново да избира професия
та си, той заяви:

с училища 
та на унгарската, словашка
та и албанска народности. 
Едва през 1970 година, кога- 
то училището празнува пат
ронния си празник 
дишнината от съществувани 
ето си, съвпадаща се със сто 
годишнината от рождението 
на великия Ленин 
забележители юбилеи 
близката

ЗАСЛУЖИЛИ ПРОСВЕТИТЕЛИи стого-

митровград: в прогимназията 
и гимназията. Преподавал е 
математика цели 21 години 
(като „неспециалист"), но чи 
ито уроци много поколения 
и до днес помнят. Това че 
постоянно му се обаждат не
гови ученици, той си обя
снява така:

— Стараех се да бъда 
строг, но справедлив...

Нима фактът, че и тези, 
които тогава са му се „засег

ежду 11-те просветни работници 
новното училище „М. Пияде“ в Димитров
град са и учителите Стоян СТОЯНОВ и Ни
кола ИВАНОВ. Зад себе си и двамата имат 
няколкодесетилетна трудово-просветна прак
тика, а сред учениците, преподавателите и 
поколенията, които „изкараха на хляб“ се 
ползват с особено уважение.

и други на ос-от
ни и по-далечна 

история — тези срещи пре
растват във ФЕСТИВАЛ НА 
УЧИЛИЩАТА НА НАРОД
НОСТИТЕ И НАРОДА В 
СР Сърбия.

Девизът е взет от Югослав 
ските пионерски игри: „Оби
вите !^ки™1?ски0народаГ° Стоян СТОЯНОВ е познат 
Под този девиз оттогава до димитровградчанн не са-
днес са проведени всички ‘ч0 като добър учител, кой- 
фестивали на народностните т0 е наУчил Де«ата им ^Р0 
училища. А те бяха: през по математика* Ба мнози71а 
1970 в Димитровград. 1971 — той е дългогодишното ляво 
в Кръстур (Банат) 1972 - кРило »а Фу*»"™? отбоР
Ковачица, 1973 — Призрен "Асеи Балкански - които вна 

Тази година ще се състои У см^ в 
в Александровад Жупски. ^ и Редовно постига 70-80 

* процента от общия брой го-
ДЕЛОВИТЕ РЕЗУЛТАТИ лове, които ,.А. Балкански’ 

постига.
Птт,« Ш4П — Да, това беше така... но,

ното училище М0^ияд°е"Нбс това Бсше от 1945. ло '96° го 
провъзгласено за образцово дина”■ “ел“ И
Оттогава (а и дотогова) се играх Е 'Л Балкамжи • И 
полагат особени грижи учи- 33 тоаа«рРме спсчелих тю' 
лището да работи п0 най- т0Д°ВРДСЗ'„ годшш _ „ри- 
-съвременни методи, прилага В сй гой - нс само
ателната лсй^тТеЛ”°'ВЪЗПИ «порта бе мое влечение. Тога )агслнага дейност. имаше синдикален хор.
Обучението днес сс щювеж р.ьк ител бе Цветан Ва

да по кабинети: по избрази- » бях помощник
гелно, музикално изкуство, по ( ' бва у ^бележим, че
техническо и физкултурно об Ц скромност действително 
разование, физика, химия. бе 'ясна!). Известно, с
Аудовизуалните средства в че ът на АфЖ той успе-
тях са на задоволяващо рав- шно води (самостоятелно)
нище. Освен това, училището 4 _ 5 години че през то- 
има своя библиотека (е пла- ва време наист„„а спечели 
тен библиотекар) и около 8 уважение на талантлив дири 
хиляди томове книги, 0т кои- у 
то половината са на майчин ’ ,
език. Средно се падат по Бяхме организирали и
осем книги на ученик, което с'ьстав „ Червеният джаз .В
е над републиканско равни- иего влизаха Георги Гаида- 

у рев, Георги Шукарев, Цве
тан Васов, Адгастасов, Сини- 
ша Станков и аз. Изпъл
нявахме концерти в града, а 
с танцовия състав гостувах
ме във Въриячка баня, Алск 
синац, Ниш...

— По онова време — про
дължи учителят С. Стоянов 
— имахме и гамбурси оркс-

унищожи

Стоян Стоянов Никола Иванов
стър, наброявай; двадесетина 
души. С него ръководех три 
— четири години. Бих посо
чил, че тогава в него свире
ха: Ал, Леков, Кирил Ранге- 
лов, Хр. Андонов, Раша Ду- 
руз, Опаско...

Въпреки че, Стоян Стояиов 
получи Орден па труда, като 
признание за учебно — въз
питателят дейност, опряхме 
сс на неговата самодейна ак 
тивност (разнообразна и бо
гата). за да подчертаем всс- 
страмната му изява на са*мо-

нали ’ днес му сс обаждат 
не ц потвърждение, че този 
скромен труженик действи
телно е намерил път към 
сърцата па хората и ги с 
пленявал със своята непо
средственост и скромност, сс 
беотрицание 
мс?

Никола ИВАНОВ също гцри 
нпдлежм към 
проовстии работници, 
с цената на Огромни само ли
шения едновременно изгра
ждат и себе си и много по
коления.

Роден с през 1921 година в

днес
и себераздава

поколението 
които — Учителството е благород 

на, но не. и благодарна профс 
сия. така че никога 
сс отказал от него. Понеже 
просветното дело създава хо 
рата — ' 
обществото —

ще.
не бих

В момента в училището сс 
учат 1.073 ученици, разпреде
лени в 36 класове, от които 
5 са подведомствени. Подве
домствените се намират в 
крайградските селища. Пре
подавателският кадър е на 
завидно равнище — от общо

деец.
Инак, Стоян Стоянов е ро

дей през 1923 година в Ди- Долни Криводол. Завършил 
мйтровград, завършил е учи е Учителска школа яз Пирот, 
телска школа, в Сливница е а сетне българска гимназия, 
бил учител 1945, яз Лукавица От 1945 година о започнал 
— 1946 година, а сетне в Ди- да работи като просветен ра

сиреч основите
заслужава по 

вече внимание и грижи. Име 
нно така аз виждам учебно
то дело, а не през призмата 
на динара... Ст. Н.

на

БРАТСТВО #29 АПРИЛ 1974 СТРАНИЦА II



От АВИОЮ до НоватаВйкторина-конкурс: „ 

конституция ‘

Самоуправително
споразумяване

сдружаване в тру 
относно 1* 

па СЛРУ
зуменнс за 
лова организация, 
сложна организация
жени- ТРУД- • за-о^ю,-

ВЪВгат0 ГОвсиРч’шМрабо-пц.ЦИ
основна организациято от 

всяка 
на сдружения труд-

(Из Конституцията па
СФРЮ, чл. Ю5)

пости от общ интерес на сд
ружените организации; за 
взаимните отношения ат ос
новните и останали органи
зации на сдружения труд и 
техните права, задължения и 
отговорности в правния обо- 

начина ат отделяне

Самоуиравнтелното спора
зумяване за сдружаване в 
трудова организация, относ
но в сложна организация на 
сдружения труд, съдържа ра 
зпоредб11те: за общите рабо
ти, коор да пи гр ане процеса на 
труда, съгласуване на плано 
вете и програмите на труда 
и развитие, сдружаване 
средствата и тяхното предназ 
начение; за състава, избора и 
компетентността на управи
телните органи и техните из 
пълнителни тела. за работата 
на водещ1гте органи на трудо
вата организация, относно сло 
жната организация и отговор 
ността на тези органи; за 
правата, задълженията и от
говорността на трудовата об 
щност, която изпълнява дей-

ШЕСТИ
КОНГРЕС Троян ТошевИлия Савоврот; за

на отделни оспошш оргаашг- 
зацни от състава на трудова 
та организация, относно на 
основните н трудови органи 

от състава иа сложната

Среща с млади производителина

ПРИЗНАНИЕТО Е ПЛОД НА 

[ТРУДОВИТЕ РЕЗУЛТАТИ
зацни
организация. Самоуиравнтел
ното споразумяване съдържа 
И други разпоредби от значе
ние за общата работа и сто
панисване на сдружените ор 
гаиизацнн и за осъщостяванс 
на самоуправитслшггс права

Шестият конгрес на Югос
лавската комунистическа пар 

който се състоя през 
в Загреб, 

нови
тия
1952 година 
постави и определи

на дейност на кому- 
Изхождайки от аю 

и по-инаквата

Засега между 
сме Наета Тодо-У/ о повод Празника на тру 

дд — 1-ви май, с двама мла
дежи-производители 
фекция „Свобода" се срещ
нахме и побеседвахмс за мяс
тото и ролята иа младите в 
производството, работничес
кото самоуправление и 

признание

производство, 
най-добрите 
рова и аз —

— Но все по-голям е бро
ят на онези, които ни оспор
ват почетното място и 
това ме радва — дооави нак- 

об- рая И. Савов.
Троян 1 оШЕВ е родом от 

село Иъртопопинци.
а „Свобода" е сравнително 

късо време — отпреди шест 
месеца. Завършил е школа
та за квалифицирани работни 
ци в Пирот — отдел конфек-

в тях.
Самоутградиггслиото спора- иасоки 

пистите, 
внтс задачи 
роля иа комунистите с реше- 
но Комунистическата партия 

Югославия да се ирсиме 
нува в Съюз на югославски
те комунисти. Тази промяна 

Съюзът на ко-

стеснитслно ка-от кон-
за.

VII конгрес на Съюза на 

комунистите в Сърбия
мен

на

наществеяото 
техния труд.

Илия САЬОВ е председа
тел на младежката организа
ция в предприятието от фев
руари насам. Роден е в 
Поганово през 1954 годинака 
в конфекция ..Свобода" рабо ция. 
ти от 1971 година. Ьез ква
лификации е. Средната му към този занаят затова се 
„месечна заплата" възлиза записах в школата за квали- 
на около хиляда динара. Счи фицирани работници. Аве го 
та, че с по-голяма справедли дини се школувах на свои 
вост при нормиране на тру- разноски, а сега, когато рабо 
да, може и повече да припе- тя, съм доволен, че тъкмо то 
чели. От своя труд, обстанов- зи занаят си избрах. Разои- 
ката и всичко свързано в ра се, тук не става дума за 
живота му и работата в пред „занаят" в стария смисъл на 
приятното е доволен. думата, а за промишлено

— Въпреки че съм без квз производство на готова кон- 
лификации — работя на та- фекция.
кова работно място, което Досега работих почти на 
изисква квалифицираност. От всички места и натрупах из- 
начало това ме затруднява- вестен опит. Все пак още не 
ше, но сега е по-ипак: редов 
но изпълнявам нормата сто
процентово.

В нашето предприятие всич 
ки младежи и девойки, наб
рояващи общо двайсетина ду

с съществена, 
муиистите най-тяано с свързан 

трудещите сс. Те 
възможност най-широ- 

аботата
с масите, с 
имат
ко да участвуват в р 
на организацнте на 0\ 
комунистите. Членовете 
СК не се ползват с никакви

селоъюза на
натизма, Съюзът на комунисти 

те в Сърбия направи реши
телни крачки в създаването материални привилегии, 
на реални обществени усло- От организационната ст- 
вия работническата класа да руктура на СК е премахната 
прсрастне в доминантен фак старата бюрократическо-цен- 
тор (в обществото. Постигна- тралистична практика в от- 
ти са и извънредни резулта- ношенията между по-нисшес 
ти в развитието на равно
правието на народите и на
родностите и укрепването 
на югославската социалисти
ческа общност.

На 23, 24 и 25 април тази 
година в Белград се сътоя 
Седмия конгрес на Съюза на 
комунистите в Сърбия. Кон
гресът прие една обща и десет 
по-къси акционни резолю
ции, в които ясно са опреде 
лени предстоящите задачи 
на членовете, организациите 
и ръководствата на СКС. 
Главен доклад изнесе предсе 
дателят на ЦКнаСКС д-р Ти
хомир Влашка лич.

В периода между Шестия 
и Седмия конгрес Социалис
тическа република Сърбия в 
рамките на съвкупното раз
витие на СФРЮ постигна зна 
чителен напредък в изграж
дането на социалистическото 
самоуправително общество. 
Производителните сили. жиз 
неният стандарт — личен и 
обществен на населението са 
повдигнати на по-висока сте 
пен. Въпреки отпорите на ли 
бералзма и техно-бюрокра-

— Имах голямо влечение

•гоящите и по-внсшестроящи 
органи. Създадени са усло
вия за още по-голяма само
стоятелност и инициатива на 
членовете на Съюза на кому 
нистите в първичните органи 
зациии. С една дума, обезпе-В резултат на творческа

та работа на работническата 
класа и останалите трудещи 
се, посочените на Конгреса 
резултати са постигнати ус
поредно с надделяване на 
сериозни проблеми и отпо
ри, твърде изразени през то
зи период. Спечелен е из
вънреден опит, полезен за 
неотклонния и успешен вър
веж по пътя на другаря Ти-

чено е още по-демократично 
развитие на организациите, 
развитие на вътрешно-пар
тийната дейност.

Един от приетите принци
пи е Съюзът на комунистите 
непрекъснато да насърчава 
борбата на мнения като ус
ловие да се дойде до исти
ната.

мога да съпернича достойно 
на по-старите работници, ко 
ито имат по-голям 
имат повече умения. И моя
та средна месечна „заплата" 
е към хиляда динара и 
съм доволен.

Т. Тошев е от онези младе 
жи. които в живота се дви
жат по предварително начер 
тан път. Сравнително добрия 
имот на село — дядо му има 
около 50 декара имот — не 
са успели да го задържат на 
село, въпреки че със „зеле
ния план" — „се откриват 
добри перспективи и за зе
меделските 
както каза той.

опит и

аз
ши, а и всички омъжени и 
оженени работнички и работ 
ници до 27-годишна възраст 
(общо тридесетина души) 
са включени в акцията „Мла 
дият работник — самоупра-

то

чета (ще излезнай общо 
СЕДЕМ), а сетне да вне
сат точните отговори и 
да ги изпратят до редак
цията.

Броят на купончетата, 
с които може да участву 
вате във викторината не 
е ограничен. Всички ку- 
пончета с точни отговори 
участвуват в тегленето. 
Единствено условие е — 
ДА СТЕ АБОНАТ НА 
„БРАТСТВО“.

Сумите внасяйте: на те 
куща сметка:

64500 — 603 —. 9529
сдк-ниш
ЗА „БРАТСТВО“

Годишен абонамент 40 
динара!

С публикуването на 
териалите приключваме 
в следващия брой на вест 
ника!

внтед”.КУПОНЧЕ 5 Всъщност, това е акция за 
укрепване на трудовата дис
циплина и висококачествена 
продукция. Резултатите се от 
читат петнадесетдневно, а 
един работник през месеца 
може да спечели най-вече три 
десет точки. Най-добрите ще 
отидат на републиканско със 
тезание, относно ще присъст 
вуват на тържеството по слу 
чай 25-ти май в Белград 

После Илия Савов

ВЪПРОСИ:
1. Които съвети има общинската 

скупщина?
2. От кой град и коя година е търг- 

нала първата Титова’ щафета?
3. Коя година и къде е основан 

АСНОС (Антифашисткия съюз на на
родно освобождение в Сърбия)?

ОТГОВОРИ:

производители",

— Освен борбата за по-доб 
ро производство, в която ние 
младите трябва да бъдем на 
пред, считам, че културно- 
-забавния живот трябва да 
се подобри. Младите трябва 

ни за- най-сетне 
позна, че миналата година е 
завършил школата за млади 
самоуправители и че това му 
е дало възможност по-отбли
зо да заживее с проблемите 
на самоуправлението, 
младежки ръководител наето 
ява всички млади, да живеят 
пълноценен живот.

свойда получат 
кът, за да не пълнят нощем 
заведенията. То и по-натаък 
ще се срещах там, но в срав
ни телно по-малък брой. А та
ка — единственото място „за 
развлечение" са кръчмите.

Уверен съм, че ако се съз- 
дадат условия за добър мла
дежки живот, в значителна 
степен ще се подобри и само 
то производство. Прекарали
ят половин нощ в заведения
та трудно утре може да бъ
де добър производител — за 
ключи накрая Т. Тошев.

1.

2.
3.

Като
ПОЯСНЕНИЕ: то проучите Новата кон

ституция на СФРЮ, Пла 
Материалите, от които тформата на Десетия кон 

може да проверите точ-' грес на СЮК и-Прегле- 
ните отговори помества- да на СЮК. 
ме във всеки брой на в-к Участниците във викто 
„Братство“. По-обстойно рината трябва редовно 
може да се запонаете ка- да събират всички купон

— Самоуправлението. . озна
чава повече самодисциплина. 
Трудовите резултати 
зи критерии, според 
се отдава обществено призна 
ние. Тъкмо затова, като мла
ДИ работници-самоуправите- 
ли ние се борим за по-добро

са оне- 
коитома

Ст. Николов
Страница 12
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ПАРКЕТЧИКЪТ НИКОЛА 

БОЖИЧКИ
~~ Щом е от Божица, за 

майсторлък здраве му ка
жи. Такъв глас „бие” божи- 
чани, прочути навред като 
отлични майстори строители. 
А те се гордеят с това. И с 
право.

Един от стотиците божич- 
ки дюлгери е и 45-а'Одипши- 
ят паркетчик Никола Михай 
лов от
Драйчина. От преди 15 го
дини майстор Коле живее в 
Ниш. където си е построил 
хубава къща и работи в стро 
ителното предприятие „Строи 
телТой е един от пример
ните работници в предприя
тието.

ство. Двамата му синове учат 
-един средно техническо учи 
лшце, другият основно.

— Занаятът ми е ценен и 
търсен — казва Никола. Ра
бота има колкото щеш. И ви 
наги работя вътре, на сухо. 
Освен паркет, слагам и ке
рамични и пластични плоч
ки, това е една нова техно
логия в строителството ...

— Аз съм доволен от нова 
та Конституция. Сега в пред 
приятието ми много повече 
грижа се полага за работни 
ка, особено в областта на 
самоуправлението разпределе 
нието на дохода и възнаграж 
даването — каза паркетчикът 
Никола.

ГОСЙЕ ЗА ПРАЗНИШ
ЕВО дойде Първи май. 

Малко съм
да найдем две 
— отдавна нашата риди- 
ща се умълчаше — нема 
кой да пасе овце. А 
овце ко пекигашийе 
су овце: обягне се одма 
по нову годин, па гребе 
дзвиску да узнеш, а не 
ягне. Има 
че ни буде ...

Бинлъците съм 
нил с вино, ама си узе и 
две три гайбе 
съгашшият свет мину на 
пиво, нече ни вино ни ре 
Ъ-ийу да пий е ... 
синове и они не су осъм 
свет, и они отдавтш 
нуше на пивце. А за сна 
ете нема и кво да гово
рим: само пиво пийу.

Баба Ристена сее йе 
подготвила, она целу го- 
дину стенйе по креветл- 
якат, ама ете за Празни- 
кат се диже, скърца със 
зуби, свитка вой у коле
ната, ама си Нути.

Съга док чекам госйе, 
страуйем само автобусйе 
те да се не кваре, шоверй 
ете очи да си отвараю, 
народ да се не тиска, та 
децата по на раат да си 
дойду. Он има човек кво 
и да каже за едно за дру 
го ама мене йе мило око
ло душицу, та затова на 
сви испрачам абър:

— Да сте живи и здра
ви, весело да прекарате 
Празникат, целу годин ра 
ботите, па съг се веселе
те. Празник йе на работ
ниците и у тьитъо здрав 
уье — наздраве е!

сисалчетияму лют на тия 
празник, ама ка си помие 
лим за печената ягнища, 
за винцето, бируту, гоен
ето

божичката махалаи тея
ли

-— поотсърОим се. 
Сърдим му се 
баж да се падне посред 
неделюту: ни да климне 
натам, ни навам, 
двадни че празнуйемо!

Очете ли да ви 
за що обичам тия 
ник най-вече от

ко па

сугаретия, та
та само

напъл- — На строителството 
отдадох от детски дни — раз 
казва Никола за своя 
вот. Като чирак и надшгчар 
работих по строежите в Со
фия, по селата в Шумадия, в 
Белград и другаде. Така 
минаха
години и тоя трудов 
ми пропадна с частни пред
приемачи, 
да изпека занаята. Бях зидар, 
дърводелец, 
паркетчик. Последния занаят 
научих в Ниш, (в предприя
тието където работя цели 15

секажем Ст. СтанковНикола Михайлов - Божичкипраз- 
свите

празници? Епа слушайте: 
па тия празник се съби- 
раю децата дома. Нали су 
ватила

пиво оти жи-

БОЖИЦА
Моите ми

първите младежки 
стаж Театрално представление 

на гимназисти
у бел свет леб оа 

искаруйу. Целу годину 
нема да да дойду, а за 
Първи май че си дойду.

Е, тъгай, ка дойду, те- 
гл>имо ножат на йедно- 
-две

ми-
Това мс накара

а сетне станах

В училищната зала в село 
Божица, театралната секция 
при гимназията „Иван Кара 
иванов" в Босилеград, изпъл
ни драмата „Боряна“ от йор 
дан Йовков.

Постановчици на тази дра 
ма, която пред босилеградс- 
ките зрители бе изпълнена

по случай патронния празник 
на гимназията, са гимназиа
лните учители Ванче Богоев 
и Зоран Такев.

С това гостуване продължа 
ва успешното сътрудниче
ството между младежта от 
Божица и Босилеград.

ягнища, изнесемо 
паралиюту насред двор, 
под белвицуту па от съви 
няло до мрак само се йе- 
де и пойе. Иедно време 
тека се празнуйеше Ве
ликден, ама кикво ми ти 
празнуванйе кига от пое 
преди това поцърцамо от 
глади.

години.

Никола с доволен от 
та си и 
обезпечава.

заная
приходите, които му 

А те са към 3 
хиляди на месеца. Достатъчно 
за едно четиричелнно семсй-

^111Ш!111(11(||||||||111111111||1111111и|1!1111|[1!!|||Ш111Ш111111111Ш1111111Ш1111111111111111111П11Ш111111ШШ11111:1111111111111111Ш11111111111111111П1Ш1Ш11тШ1ПШ11Ш1Ш11

Общински синдикален съвет — 
Димитровград

I
А съга не йе тека: съга 

свако оди децата че дой
де (оно коджа ми ти су 
деца — дужйе и жене, 
свак води по две-три де
ца), ама я си^и тека окам 
оти тека ми йе мило. За 
мене она че су си деца и 
сто године да имайу 

Ако ви нанесе пут, 
свърнете до мене да ви
дите бая ви Манча ко се 
йе подготвил за тия праз 
ник. Истина коджа тре
беше да тумарам по село

=
§
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НА ТРУДЕЩИТЕ СЕ
И ВСИЧКИ РАБОТНИЦИ

В ОБЩИНАТА И СТРАНАТА
Е1ЧЕСТИТИ
I

1-ви МАЙ — МЕЖДУНАРОДНИЯ ПРАЗНИК 
НА ТРУДА

I= =I 1
I1 =Като им пожелава нови заваоевания в 

самоуправителното изграждане на соци
алистическото ни общество и нови тру
дови победи за благоденствието на хо
рата и трудещите се

.................................................................... НИШИ........................................................ПШШШШ.................

= ==
Манча I

==

ли знаеш колко лесно те хва 
ща хрема!хул| *Р ОБЩИНСКА СКУПЩИНА 

ОБЩИНСКИЯТ КОМИТЕТ НА СЪЮЗА 
НА КОМУНИСТИТЕ
ОБЩИНСКА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СОЦИАЛИ
СТИЧЕСКИЯ СЪЮЗ
ОБЩИНСКА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗА 
НА МЛАДЕЖТА
ОБЩИНСКА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪЮЗА 
НА БОЙЦИТЕ

* ■
-Гледачка към клиента:

— Предвиждам ви хубао 
бъдеще... Висока служба— 
Бързо ще се изкачите по стъ 
палата... Също виждам блее 
тяща униформа-.

Клиентът « прекъсва:
— Не се вълнувайте капра 

зно! Пожарникар съм ..

■
Той: — Кой бе господинът, 

Когото ти току-що поздрави?

Та: — Това е третият съп
руг иа първата жена на моя 
втори мъж!

■
■
■
■

:
:* : Бабушница■

— Не бях пиян — оправда
ва се шофьорът пред съда. — 
Само се бях почерпил.

— Това е нещо друго. Ето 
защо не ви осъждаме на 7 
дни затвор, а само па I еед- 
мица.

* : IНа всички трудещи се и граждани от общи
ната и съседните общини■ IАртистка се е излегиала

на пясъка. Управителят на 
плажа се приближава до нея 
и казва:

— Сигурно не зпаеге, че 
тук банските костюми от две 
части са забранени.

— Така ли? Тогава коя ча 
ст да махна?

■

:■

Честити Първи май ■а
и■

:■♦
:|

Международния празник на труда 
с пожелания за нови успехи в социалистическото 
строителство.

1В зоологическа градива 
майка казва на сина си:

— Не се приближавай мио 
го до полярните мечки! На-

!
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СТОКОПРОМЕТ
ЕКСПОРТ-ИМПОРТ СКОПИЕ

ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ
„ЕРИД" - Звонци

и и ш с представителства в
Ллексинац, Зайчар, Димитровградтрудова единица

Крушевац, 
и ЖагубицаВСИЧКИ ПОТРЕБИТЕЛИ, ГРАЖДАНИ, ДЕЛОВИ ПРИЯ

ТЕЛИ В ОБЩИНЛТЛ И В СЪСЕДНИТЕ ОБЩИНИ
НА

КООПЕРАТОРИ СНАБДИТЕЛИ 
И ПОТРЕБИТЕЛИ

ИЛ ВСИЧКИ СВОИ

ПЪРВИ МАЙЧЕСТИТЕ/ ПРАЗНИКА НЛ ТРУДАЧеститим празника на труда
социалистическото строителство.

„ пожелания за пови успехи в

СКУПЩИНА НА ОБЩНОСТТА ПО ЗДРАВНО 

ОСИГУРЯВАНЕ НА РАБОТНИЦИТЕ
Колективът иа
Автотранспортното предприятие 

Пирот
ЧЕСТИТИ НА НАСЕЛЕНИЕТО В ДИМИТРОВГРАДСКА, 

ПИРОТСКА И БАБУШНИШКА ОБЩИНИ

ПРАЗНИКА НЛ ТРУДА
Предприятието върши превоз на пътници на редов
ните рейсови линии и организира тури-тички пъту- 
вапия със своите модерни и удобни автооуси.

Поддържа и върши поправки на всички моторни возила. 
Извършва и туристически услуги.
Граждани, ползвайте услугите на 
ДПРИЯТИЕ — ПИРОТ!

Скупщина на общността по здравно осигуране на земс-
: .ей&ЙЯЙ

делците и службата на общностите в Пирот

На всички осигурели лица и граждаш! в Пиротска, Ди

митровградска и Бабушнншка община

ЧЕСТИТИМ ПРАЗНИКА НА ТРУДА
АВТОТРАНСПОРТНО ПРЕ-

Общинският синдикален съвет
БОСИЛЕГРАД

Трудовият колектив на основната организация на сдружения труд

СЛОГА“ - БОСИЛЕГРАД99
На всички трудещи се в комуната и страната

ЧЕСТИТИ На своите потребители, делови приятели на всички граж
дани и

МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА ТРУДА ТРУДОВИ ХОРА В СТРАНАТА
С пожелания за много успехи в социалистическото строи
телство. честити 1-ви май

Общинска конференция на ССРН
БОСИЛЕГРАД

Граждани, 1гредлагаме ви качествени и бързи търговски 
и гостнлннчарскн услуги.

На всички граждани и трудещи се в нашата страна 
ЧЕСТИТИ „Услуга“

КОМУНАПНО-УСПУЖНО ПРЕДПРИЯТИЕ

1-ВИ МАЙ —

ДЕН ПА МЕЖДУНАРОДНАТА СОЛИДАРНОСТ
като им пожелава много успехи в изграждането на 

социалистическото самоуправителпо общество.

БОСИЛЕГРАД

ОБЩИНСКА СКУПЩИНА
БОСИЛЕГРАД ЧЕСТИТИ

ДЕНЯ НА МЕЖДУНАРОДНАТА СОЛИДАРНОСТ
На всички граждани в общината

На всички граждани 
успехи занапред.и трудещи се и им пожелава многоЧЕСТИТИ ДЕНЯ НА ТРУДА

С пожелания за нови постижения в социалисти
ческото изграждане Граждани, ползвайте солидните услуги на „УСЛУГА”
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Електродистрибуция“ - Ниш„ШШШОР" ООУР — БАБУШНИЦА .
На всички трудещи се и потребители на електричиа енер

гия в общината и в съседните общини честитим

А МЕЖДУНАРОДНИЯ ПРАЗНИК НА ТРУДАг □й 1 Като им поможславаме нови успехи в социалистичес
кото строителство.

!нап1*иивив:аииг.1явшван2;аявнивЕаиЕигйааяапаяшавяавиявгашвааа;вяиаЕИ1

.V

I.
-

р СТРОИТЕЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ
„ГРДДНЯ“ - ДИМИТРОВГРАД

1; г тич1 У
у

На всички свои РАБОТНИЦИ 
СТРОИТЕЛИ

ДЕЛОВИ ПРИЯТЕЛИ 
ГРАЖДАНИ

И ТРУДЕЩИ СЕ
ЧЕСТИТИпредприятие за печатни тъкани и 

на галантерия
изработка на текстил-

1-ви май - международния празник на труда
С пожелания за високи трудови победи 
в социалистическото строителствоПроизводенията на ./Гекстилколор” са изработени 0т най-ка

чествени еластични материали.

Сутиени, бански костюми 
рани на Източна Европа.

„ГРАДНЯ” строи фабрични помещения, 
производствени огради, леки едноетаж
ни и многоетажни складове и сервизни 
огради а за частни лица — модерни, съ
временни частни жилища и домове. I

„ГРАДНЯ“ предлага готови 
апартаменти в жилищни зда
ния и общежития. |

Всички обекти — обществени и частни — „ГРАДНЯ“ строи 
с високо качество, съвременно, модерно. |

пмвюяиппвасзЕнпннЕапвЕазпЕЗЕЕтаопангзЕиааиавЕзоЕЗБпага гагваяввдояаш

„Текстилколор’' изнася в много ст-

На всички потребители и делови приятели честитим Първи 
мая като им пожелаваме още по-завидни успехи занапред.

II !ВСЗВаВВЕВгЕ2ЯЯЕЕВа1
I

ХИМИЧЕСКА ПРОМИШЛЕНОСТОБЕДИНЕНИЕ
ЮГОСЛАВИЯ“ - БЕЛГРАД

КАОН ПИРОТ

9Г
ПРОИЗВЕЖДА:

— овални плочи от полиестер със стъклена вълна 
— шприцовали произведения от постирол, полиетилен и по

лимер ацетат на целулоза за широко потребление в про
мишлеността

— части на санитарни уреди 
— оцет

— дестнлисана вода 
— боя за обувки 

— ацетати и алкохоли 
— сярна киселина за акумулатори 

— полнпрогшленови тъкани и чували 
гъвкави полиетиленови търбп 

— твърди и меки ПВЦ-търби
— желязна и пластмасова арматура 

— амбалаж от твърд и мек полиети
лен — бутилки и буркани до 2 л. 

— профили от мек ПВЦ 
— полиетиленово платно, мар

кучи и кеснйки 
—‘ луплекс плочи от поли- 

мета крилат -г 
— луперплекс. плочи от 

полиметакрплат с до
ба в ки на седефеви- 

ден пигмент.

”■

1
:■
:
I ЧЕСТИТИ НА :

5всички ■

! !ГРАЖДАНИ

X ПРАЗНИКА 

НА ТРУДА
:

*
■

■

5 2■
■ \
:
Я :■Е
: »
■ : ЧЕСТИТИ

НА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ И ТРУДЕЩИ СЕ
ПРАЗНИКА НА ТРУДА

■

I ■
:о пожелания за нови успехи. Предлагаме пълно

осигуряване на всички осигурени и заинтересова
ни лица навред из страната. Граждани, осигурайте 

• се в „Югославия — Белград".I ■

■
■

:■ с пожелания за нови успехи занапред.1
1М1
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ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ 

»К Л И С У Р А« - КЛИСУРА ОБЩИНСКИЯТ СИНДИКАЛЕН СЪВЕ1

КОМИТЕТ НА СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ 
КОНФЕРЕНЦИЯ НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ >

ОБЩИНСКИЯТ 
ОБЩИНСКАТА
съюз
ОБЩИНСКАТА 
ОБЩИНСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ

I■На всички трудещи се

:КОНФЕРЕНЦИЯ НА МЛАДЕЖТА И

НА СЪЮЗА НА БОЙЦИТЕ 
в Сурдулица

Честитят па трудещите Се МЕЖДУНАРОДНИЯ 
ТРУДА

8честитим празника на труда ■
ие пожаления за пони победи в социалистическото строителен но. 

Нашите потребители енабденаме 
навреме и качествено.

ПРАЗНИК НА ■пс исичкн видове стоки —

■

■

: ■
: ПЪРВИ МАЙпвшяа»»«*паптавшв« вяпппвииияпшт еаашвлвтшшашш »*вм»»»*м1г*аир**в»»***

■к

а
* ■и
а п

■СЪЮЗЪТ НА СИНДИКАТИТЕ 

В БАБУШНИШКА ОБЩИНА
и

и вп и
ь

N Аии ;и и
8п

я
п я

3и икато иVI пожелават занапред още мо-големн успехи в социали-иа :п
Иетическото строителство.аМа трудещите се навред из страната честитим

3и я1 - ви май! иа

5е ГВРАЗНИКА НА ТРУДА м■р
с■

I3 а■Е ■■
■

•явяяввявЕаавяяаввяяяияяяняавяяяяБвяяяввяввяяяяяввявяяяявяявявяяв

ВШНШ ВОАОЦЕНТРйАИ ГОРСКО СТОПАНСТВОСУРДУЛИЦА
ПИРОТ

<
На всички трудещи се в страната честитим

с клоновете си в Димитровград и Бабушница

Честити на трудещите се и гражданите 
ните комуни празника «а труда —

в нашата и в съсед-

1-ви май
® за още по-големи успехи в социалистическото

»Ту>»Ш»ТЖ).
като им пожелава 
строителство.

още много успехи в социалистическото

....... ........ .... ............ .... .. ||»||||„............ ?
1«
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Оюцооь Земеделска коопера-1 

ция »Сточар« —
I ДимитровградДИМИТРОВГРАД

На деловите приятели,
земеделските производители, 

и всички трудещи се
IНа всички 

РАБОТНИЦИ и 
ТРУДЕЩИ СЕ

като им пожелава нови социалистически завоева
ния и по-голямо и висококачествено производство 

гаранция за благоденствието на всички трудови 
хора!

I '
ЧЕСТИТИI ЧЕСТИТИ

ГРАЖДАНИ, ПОТРЕБИТЕЛИ!

Предпочитайте и търсете в търговската мрежа Щ 
готова конфекция, производство на „Свобо- — 
да“! Произведенията на „Свобода“ биха задо- 
волили и най-капризните вкусове, защото асо- 
ртименът на десени и разцветки е богат а 
кройката съвременна, елегантна, винаги под 
крак с модата!

Искате ли да бъдете облечени модерно?
Ето „тайната”: винаги купувайте изделията 
фекция „СВОБОДА“!

""........ ................................................................... 1ШИ11ШШШШ1................... ......... ... „ШИШ,.... ..............„I,......ц........ ......... ,1........... ....................

Празника на трудаМЕЖДУНАРОДНИЯ ПРАЗНИК НА ТРУДА I
„Сточар" организира селскостопан-Е 

око производство, оизкупува = 
живи животни: телета 
агнета, шилета и др., 

произвежда 
млечни произ

ведения: сирене, ка 
шкавал, млеко и др. из
нася на пазара селско
стопанска продукция.

1-ви МАЙ 1I
на кон-

I
I §.1,1, III,, ,11,1„„„Ш„||„||||||„, ,Ш„, И„|,|1ШШ1„„ II, I,

,ЛЛЛЛЛЛ,^ЛЛЛЛЛЛЛЛ,«ЛЛЛЛ ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛАЛЛ/

Гостилничарско предприятие »Балкан« 
Димитровград

Комунално — жилищно предприятие 
»Услуга« - Димитровград

На всички делови приятели, 
гости и туристи 

граждани
ЧЕСТИТИ

и трудещи се

1-ви - май международния 

празник на труда
ЧЕСТИТИ

1-ви май - международния 

празник на трудана всички свои работници, делови при
ятели, граждани и трудещи се!

„БАЛКАН” предлага на посетителите си богата 
скара, разнообразни специалитети, вкус
ни и питателни ястия и мезета, натурал
ни вина, концентрирани напитки, бира, 
безалкохолни напитки.

„БАЛКАН“ организира обществено хра
нене за основните организации на сдру
жения труд, учреждения, институции и 
заведения.

В „БАЛКАН“ може да организирате ча
стни тържества — сватби, юбилеи и пр. 
— и увеселения.

В заведенията на „БАЛКАН“ винаги ще бъдете 
бързо и културно обслужени!

•ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ^^Л

„УСЛУГА“ оказва на населението стро
ителни, водоинсталатерни, електромон- 
тажни, тъкачни и радиотелевизионни 
услуги!

„УСЛУГА“ снабдява населението с хляб 
и хлебни изделия, стоки за домашни 
потреби, промишлени и други видове 
стоки.

ГРАЖДАНИ!

Ползвайте услугите на „УСЛУГА“! Снабдявайте се 
в магазините на „УСЛУГА“!

Въз основа на решението на Работническия 
23 февруари 1974 година ООСТ „Бъдеще" ОБЩИНСКА СКУПЩИНА - 

СУРДУЯИЦА
съвет от

на предприятие за обл екло и бельо на конфекция
„Свобода" в Димитровград дава

На населението от Сурдулишка община и на 
всички трудещи се и гражда1ште навред из 
странатаОБЯВЛЕНИЕ

за продажба чрез публичен търг на

— Елин комби,.Фургон" „Там 2001”, в изправ
но състояние, начална цена 20.000,00 динара.

■ Публичният търг ще се състои на 6 май 1974
■ година в 8 часа в помещенията предприятието.
■

ЧЕСТИТИ ■
1-ви МАЙ - МЕЖДУНАРОДНИЯ 

ПРАЗНИК НА ТРУДА
аг

1 Ш ш

о пожелания за нови победи в социалистичес
кото изграждане.: Конфекция „Свобода" 

Димитровград:■
■ |)

1М1
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Телефони:

(010 — з» Димит1>о»гр»д) 
Директор 
Комерчесьи 
директор 
Счетоводство

тьтслеоуп «1-234

81-113
«1-137

ДИМИТРОВГРАД• СТОЧАР1ЗЕМ.КООПБРИЦИЯ

на всички свои
ПОТРЕБИТЕЛИ

и ДЕЛОВИ ПРИЯТЕЛИ, 
ГРАЖДАНИ

и ТРУДЕЩИ СЕ 
ЧЕСТИТИ

Посешамйтс" магазините на „ТЪРГОКООП“. Там 
през всяко време ще намерите висококачествени промишле
ни: и хранителни стоки по доста евтини и достъпни цени.

„ТЪРГОКООП“, по- 
— винаги ще бъдете1—ВИ МАЙ - МЕЖДУНАРОДНИЯ 

ПРАЗНИК НА ТРУДА
Купувайте в магазините на 

иеже вие едновременно пестите време 
бързо и културно обслужени

„ТЪРГОКООП“ винаги са богатоМагазините на
асортиментът е съобразен с вкуса на потреои- 

— .ТЪРГОКООП“ предлага най-съвременни стоки,
с пожелания за високи трудови победи 
в социалистическото строителство! 

„ТЪРГОКООП" ОРГАНИЗИРА задоволя 
ването потребностите на населението, 
като в магазините предлага стоки за 
домашни потреби, хранителни, култур
ни, промишлени и други видове стоки.

снабдени, а 
телите
с които разполага търговската мрежа у нас.

„ТЪРГОКООП“ ИМА РАЗ
КЛОНЕНА търговска мрежа в
града и по селата с магазини
на самообслужване, показ на
стоките, а наскоро ще строи
и универсален магазин.

БЕЗ ДУМИ

*ЦТ. ПСТРОВ
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