
БРятстВо-----------**

С уназ на Президента на Социалисти
ческа федеративна република Юго
славия от 14 февруари 1975 г. Изда
телство „Братство" е удостоено с 

Орден братство и единство със сре
бърен венец за особени заслуги в 
областта на информативната и гра
фическа дейност и приноса за раз
витието на братството и единството 
между нашите народи и народности.

бълг «Реката нарооност в сфр Югославия »
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ШОШНО ОРЬМте
ПО СЛУЧАЙ МИНАВАНЕТО НА ЩАФЕТАТА НА МЛАДОСТТА НА 23 АПРИЛ

ВНУШИТЕЛНИ ТЪРЖЕСТВА И СЪРДЕЧНИ 

ПРИВЕТИ 10 ДРУГАРИ ТИТО
Щафетата на младостта с честитките за 84-ия рожден ден на 

президента Тито на 23 април мина през Сурдулица, Босилеград, Цър- 
на Тра-ва, Бабушница, Бела Паланка и Димитровград.

Населението от тези общини на внушителни тържества от сър
це посрещна и изпрати Щафетата, символ на младостта, революция
та, братството и единството между нашите народи и народности. 
Бяха изпратени поздравителни телеграми до другаря Тито.
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младостта, пред около 2 500 
младежи, девойки, пионери, вой 
ници и граждани на Сурдули- 
ца и онолните села за жизне
ния път на другаря Тито и за 
най-антуалните 

събития говорл Лаза Иванович, 
председател на Общинската 
конференция на Съюза на со 
циалистичесната младеж в Сур 
дулица.
От митинга бе изпратена при 

вествена телеграма до друга
ря Тито.

Главната щафета младежта 
на Сурдулица след това. пре
даде на младежта от Босиле- 
гардска община при село Бо 
жица.
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политическиГлавната щафета, която мла
дежта на Сурдулица прие от 
младежта на Владичин хан в 
село Житорагя пристигна в Су

рдулмца в 7,30 часа сутринта, 
на 23 април т-г.

Щафетата до тържествена
та трибуна донесе Тома Цвет- 
КОВ1ИЧ, работник в АЕОС (пети 
ят цех на заводите на ,Дър
вена застава”). Преди това в 
Сурдулица се стекоха и 15 ме 
стни щафети от разни трудо
ви организации и села, които 
прие председателят на Общи
нската скупщина Йован Петро 
вич.

На митинга, който бе устроен

ЧЕСТИТ ПЪРВИ МАИ!
шения на всични равнища и при интензив
но и широко ангажиране на нашата страна 
в международните отношения върху прин
ципите на нашата необвързана външна по
литика, преди всичко за запазване на све
товния мир.

Интервюто на другаря Тито във „Вйес- 
нин”, създаде благоприятни политически 
условия за нататъшната революционна ак
ция на СЮК за още по-последователно 
претворяване в дело Решенията на Десетия 
конгрес на СЮК и Конституцията. То вля 
ново вдъхновение и творчески импулс 
труда на хората.

С изнлючителен интерес всични труде
щи се посрещнаха проекта на Закона за 
сдружения труд.

Този документ, публикуван за широко 
всенародно обсъждане, има огромно значе
ние за бъдещето на страната.

В проента е изразена дълбоната същност 
на самоуправителното социалистическо об
щество. Закона ще представлява мощно 
революционно оръжие в ръцете на ^ ра
ботническата нласа в борбата за нейното 
решаващо влияние.

Закона за сдружения труд трябва да 
направи възможно по-нататъшното развитие 
на самоуправителнитр социалистически от
ношения и на тази основа още по-динамич
но и постоянно общество но и стопанско 
развитие на страната.

Ето защо тазгодишни? Първи май тру
дещите се на Югославия посрещат с ук
репнало самочувствие на истински стопани 
на страната. За това, празнуването му ще 
протече в духа на досега постигнатите ус
пехи, с дълбока вяра в нови победи в из
граждането на още подобро и по-щастли
во утре.

овече от три десетилетия югославс
ката работническа нласа празнува 
международния празник на труда 
—- Први май- в свободна страна.

Повече от три десетилетия, тя върви 
нетклонно по пътя на социалистическо стро
ителство.

Това беше и решаващото условие 
огромните усрехи във всични области на 
широта, ноито нашата страна постигна през 
ТОЗЛ период.

А най-големия резултат от огромните 
революционни
рйчно победата на самоуправителния со
циализъм. У нас се създадоха нови произ
водствени отношения, невиждани досега в 
света, в ноито трудещия се човек 
пълновластен господар на оръдията за про
изводство, дохода и следователно на свои
те съдбини.

Самоуправлението се на прантина по
каза като витална система, нойто откроява 
перспектива на развитие на демонратични 
обществени отношения и на тази основа 
осигурява на хората сигурно бъдеще.

С всени изминат ден се потвърждава
ха големите предимства на самоуправител
ния социализъм, нойто създавайки демо
кратични отношения, създаваше простор и 
необятно поприще за изява на творческите 
сцли иа работническата нласа и всични тру
дещи се в страната.

Върху тази основа, знанитеднр нарасна 
икономическия потенциал в страната и с 
това материалното благосъстояние на тру
дещите се, порасна до огромна степен.

Тазгодишният П?рви май юг.ославрната 
работническа класа посреща 9 Рсе ло’за‘ 
беденщтрлни резултати в провеждането на 
дългосрдЧНата стабилизационна родитнна, 
р учредяване на самоупрааителните отно-

п
по повод пристигането и из-

за

Епреобразования е преди

стана

/
Лаза Иванович — председател на ОК на ССМ говори

Трдор ВЕЛЧЕВ

щ своите читатели и сътрудници

честитим 1 май — Международния ден на труда
Редакцията на »Бритство«

Бурно приветствуване на Щафетата из улиците на



ИЗВЕСТНИ НЕЩА ИЗ БИОГРАФИЯТА НА ТИТО (I)МАЛКО

За пръв път с името Тито
аг<иI

ПЪРВИ МАИДА СИ ПРИПОМНИМ В своя револю
ционен ПЪТ дру. 
гаря Йосип Броз 
е имал много не
легални именна. 

Трудно о обаче да 
се наше откога 

носи името ТИТО. 
И самият той не 
може да каже точ 
но от нога и по 
кой случай е по
лучил това име. 
„Името Тито имам 
от периода 1934— 
1936 година. Не 
мога да си припо
мня точно откога 
го имам” — казва 

другарят Йосип 
Броз в един раз
говор с журналис
ти. Неотдавна в е- 
дии документ на 

Коминтерна се 
споменава името 
Тито от 1934 годи

на
ра6отницитв|К3™пълна'граждп|ГсГна свобода!
За свобода ма помота! Зо шй-широив по- 
литичосно демокрация! „

Няколко внушителни първомансни 
феотации е имало и през 1923 година, 
чествуването на Първи май в Берлин взи
мат участие половин милион хора. В Индия, 
Индонезия и Нитей пролетариатът издига 
лозунги за борба зо осемчасов трудоден 
за политическа свобода и премахване на 
нолониалното господство. „

Олед .победата на Онтомвриисната рово 
люция а Русия Пърои май става мендума- 
роден празник на труда. Тапа 0 и слод по
бедата на социализма и п останалите стра
ни. По времето на фашиотната диктатура в

скит”оамЖГц1ТГогГстраПГ°нос«

работническата^ласа ГГмГово^рабо^ работническа класа и ас..... .. про,

но време и ^вокияи "^пГврГо “на“ консолидацията на 10КП
дина Първи май е чес у първомайските тържества со манифестират
ХЪРВПъовото първомайсно чествуване в Сър- чрез стачки и други видово отпор срещу 
к П.ГТПЯПП поез 1891 година... буржоазията. Дори и и затворите номунис-
ПоЯез19П година Първи май е чествуван тите организират първомайски чествувания: 

Р40 градове кГо всенароден празник на във Волос през 1937, Срамена Митровица 
международната работничесна со- — 1939 година и пр.

През I 
партизанските
действия срещу нашествениците и класо
вия враг ознаменуват Първи май. Той е 
чествуван и в окупирана Любляна 
1943 година, нанто и в многобройните конц
лагери в страната и в чужбина.

В свободна социалистическа Югославия 
Първи май нато ден на труда м на между
народната работничесна солидарност еже
годно се чествува като държавен празник.

Ст. Ст.

ИСТОРИЯТА НА Първи май е тясно 
свързана с борбата и историята на работни
ческата класа за почцаетлив живот, равно
правие и мир във всяка страна и в свота 
нато цяло. Тя започва от събитията, станали 
в Чикаго точно преди 90 години, когато ра
ботниците в тоя американски град вдигат 
голяма организирана стачна и търсят осем
часов работен ден. Полицията кърваво по
тушава стачката, но борбата на работници
те там и навсякаде в света продължава.

На Първия конгрес на Втория интерна
ционал (Париж 1889) е прието всяка годи
на на 1 май в спомен на чикагските демон
страции да се организират масовни стачки 
и манифестации на работниците навред по 
света.
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на от едно засе
дание на ЦК на 
ЮНП състояло се 
във Виена през ав 
густ 1934 година.

Йосип Броз обаче е имал много нелегални имена. По вре
мето ногато1 работил а Номиитерна в ““"^«"сГспомГаГа 
Валтер, а в много паспорти и партиини донуяеити се споменава
Г пГт" пКоГ^П= ГасСо ^ГсГ^о: “п,

Гито, 3с7/асцвоиХт73^е®аИлНнТ°РОиВмоНаЛТито е имал много иоприя^

измислена АЙ»* т^ГГпГ^а Сд. 
освободителната борба дори и иаи-близките <" ™""тв’ “и™
придружавали Върховния щаб не знаели същинското име на 
?итоРВсични го викали Стари. Един път Лава Тръпиович номаж 
дир на батальона който обезпечавал Щаба запитал Кардел за 
името на Тито. Кардел само му казал, че той е върховен 
дант.

Йосип Броз Тито

в
труда илидарност. На следващата година само в 
Белград в първомайските манифестации 
участвуват над 10 хиляди работници. По 
време на първомайските тържества в Бел
град през 1919 година ръководството на Со- 
циал-демонратичната партия е изтъкнало 
следните лозунги: Против всички войни — 
за мир и братство между народите! Долу 
милитаризма и империализма! Долу поли- 

социално угнетяване! Долу на- 
експлоатация! Долу без

работицата! За осемчасово работно време.

Народоосвободителната борба 
бойничасти със засилени

през

тическото и 
питалистическата номан-

През 1942 година, когато Тито с войниците от охраната

ло^е71 в^боеве^^з^отбранат^нг^Моснва ^а Гиншт^^Жа^ко^Броз 
син на партизанския вожд в Югославия. Тито при това се проме- 
НИЛ в лицето и някои членове от Върховния щаб го погледнали. 
От острото оно на някои членове на охраната това не е можало 
да остане енрито. Нянолко дни след това един от войниците на 
охраната му назад:

— Сега зная твоето фамилно име ...

Президентът Тито ще посети Гърция
та Йосип Броз Тито наскоро ще на-По покана на президента на 

Република Гърция Константин Ца- прави официално и приятелско 
министър-председателя Кара- сещение на Република Гърция, 

манлис президентът на Република-

по-
цос и

Тито само се усмихнал.
^/УУУУУУААЛААЛА^ЛЛЛЛЛЛЛЛ|------------ ---- --- -------------------

ла окупирана от страна на бъл 
гарските войсни, но е била 
„присъединена към 
— земя", при което България 
(Борисовсна, окупаторсна, на 
ционалистическо-нуизлингов- 
ска България) е играла само 
ролята ма администратор".

Според авторите на тази 
„научна” публикация 
ционапното обединяване" по 
време на войната 
да бъде извършено само по 
ради това че българската мо- 
нархо-фашистна клика застана
ла на страната на погрешния 
партьор (т. е., фашистна Гер
мания).

ИСТИНСКОТО ЩЕ НА ЕДНА ПОЛИТИКАКакто вече сме сви 
кнали, от съседна България по 
едно и също време ни се да
ват увещания за добросъсед 

отношения и намерения 
Югославия, а се чуват и 

-| из основи на 
рушават тези хубави деклара 
ции. Последното, и съвсем ес 
тествено, особено важно по- 
твърждение на този опит ни 
дават и някои изявления, кои 
то направи по време на посе 
щението си в Гърция предсе 
дателят на Държавния съвет 
яз НР България Тодор птив

майката

шизма, българската 
стка

монархи- 
армия като поробител и 

части на Югосла
касае до Блгария, менят никакви държавно-наци 

оналистически 
манипулации, нито 
рос може да се снеме от дне 

отношения ,вния ред със заобикаляне на 
същността под изговор, че ои 
е вътрешна работа на 
страна да решава на кой на 
чин нейното население ще из 
яви своето национално съзна 
ние. Работата е там, че на ма 

Тодор кедонците в България изобщо 
и не се позволява да изразят 
своята национална лринадлеж

ски
към

че „що ое 
за нея териториални въпроси 
не съществуват”, — което във 
връзка с изложението му за 
добросъседските 
и приятелство между балнам 
канените страни е изявление, 

сигурно трябва да бъде

статистичесни-
окупатор на 
вия на вълшебен начин е пре 

тяхна освободи-
този въп-гласове, които

създадена в
телка. Последователно на тази 
съща политическа логика, на 
то пише за развитието на На 
родоосвободителната борба 
Югославия, твърдоглаво се 
пренебрегва дори и споменава 
,нето на организатора и ръково 
дителя на тази борба — Ко 
мунистичесната партия на Юго 
славил, а Народоосвободител 
ната борба и революцията — 
ония боеве и офанзиви на на 
шите геройски бригади и кор българската борисовсна вое- 
пуси на Народосвободителните нна върхушна послушно се 
войски с червени петолъчки, впрегнала във фашистната во 
символа на национално и со енна машина, натоварила се 
циално освобождение, борбата с ролята на окупатор на ча
та в която е създадена нова спи на Югославия и при не 
народна власт и положени ос виждан терор, се опитала да 
новите на социалистическо- проведе политика на нацио- 
то преобразование на обще- налца асимилация, 
стеото — всичко това офици
алните български автори сега 
спокойно приобщават нъм — 
буржоазните движения на съ
противата!

Това не е никаква случайна 
грешна. Тази квалификация тря 
бва да послужи за определе 
на цел: приписването на юго 
олавската освободителна бор- посреща с най-остро осъжда

не от югос#авсната обществе това

.за

веяна не могло
което впоздравено.

Но истинското положение с 
отношения, за жалост, е 

друго.тези
съвсем нещо
Живков е заявил, че манедон 
ски въпрос в България не съ 
шествува” като добавил, че ност. 
въпооса с националността си В действителност, известно 
е вътрешен въпрос" на Ьъл е, че отричането на македон 
гария Така именно от най-ном ското малцинство в България 
петентно място е подкрепено е част от общата политика на
онова което българската поли отричане на манедонената на 
тическа пропаганда с години ция нато такава, 
разпространява: че македон Това твърдение тези дай
ско национално малцинство в повторено и с „научен труд
България не съществува. Вся на група автори, издаден от
ко интересование за съдбата Института по история На
на ония няколко хиляди ма- гарската комунистическа пар-
недонци в България, които ня тия при Централния комитет
колно пъти през последните на БКП под заглавие „История
тридесет години официално са та на антифашистката борба
денларирани в българските в България от 1939 — 1944 .
статистани разбира се планово В тази „История са дошли

по-малък брой (за да до израз монструозни теории,
се наже при последното пре извеотни от арсенала на вели
боояване в края на миналата кобългарсната тражданена иде
година че са изчезнали напъл ология, която през войната до
но1 поосто се провъзгласява стигна овоя кулминация по вре
— за намеса във вътрешните ме на окупацията на македон
паботи на България. Това оба оки територии от страна на
Р никакъв случай не отго България, а днес се явява ме

жду другото и във вид на не 
позволяване на македонците

^яорейкИиНа Погрешно значи е било само 
това, че бил избран „погре
шен" партьор, а не това че

цията вшяшт
е

Излива всеки петък 
Урежда реданционна 

нолегия
Директор, главен и 
отговорен редактор 

ТОДОР ВЕЛЧЕВ 
Отговорен редактор 
СТОЯН СТАННОВ 

Техничасни радатнор 
БОГДАН НИКОЛОВ 

Издава „Братство" — 
Ниш, Кей 29 декември 8 
Телефони: директор ■— 
48-454, Редакция 46-845 

48-343

Бъл

Когато се знаят тези факти, 
тогава теорията за „погреш
ния партньор" не представля 
ва нищо друго оовен голо и 
открито предявяване на претенюгославскиции към чужди, 
територии.

Естествено, воично това се

във все

ба и социалстическа револю
ция характер на < 
съпротива може да бъде са 
мо опит да се създаде „нау 
чен" изговор не само за про 
изволните оценки, но и за не

буржоазна ност, оособено поради
че става въпрос за изявления 
на най-отговорни личности на 
българската партия и държава. 
В тези изявления виждаме са 

към мо потвърждение на непоспе-

че вваря на действителността.
Зашото македонокото наци- 
“ —вОваВ България дд се ~

иа този факт само уте естествено, предизвиква инте 
рее в обществеността, оообе 
но веред ония хора, които си 
спомнят за тежните

администрация 
Годишен абонамент во, 

а пояугодишан 30 
динара

Текуща сметна 
82600-603-6520
сдк - Ниш

„Вук Парад
ни*\ От. Пауноаич

принципната политика 
Югославия, включвайки в то дователностата и неискреността

за развитието на добросъсед- 
Бълга-

все пак 
ванетожнява усилията националните 
малцинства да бъдат мост на 
сътрудничеството и разбира
телството между съседните 
страни. Факта за нейното съ 
ществуване не могат да про

ва число и претенциите, които 
в официалните изявления 
отричат.

Все тана в този стил в ши 
гата се говори как Манедония 
през време на войната не би

ое ски отношения между 
рия и Югославия.

военниПечатница годиш и които пряко оа за
познати с отделни партии и 
движения в борбата против фа („Комунист,,)
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Още ОТ ранните утринни ча- 
сове гражданите, трудещите 
се, _ младежта, пионерите и ар
мейците започнаха 
чат нъм тържествено 
та трибуна в центъра на 
за да посрещнат

товна история. Той е създател 
на таково велико дело, което е 
непресъхващ извор на всички 
прогресивни, демократически и 
миролюбиви сили на човечест
вото да се вдъхновяват и из
траят в борбата за свобода, 
мир, социализъм и светло бъ- 

маза между другото

да се сти-
украсена

фада, 
и поздравят

носителите на Щафетата.
Трибуната бе украсена 

знамена, свежи пролетни 
тя и голям портрет 
Тито.

Точно в осем

със деще — 
цве- Спасков.

на другаря
От тържеството събрание бе 

изпратено поздравителночаса и 20 мину 
ти, група момичета в пъстри 
народни носии, граничари 
младежи се приближиха 
тържествената трибуна, на ноя 
то ръководителите на общест- 
вено-политичесните

пис-
с наи-хубави сърдечни бла- 

и гапожеламия за 84-тия рожден 
ден на председателя Тито.

мо
Най-младите приветствуваха Щафетата с рецитала

Ш1ШШШШШ1ПШ11Ткъм
От Босилеград Щафетата

към Църна БАБУШНИЦАпро
ДЪЛЖИ ПЪТЯ Из улиците на Бабушница

организа- ттрава,
ции бяха заели местата си. На нници, че сме продължители 

на революционер, нойто вина
ги храбро и решително ни во
деше по пътя на преобразова
нието и развитието на нашето 
самоуправително социалисти
ческо общество. Работниците, 
младежта и гражданите на Ба
бушница, събрани на тържест
во по повод посрещането и 
изпращането на Щафетата, Ти 
изпращат топли привети и Ти 
изразяват безмерна любов и 
уважение за всично, ноето са 
постигнали под Твое ръновод- 
ство. Със своята непресъхваща 
революционна активност Ти ста
на символ на най-прогресивните 
стремежи на съвременното чо
вечество.

Твоето революционно дело е 
вградено във всични постиже
ния на нашето вътрешно раз
витие и международния прес
тиж на Социалистическа Юго
славия и стана непресъхващ 
вдъхновител на бъдещите 
поноления.

Твоето дело е проникнало в 
нашия живот и честитейни Ти 
рождения ден, Ти желаем още 
дълго да ни водиш в изгражда
нето на социалистичесно само- 
управително общество и в по- 
хубав и по-сносен живот.”

След това бе предадена кул
турно-забавна програма.

Към 16,40 часа на 23 Бабушнишка община Миодраг 
Поооаич изтъкна:

— Ти другарю Тито и на Де
сетия конгрес на нашата слав
на Партия даде нови наооки 
за действие, за още по-уокоре- 
но развитие. Горди оме, че жи
веем и се трудим в условия 
на пълно господство на 
дещия се-самоуправител, 
то е ковач не само на своето 
щастие, но и на общото разви
тие. А то благодарение на Теб 
е светло и оптимистично. Ре
шенията на Десетия конгрес 
на Съюза на югославоните ко
мунисти, Конституцията и Тво
ите думи 1във ,,'Вйеснин" са го
лямо настърчение за анция.

'Попович след това говори за 
укрепването и развитието на 
системата на всенародна от
брана, която се превръща в 
съставна част на всекиднев
ния живот на хората.

От тържеството до др. Тито 
бе изпратена приветствена те
леграма от пионерите, мла
дежта и наоелението на Бабуш 
вица, в която се назва:

„Снъпи другарю, Тито,
Празнуваме Твоя рожден ден 

щастливи и пълни с безмерна 
радост, че сме Твои съвреме-

април
пристигна Титава щафета. Над 
2 хиляди души, пионери, младе
жи и граждани от Бабушница 
и околните села ое бяха събра
ли в центра на града да поз
дравят Щафетата на младостта 
и да отправят рожденденоки 
привети на любимия ни вожд 
и учител, другаря Тито. На тър
жествено украсената трибуна 
щафетната палка на председа
теля на Общинската' конферен
ция на Съюза на младежта в 
Бабушница връчи ученичката 
Биляна Ракич.

На тържеството Миодраг По
пови ч поворейки за възхище
нието на наоелението От Бабу- 
шнишна община от делото на 
др. Тито между другото изтън-

тру-
кой-

1н,а:
— Пионерите, младежта и 

населението от Бабушнишна 
община са се събрали гун днес 
да Ти изпратят хиляди топли 
поздрави и да Ти изразят 'Приз
нателност за .воичко, ноето на
прави досега за доброто на 
воични ни. Те се дошли озаре
ни от щастие, че могат да Ти 
честитят рождения ден и да 
Ти пожалят щастлив и плодо
вит живот.

Говорейки за развитието на М. Андонов
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Тито ни свърза с всични тру
дещи се от цял свят, с всич
ни народи, нойто желаят да 
живеят и творят в мир. Нашата 
сигурна връзна със света, бе
ше и остана другаря Тито, при
ятел и държавник, идеолог и 
строител, ненадминат тантик 
на нелегалната борба, гениа
лен стратег на революцията, 
далновиден основател на само 
управителната общност на юго
славските народи и народнос
ти, на тяхната досега най-ком- 
плентувана интегрална терито
рия — наза между другото Пей 
чев.

— Ние, гражданите от бъл- 
гарсната народност, нойто сме 
равноправни членове нашата 
самоуправителна социалистичес 
на общност, които живеем на
пълно равноправие с всички 
народи и народности на Юго-

Три хиляди пионери, девойки 
и младежи, войници и труде
щи се, нанто и гражданите на 
Димитровградска община, с 
цветя в ръце, тържествено по
срещнаха и ^пратиха на 23 ап 
рил, в 18 часа Щафетата на 
младостта.

Пред тържествения митинг 
на площад „Освобождение" го 
вори Нинолай Пейчев, предсе
дател на Общинсната нонферен 
ция на Съюза на социалисти
ческата младеж в Димитров
град.

— Чрез тази наша тържест
вена манифестация, по случай 
84-ия рожден ден на другаря 
Тито, изназваме готовността и 
решителността си, че винаги 
ще следим пътят, нойто ни тра 
сира Съюзът на номунистите 
начело с другаря Тито. Не мо
га, а да не кажа, че името на

Ставре Спаснов с щафетната пална

ОТ ПРИВЕТСТВУВАНАТА 
ТЕЛЕГРАМА

председателя на Общинсната 
скупщина инж. ДРАГАН МИ- 
ЦОВ щафетната пална предаде 
ученичката от втори гимназиа
лен клас ЛИМОНКА АНДОНО
ВА. Председателят на общината 
прие Щафетата, топло привет- 

многобройните 
само на Босиле,

Ти, ногато застана на чело 
на ЮКП сложи край на фран
ция и започна сплотяване на 
редиците й. Под Твоето ръко
водство ЮКП, работничесната 
класа, народите и народностите 
извоюваха победа в Народоос- 
вободителната борба и мощно 
закрачиха в следвоенното со
циалистичесно изграждане на 
родината ни. В челните редици 
на възобновяването на разоре- 

от войната страна бе

славил, а с години сме свиде
тели на натисна и обезправява- 
не на нашите народи в съсед
ните страни, сме огорчени и 
затова ще се залагаме за осъ-

ствувани от 
граждани не 
град, но и от най-отдалечените
села в комуната. Твоят 84-ти рожден ден, 

отбеаязване нато празнин на 
борец, неуморим революцио
нер, патриот и вдъхновител ной 
то със сигурни крачни ни води 
напред, видъхновява и учи с 
доказателството, че празника 
на младежта е нашето настоя
ще и нашето щастливо бъде
ще, бъдещето на югославсните 
трудови хора, съдържано в ис- 
тинсния самоуправителен соци
ализъм, нъдето ние младите се 
чувствам винаги млади.

След това председателят на 
Общинсната нонференция на 
Съюза на социалистическата 
младеж, СТАВРЕ СПАСКОВ про 
изнесе слово за

ната ни
югославската младеж чрез тру 
довите анции, чийто 30-годишен 
юбилей чествуваме тази годи-жизнения и 

на люби ма.пътреволюционен 
МИЯ «и вонад и учител — АРУ-

Скъпи другарю Тито, под 
твое ръководство нашата стра
на защити самостойтелният си 
път в изграждане на социализ
ма от демагогичесния прагма 

Сталин. Сега нашият 
самоуправителен социализъм • 
звезда пътеводителна на всич- 

сили и в най- 
нътове на Зем-

гаря Тито.
— Щафетата на младостта 

безмерната лю-символизира 
бов на нашите народи и народ- 

Тито и в
тизъм на

ществяване повелята на Обе
динените народи за признаванености към другаря

изразява благодарността 
велиното му дело. Тя е

ни прогресивнинея се 
ни за
ведно израз на братството и 
единството на нашите народи и

равколравността на всички (на
роди в света, а отделно за 
признаване националните пра
ва на нашите народи, живущи 
в съседните страни.

След речта на Пейчев, Съюз 
ната щафета, заедно с местни 
те щафети, бе тържествено из 
пратена за Пирот.

отдалечените 
ното нълбо.

Твоята любов нъм трудещия 
се човен и дълбоната Ти вяра 
в прогреса е бодрила и неп|* 

всични рабо

народности.

Другарят Тито е не само ис- 
торичесна личност на нашата 
страна, но м една от най-голе- тници 

мите личности в по-новата све- р Д

нъснато насърчава
и граждани в Босиле-

А. Д.
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V] Местно самооблагане 

о въведеноСЕСИЯ НА ОС В БОСИЛЕГРАД

ПРИЕТ БЮДЖЕТА ЗА ТАЗИ ГОДИНА От общото число изби
ратели (11 хиляди души) 
56 на сто гласуваха за 

на самообла- 
а само 4 иа сто

На проведената през 
миналата седмица сесия 
иа трите съвета на Об
щинската скупщина 
силеград бе решено да 
се въведе десетгодишно 

самооблагане за

в Боои-Делегатите на О&цинската ри работата поюпециално «а спортното прадприетие 
скупщина а Босилеград на про- службите от общинската упра- лопрад. СладгЪ®

=ЖиГп^г Гфи^:аТс^=оГ.
- ГХУ — “ ВЪ‘ кове "в ^някоиТлужби ^органи ="06^=^

Най-напред те взеха решение говорят за асе още незадоволя- ни структури дапреимжетода 
за разпределение на бюджета ващата им организираност. Съ- се ангажира ^0У мотори ално- 
на общината за тази година, що така се предлага да се по- «ето «а кадровите, итр 
възлизащ иа 12 милиона дина- добри квалификационната отру- Ф“»анс®™1 ^организация, 
ра, който предварително бе об- нтура в някои от тях. дсизносването на участни-
съден от есични делегации в Участниците в разискванията разискванията, кадрово-
местните общности. посветиха изключително ши- и с^моуп,равителио органи-

Делегатите направиха забе- мание върху досегашната деи зиране |0 предприятието не е ст - ммаша за
лежка, че за финансиране на ност на мнопенционните служ- Е 0рГаН!ИаираНо. Като по- лата община, имащ 
местните общности се плани- би, от чилто ефинасност мно- следИца на това бавно со роа- цел разрешаването
рат незначителни средства (63 го зависи уопешното прилага- пеотонето, подобряване- щай-важният комуиалтю-
хилади динара). Иначе остана- не на практика на многоброи- ™ р» зацията ,на робота,
Ги ГГ4ан.6ГоРае3Тр^ -и/Го^^уГ —ииа И др.^
Г^аИсГ=и ГлТегаа Га ^ява^ач^Г м1Г"ане на соени Ра- 

местните общности, жду другото се налага осъще- ботнин,
С неообходимо внимание де- отвиване на постоянно взаим- 

легатите се отнесоха върху от- но сътрудничество сработничес 
четите за миналогодишната ра- ните органи, ноето досега не 
бота на всички органи и служ- е' било на задоволително ра 
би, финансиращи се от бюд
жета на общината. Те се за
стъпиха занапред да се подоб-

В Бо въвеждане 
гането
бяха против. Останалите 
избиратели, в 
на гласуването

домовете си (те са 
сезонна работа).

Тези факти говорят, 
че жителите в Босилегра 
дека община са потвър
дили своята висока поли 
тическа съзнателност и 
готовност чрез акция и 
пълна солидарност да ре 
шават най-крупни кому
нално-битови проблеми

момента 
не са би-местно

електрификация на села-
общината. С това фа 

ктичеоки твърде успеш
но приключи първата ак 

за въвеждане на мс- 
самооблагане в ця-

ли вга в на

ция

па

битов въттрос — слсктри 
фикацията.

С политическата подго 
товка, организирана 
колко месеца, прсдшсст- 

изясияването

в своите среди.ня-трудовият колектив в 
стопанска организация мо
да надделее досегашните 

опущения и да подобри дело- 
,вите ои резултати — бе изтък
нато «а Общинсната онупщина.

циите «а тази До 1985 година 
домакинство в комуната 
ще отдели тю 200 динара 
за изграждане на 
тропроводи до 
трифицираните села. По 

начин ще се обез-

всякоже пущана от 
на гражданите 
дане иа местното самооо 
лагане е постигнат пълен 
успех. В центъра на вни
манието иа тази актив
ност беше гражданинът, 
трудещия се човек. За 
въвеждането на местно
то самооблагане голяма 
политичеока дейност про 

обществе-

за въвеж

елек-
неелек-

нище.
Делегатите разговаряха и 

върху проблемите на автотран- В В.

такъв
печат 10 милиона дина
ра. От самооблагането 

бъдат освободени о- 
нези домакинства, които

КАКВО СЕ ПРЕДВИЖДА С НОВИЯ ЗАКОН ЗА СДРУЖЕНИЯ ТРУД'

Как ще действуват 

дисциплинираните комисии?
ще

по-получават социална 
мощ, или получават ми
нимални лични доходи 
и които не плащат да-

явиха всички
нополитически структу 

всичко Об-ри, а преди 
щиноката скупщина и О- 
бщинската конференция 
на ССРН. _____

нък.то се отнва в пенсия или кога- 
то л ицето отива в затвор за по 

месеца. В член
В. ВелиновСъщата комисия «е се зани- 

само с тежките наруше- 
поради които работникът

От голямо значение от отаногЕгжа-к
тежно нарушение на длъ 

могат да

мава вече от шест
195 на проектозакона се казва, 
че трудовото отношение може 
да се скъса и в случаи ногато 
на лицето със съд е забране
но да се занимава с ол редея е- ^ средата на настоящата
ни дейности. година трябва завършат стро-

Сигурно е, че по време на ИТелните работи на цеха за 
публичното обсъждане на про- производство на автогуми „Тм- 
ентозанона за сдружения тРУД рьр" ,в Бабушница. Машините 
ще бъдат внесени в него още (Ще бъдат монтирани до края

на годината а от началото на 
1977 година се очаква да бъ
де пуснат в действие този про
изводствен цех.

Манто вече е известно — в 
обезпечаването на капиталов
ложения оовен средства на 

по един или друг начин се про фонда за изостанали краища в 
тивопоставят на бюрокрацията.----------------------------- --------

ния,
може да бъде уволнен, но и с 
по-дребните нарушения на дис 
ципл ината.

Освен уволнение, за повре
да на трудовите повинност и 
други нарушения на трудовата 
дисциплина могат да се напо 
жат следните мерни: ПРЕД У- 
ПРЕЖДЕНИЕ, ПУБЛИЧНО ПРЕ 
ДРУПРЕЖДЕНИЕ, ПРЕМЕСТВА
НЕ НА ДРУГО РАБОТНО МЯС
ТО но не с по-ниски нвалифи- 

НАЛАГАНЕ НА ПАРИЧ

БАБУШНИЦА

НОВИЯТ ЦЕХ - ОТ НОВА ГОДИНА
вили
жността, за което 
бъдат и уволнени. За да се 
сведат такива случаи на не
малка възможна степен, осоое 
но когато е необходимо да се 
•утвърждава е каква степен ло
шият работник сам е виновен 
за положението а и нолко не- 

отношение към труда

СР Сърбия и на заводите „Ти
гър" — бе разписан и заем. 
Резултатите ат същия надмина
ха очакванията. Вместо 200 
души, ноито да внесат по 50 000 
динара в орон от пет години — 
заем за новия производствен 
цех в Бабушница записаха 300 
души.

В този промишлен обент 
Бабушница ще бъдат вложени 
над 110 милиона динара, а ще 
се създаде работа за 650

М. Андоноа

изменения и допълне- 
Остава обаче факт, че

редица 
ния.
лентяйството е нарушение, го 
ляма грешна, но съществува 
опасност да не се отиде в дру
га крайност и за лентяи да се 
провъзгласяват <всични, които

говото
зависи и от организацията на 
работата е предвидена демо
кратична процедура.

Преди воичко, според Зако
на за сдружения труд, поне е 
проекта, се предвижда следно 
то- във всяка основна органи
зация на сдружения труд 
избира дисциплинарна комисия 
(по същия начин както се из 
бират работнически съвети). 
Същата има председател. Ед
на част от членовете й, но не 
повече от една четвърта, тряо 
ва да не са членове на органи
зацията на сдружения труд. ю 

са лица, предлагани от съ- 
Общинсната окугацм- 

комисия

нации и 
НА ГЛОБА.

в

ПО СИЛАТА НА ЗАКОНА души.
Съществуват обаче и случаи, 

ногато уволняването от работа 
е неминуемо и 
по силата на 
другото, това нещо става тога 
ва когато се разформира напъл 
но трудовата организация, нога

ОБЩИНСКИЯТ КОМИТЕТ НА СЪЮЗА НА 
КОМУНИСТИТЕ В БОСИЛЕГРАД

ЧЕСТИТИ

Празника на труда - Първи май
НА ВСИЧКИ ТРУДЕЩИ СЕ 
КАТО ИМ ПОЖЕЛАВА НОВИ ТРУДОВИ 
ПОБЕДИ В ИЗГРАЖДАНЕТО НА 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОТО САМОУПРАВИТЕ- 
ЛНО ОБЩЕСТВО У НАС.

Законодателят сигурно ще-има 
воичко това предвид при из- 

онончателния

се провежда 
закона. Междусе

готвянето па 
текст ма Закона.

ОБЩИНСКИЯТ СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ 
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗА 
НА КОМУНИСТИТЕ
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СОЦИ
АЛИСТИЧЕСКИЯ СЪЮЗ
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗА 
НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА МЛАДЕЖ 
ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА

В ДИМИТРОВГРАД 
ЧЕСТИТЯТ

НА ТРУДОВИТЕ ХОРА И ГРАЖДАНИТЕ

в а
ветите ена. Дисциплинарната 
ще има и постоянен секретар, 
който по начало би трябвало 
да бъде юрист.

Дисциплинарната 
.работи публично, има предел
но ясно определни задължения 

по 'който ще запозма- 
който е подве- 

отго-

комиоия МАЛЪН РЕЧНИК

КООПЕРАЦИЯ (В ЗЕМЕДЕЛИЕТО)и начин, 
ва работника, 
ден под дисциплинарна 
верност. Работникът има право 
на защита, но преди да бъде 

под отговорност тряо 
мнението на

Форма на производствено сътрудничество меж
ду частните селсностопансни производители и социали 
етическия сентор в земеделието на доброволни нача
ла и инономичесна заинтересованост.

Целта на нооперирането е да се увеличи селско
стопанската продунция, производителността на труда 
и да се развиват социалистическите самоуправителни 
производствени отношения.

Носител на разширеното възпроизводство в коо
перацията по правило е социалистическият сектор. Този 
вид сътрудничество не премахва частната собственост 
върху земята. Но това не значи, че логославсната аг
рарна политика се отназва от пообществяване на зе
мята.

ПРАЗНИКА НА ТРУДА - 1 МАЙподведен 
ва да се чуе и профсъюзната организация.

По-висшестоящи органи от 
дисциплинарната комисия, ес
тествено, оа работническият 
съвет, а след това Съда на 
сдружения труд. Помощ отможе да потърси 

доволен от решение- 
коми-

Като им пожелават високи пости
жения във всички сектори на со
циалистическото строителство за 
благополучие, и разцвет на 
управителното, социалистическо 
общество.

само-тях
работникът 
ано не е то на дисциплинарната
сия.
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КЛИСУРА

ЧЕСТВУВАНЕ ПАТРОННИЯ ПРАЗНИК НА Г
основното училище „ИВО ДОЛА РИБАР" ИНТЕРВЮ С ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОСС В ДИМИТРОВ

ГРАД — РАННО СТАВРОВ

ГОЛЯМО ТЪРЖЕСТВО ОТГОВОРНИ ЗАДАЧИ ПРЕД 

СИНДИКАТА
По повод бо-гсшиюнината от 

рождението на слдвния ' 
дежни и партизански ръководи
тел Иво Лада Рибар в основ
ното училище в Клисура, което 
«оси негово име, на 25 април 
се състоя голямо тържество. 
В този ден бе чествуван 
ронния празник на училището 
в Клисура.

В хубавия пролетен ден уче
ниците от 
училище в село Кострошееци, 
облечени в пионерски унифор
ми първи ое представиха с ху
бав рецитал, пооветен на дело
то на Иво Лола Рибар и Наро- 
дооовободителната борба. След 
това три момичета третонлас- 
нички От централното основ
но училище а Нлиоура декла
мираха стихове на тема: „Пред 
паметника «а Иво Лола Рибар".

Откривайки тържеството, ди
ректорът на училището в Кли
сура Милко Георгиев приеес- 
твува Душан Деведжич, пър- 
воборец От Вррнския край и 
член на Съвета на СР Сърбия, 
йован Петрович, председател 
на Общинската скупщина, Ми- 
лорад Тасич, секретар на Об
щинския комитет на СНС, Лю
бен Величко®, председател «а. 
Общинската конференция на 
ССРН, Бора Миленнович, пред
седател на Съкзза на бойците. 
Лаза Иванович, председател на 
Общинската конференция на 
Съюза на социалистическата 
младеж в Сурдулишна община 
и др. гости и присъстеуващи 
на тържеството.

Откривайки бюста на Иво 
Лола Рибар Душан Доведжич 
между другото каза:

1ПР«Ди 60 години ое роди 
Иво Лола Рибар в замножно и 
оудно семейство .на д-р 
Иван Рибар. Още като доена- 
змрт се приобщава към кому
нистическото движение. Особе
но ое проявил в тази насока 
Чато студент на Белградския 
университет. Умеел да общу
ва с хората и ги тривличал за 
делото ЮКП. И'во Лола Рибар 
има големи заслуги за възоб
новяването ,на Сноевската ор
ганизация в страната. Другар
ят Тито

чки опити за незачитане на на
ционалните права <на отделни 
народи и народности, нанъвто 
е случая с отношението на НР 
България към СР Македония и 
македонсната нация избощо. 
гария, както и отричането на 
македонската нация изобщо. 
Бяхме 500 години под турците, 
но никой никого по насилствен 
начин не беше в състояние да 
накара да се отрече от своята 
нация. Македония е земя на 
манедонците и никой друг! На
родите и народностите на Бал
каните нямат интерес да враж
дуват, нкто да стават разменна 
монета за заплащане на чужди 
интереси.

мла- В навечерието на Международния празнин на 
труда — 1 май, се срещнахме с 'председателя на Общинс
кия синдикален съвет в Димитровград др. Ранно Став- 
ров и беседвахме по най-актуелните задачи, ноито в 
момента се намират пред синдикатите.

и пат- — Новите законопредписания за разплащания 
между организациите на сдружения труд, а особено 
предстоящите разиснвания по Проектозакона за сдру
жения труд, безпорно изиснват от Синдината засилена 
дейност. Накво в момента предприема синдинатьт в 
Димитровград, за да върви под нран с изиснванията?

— В момента посещаваме предприятията. Там по- 
обстойно се запознаваме с материално-финансовото им 
състояние. Искаме да узнаем кан те съблюдават свое
то положение днес, след най-новите разпоредби за ном- 
пенсация, нолко имат суровини, складове и прочие. 
Преди всичко интересува ни нак е схваната политиката 
за създаване и разпределение на дохода и личните 
доходи.

подведомственото

му възложил тази за
дача, ценейки неговите способ
ности и всеотдайността му на 
комунистическото и работниче
ското движени е. Така СКОЮ
се превърна в пръв помощник 
на нашата Комунистическа пар
тия и главен източник за рег- 
рутиране на комунисти-бойци 
за предстоящите борби с фа
шистите и домашните предате
ли. Лола е символ на младо
стта, символ на борбата за на
ционално и социално освобо
ждение на страната. Той се бо
реше за рдзпромяване на бур
жоазния порядък и изграждане 
на ново социалистическо об
щество.

Ония които не зачитат ленино 
вите принципи по националния 
въпрос и влошават взаимните 
отношения няма Да оцелеят 
дълго, защато всеки .народ, 
ако има възможност на роден 
език да изразява своите чув
ства може братски да сътруд
ничи с останалите народи и на
родности и в крак е тях да вър
ви напред” — подчерта между 
другото Деведжич.

Все още не може да направим обобщение, но 
много неща не са изяснени. Липсата на професионални 
служби — тълкуватели на занонопредписанията — зат
руднява осъществяването на редица мероприятия.

— Означава ли това, че и самоуправителните 
споразумения, а и обществените договори не се прила
гат цялостно в живота?

— Поради временна ограниченост нянои от тях 
бяха приети без обстойно разиснване. Тана например 
самоуправителното споразумение за създаване и раз
пределение на дохода трябва наново да се разгледат и 
да се съгласуват, накто териториално, тана и отрасло
во. Първичните организации на синдинатите в нормати
вните актове трябва да отнрият свое поле за действие...

— Предстои широно разискване по Пронтозанона 
за сдружения труд. Има ли Общинсният 
съвет съответен план в тази насона?

— Разискванията по Проентозакона за сдруже
ния труд ще се развива в две направления. Първото е 
да се навлезе в неговата същност, разиснванията вър
ху него да бъдат задълбочени и да обхванат 
трудещи се. Това наистина ще бъде широно разиснва- 

истинсния смисъл на думата. Той трябва да „сле
зе” до стопанската единица, основната организация на 
сдружения труд, до всични, ноито непосредствено ще 
го претворяват в дело.

От друга страна, ще се настоява неговите разпо
редби да онажат съществено влияние върху разрешава
нето на жизнените въпроси в работата на основната

Предоедателят ма Общинска
та скупщина в Оурдулица Йо
ван Петрович води разговор с 
учениците \л преподавателите 
им, а на по трима най-добри по 
успех и поведение ученици от 
четвърти до осми клае връчи 
скромни подаръци •*** книги.

синдинален

Идеите, за които така горе
що и самоотвержено се боре
ше Иво, Лола Рибар ое превръ
щат в дело днес с новата Кон
ституция, Решенията на Десе
тия компрес на СЮК и проек
тозакона за сдружения труд.”

П<ннататък, др. Деведжич се 
спря върху нянои въпроси: ;рт 
отношенията със съседна Бъл
гария и между другото изтъкна:

„Осъдени са на неуспех вои-

всични

Накрая учениците от основ
ното училище в Клисура преда
доха нултурно-забавна програ
ма, а народни и естрадни из
пълнители увеселяваха цели 
два часа присъствуващите на 
тържеството.

не, в

организация.
— В нанво ще се състои и изяви канто е прието 

да се казва „ноннретната дейност”, относно нои са ос
таналите мероприятия, които ще осъществява синдина-

Милан ВЕЛИЧКОВ

та?
— Отдавна е известно, че средствата за регрес 

не са част от личния доход. А за съжаление все още се 
използват тана, без истинсното им предназначение. Ми 
мелата година над 200 души, непосредствени производи 
тели бяха «а организирана годишна почивна.

Но не се насае само за годишната почивна. Ра 
ботниците имат два свободни дена през седмицата 
имат и свободно време през деня. Нак се ползва то? 
Почти минан, или пък на някоя допълнителна работа .. 
Ето защо, предвиждаме акция за обединяването на 
средства и създаване 
център.РАЖДАНЕТО НА КЛАСАТА на възстановително-спортен

Ние също така имаме начални успехи в жилищ
ната- политика. Със самоуправително споразумение тряб
ва да се обединят средствата за решаването на жилищ
ния проблем на най-застрашените работници, но едно
временно и за необходимите специалисти на производ
ството.

на в образованието има тради
ция. Годишно на десетки мла
ди хора получават .високо, по
лувисшо и средно образование. 
А довчерашните селоностопан- 

производители напуонат, бе
дните навикни, дообразовават 
ое и о.тават. специалисти а про
мишленото. производство.

главно на квзлифи-тниците., но. 
цираните работници..

Вече над 30 години Дими
тровградска община живее в 
свободна, социалистическа, са- 

Югославия. Ос-
Промишленрто производство.

високообразовани ка-

В. Димитровградска обгци-

Тун бихме посочили и въпроса с обществената 
прехрана, относно топлата зануона, което засега ома 
осигурили за 95 на сто от заетите в общината..-За 
съжаление на винаги и не от всични се ползва найще- . 
лесъобразно. И тук може би ще бъде необходимо обе
диняване на организации на сдружения труд в единен - 5 
център, от който ще се снабдяват с топла храна. Можа 
би не на асични е необходимо топлото занусна. Но да 
се ползва, за набавна. на цигари и пр. едва ли ще

моупрааителна
обожданието бе посрещнато 

с мизерно наследство.: няцол- дри.
кафенета, 

продажба на най-

изисква
в ски

ко частни дюкяни,
■

магазини за 
необходими стони (газ, захар, 

..), занаятчийски работил- С едра: «ума, свидетели сме 
се ражда работническата 

класа- а. Димитровпрадсна -об
щина и

сол. 
«ици. нан можа...: — Узнаваме, че тази година се въвеждат първо

майски награди за работниците, относно за организаци- 
сдружения труд. Канво ще ни кажете за това?

— Ние имаме Септемврийсна награда, ноято при
съждаме- в Деня на освобождението на Димитровград 

>■ От, фашизма. .Струва ни сеобаче, че сянаш сме
бравили работника — непосредстаия производител. 
Бто защо и въвеждаме първомасни награди. А най- 
вероятно подобни -награди ще .се въведат и за Деня 
на самоулравителя — 25 юни.

Интересно е да отбележим, че тези награди ще 
се присъждат по предложение на основните организа
ции на сдружения труд, а на на форуми и тела. Следо- 

5 вателно, работниците са тези, ноито ще кажат, че те
хен другар а добър производител, самоуправител и пр. 
и та ща нажат кой заслужава да стане носител на тази 

’ награда.
Тази година предвиждаме десет награди за от

делни работници относно една за основна организация 
на сдружения труд. Иитеовюто веза: Ст. И.

именно затова трябва 
съдействуваме тя по-бързо 

да ое.- оопоооби за. предстоя
щите по-усилени твмпоае. на- 
производство.

В годините, на народната.

власт, особено. ОТ. г0№ни
израс- 
класа.

ите нада
:насам, а. Димитровград 

млада, работническа
Млада, .по. години,. но. с гйлда|
самоуррааителен. опит и, високо 
работническо съзнание.

поза-
т-на ■

Нанрая, ако някога Празни
кът на труда — Г “ай; бе- са
мо „теоретическа" празник 
Димитровградска:. община, днес 
това е .празник на,.нянолно хи
ляди хора. Затуй от есе сърце 
им честитим с блатолокшлания 

произаад-

:
заДнес в кай-голямото проми 

-, __ фабри 
„Димитровград'

шленр предприятие.
на „Тигър"
— в прякото производство ра
ботят към 1500 дущи. или, об- 

произаод- 
оно

л>
за още погдисони 
ствеки >юпехи.

що *. промишленото ,
на общината работят 

ло 2500 души. С преспеитивни- 
та планове- са предвижда зна- 

на рабо-

; ■

сто
От. Н;

Със свмучувсгеие
читеяно увелича»#»
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... САМОУПРАВИТЕЛНИТЕ ОРГАНИ И ПРОФЕСИОНАЛНА
ТА СЛУЖБА НА САМОУПРАВИТЕЛНАТА ОБЩНОСТ НА 
ИНТЕРЕСИТЕ ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ, НУЛТУРА, 

“'“ФИЗИЧЕСКА НУЛТУРА, ПРЯКА ДЕТСКА И СОЦИАЛНА 
ЗАЩИТА В СУРДУЛИЦА

м
югур, ' -и к.-I

>,о' А ш Честитят на всични трудещи се 

и граждани, на младежта и 

пионерите навред из нашата 

страна
Празника на труда 

-Първи май.

1 *•,

' .4.

от
Изглед От с. Пъртопопинци 

ПЪРТОПОПИНЦИ СЕ ГОТВИ ЗА ГОЛЯМА ТРУДОВА АКЦИЯ иДОЗОРИЛО Е 0 0011
беше настигнал.

— Да е ,наша и веднага да я съборим, 
но е нужда; Нупия я един чоен, който 
не живее тук — се ядосва една жена ... ДИМИТРОВГРАД 
Ще трябва да говорим с него дано се съ
гласи.

ЩОМ МУ съобщихме, че сме тръгнали 
за Пъртопопинци и че ни интересува накво 
става с акцията за пътя — бай Таено Голу- 
бов, председателя на местната общност 
в селото остави пазарската си работа и 
тръгна с нас. В компанията, която съчиня
вахме Таено Голубов, Александър Борисов, 
фотожурналистът Петър Вецев и аз, дума
та имаше, естествено, нашият „домакин" 
бай Таено.

Още от Димитровград той ни зараз-

ЗА НОВИ УЛИЦИ - ново— Селото ни е хубаво, но виждате, 
че си нямаме улици —добавя друга. Сега и 
не е толкова
дъждовно, па; зиме и пролети 
се минава по тия наши тесни и кални сока
ци — добави друга.

Продължаваме към центъра на селото, 
нъм Културния дом. Още от завоя попад
нахме в тясна улична, пропаднала от дъж
довете й минаването на селсни кола. От 
двете му страни бяха надвиснали полурух- 
нали дувари, които днес никому и за нищо

САМООБЛАГАНЕзле, но когото времето е 
— тогава не

правя:
•— Рошихме да строим пътя. Не може 

да се отлага повече. Толкова години са ми
нали, но изглежда, че му е дошъл краят ... 
Когато е лошо времето не можем да влиза
ме в селото и пеша, акамоли с моторни 

А 200 метра растояние.превозни средства.
Унесени в приятния разговор и не усе

тихме кога се изкачихме по Козарица, про- 
фучахме през Радейна и се озовахме в ху
бавото и равно Забърдие.

Пуснахме погледите си на свобода. 
Пуснахме ги да обгърнат това зелено поле 
с цъфналите сливи и круши ... Просто да 
му се ненагледа човен. Като минахме ко
оперативното стопанство, бай Таено пак за-

не служат ...
— Дуварите много пречат — добавя 

един от нашата група.
— Аз давам от моите дувари и от моя

та огреня да се взима нолкото грябва — 
казва бай Таено. Надявам се, че и другите 
ще се съгласят.

На селския мегдан пред Културния дом 
нашата номпания стана голяма.,

— Дозорило е да строим пътя дотук, 
до центъра, ,— казва Данкр Велков. Няма 
вече да отлагаме този въпрос.

— Така е! — Съгласи се Раша Велнов. 
Вече проведохме съвместно заседание на 
съвета на местната

почна:
— Имаше предложение оттун да се 

свържем с главното шосе. Това искаха ня
кои от горната махала, но ги убедихме, че 
не е добре.

— Имате право — намеси се Борисов. 
Този път е някак си страничен, това е по
вече сезонен път ...

Пристигаме до водениците и чешмата, 
отнъдето се отделя разклонението за Пър
топопинци.

— Пъртопопинци е единственото село 
в Забърдието, което си има река. Преди 
дванадесет години, когато владееше голяма 
суша — в нашите воденици идваха да мел
ят жито и селяните от височните села Въл
новия, Долни й Горни Криводол...

При нас дойде и Йордан Спасков, оче
видно заинтересуван за разговора ни.

— Оттун ще е най-добре да започнем 
пътя. По старото шосе.

— Значи, ще го строите? — питаме.
— Непременно. Виждате, че по него 

вече не може да се минава и със селска 
кола.

общност, Съюза на
комуниститите и делегацията и решихме да 
подемем акция за строеж на пътя. Създа
дохме и инициативен комитет от петима 
души, който да води акцията.

— Няма да бъдем сами — пак се на
меси бай Таско. Ето, председателят на Об
щинската скупщина, който е и наш земляк 
ще 1ни изготви проента. Общината обезпе
чава механизация.

— И другите ще помагат — добавя 
Борисов. От Пъртопопинци са излезли над 
30 души учени хора: лекари, инженери, и 
други специалисти. Никой няма да откаже.

— Само да тръгнем напред! — въз- 
клинва бай Таско и се радва като дете. Та-. 
на беше и с тока. Отначало имаше труд
ности, но после всичко вървя хубаво ...

Не ще и съмнение: щом тана сериозно 
са се заели с тази акция —пъртопогжнчани 
ще успеят.

Тогава и хубавите и приветливи къщи 
в селото, разположени по тепетата от Де- 
ррзмина до Митина махала ще бъдат още 
по-приветливи.

Само напред! — канто казва бай — 
Таско...

Подготовка за асфалтиране

на улиците ,,8-ми септември” 
(част от улицата), „Марко Шу- 
нарев”, „25 май” (една част )и 
„АВНОЮ". Ще се окаже по
мощ и на гражданите от ули
ца „Христо Ботев” за урежда
не на тяхната улица. За из
граждането на тези улици сред 
ства са обезпечени. Със сред
ствата, които ще се съберат 
до юни е решено да се на
прави подготовка за изграж
дане на улиците „Момчил Вой 
вода”, „Власаки Аленсов” и 
други.

С изграждането на тези ули 
ци, накто ни уведоми Георги 
Аленсов, приблизително е осъ 
ществен договорът на гражда 
ните и местната общност за из 
граждане на улици със средства 
на местното самооблагане. В 
това отношение местната об
щност подготвя отчет за събра 
ните и изразходвани средства 
от петгодишното местно само 
облагане в Димитровград. От- , 
четът ще разгледа, в началото 
на май, събранието на гражда 
ните.
> В

Изпълнителният отбор на 
местната общност и Председа
телството на самоуправителна- 
та общност на интересите за 
комунално, пътно и електросто 
панство в Димитровград прие
ха на неотдавна състоялото се 
съвместно заседание няколко 
важни решения. Едно от е, че 
в бъдеще средствата на фонда 
за комунални дейности при об 
щността и средствата на мест 
ната общност ще се обединя 
ват. С тях ще се изграждат ра 
злични комунални обекти в гра 
да (улици, канализация и ре
гионалния водопровод).

В момента се разполага с 
оноло 600 хиляди динара, от 
които 330 при фонда на общно 
стта, а останалите при местна
та общност. В тези средства 

Матея АНДОНОВ не е включено местното само
облагане от началото на тенуща 
та година. Очаква се, че от 1 
януари до края на юни от са
мооблагане да се съберат още 
оноло 300 хиляди динара. С 
тези средства ще се изграж
дат изнлючително улици в гра
да-

С „Фиатната” стигнахме само до пър
вите къщи в Деризмина махала. По-нататък 
не се можеше. Спряхме и излязохме да 
продължим пеша.

За миг около нас се насъбраха любо
питните и приветливи пъртопопинчани.

— Дотун е лесно. Но ето, на ъгъла, 
пречи плевника— казва Спасков, който ни

момента е в ход подго- 
Градсната нанализация се фи товка за ново самооблагане на

наноира от средствата, събира гражданите от Димитровград,
щи се От местно самооблага- Единствената перспектива за •
не. В момента се разполага, за изграждане на нови улици (от.
изграждане на същата, с 680 носно поправка и асфалтиране
хиляди динара, а от самообла на съществуващите), приключ-
гане до края на юни ще се ване работите върху канализа-
съберат още 300 хиляди дина цията и изграждането на регио

Н^Иния водопровод е ново са
мооблагане.

ра.
Канто ни осведомиха Георги

Аленсов председател на Изпълнителният отбор на 
Изпълнителния отбор на мест- местната общност ще разгле-
ната общност и Милчо Ценнов да възможностите, въз основа

председател на Скупщината на средствата, с които се раз
на общността - комисия при са- полага, да получи банков нре-
моуправителната общност ще дит за изграждане на улици в
разгледа в кои ули^и в момен- града. По този начин по-бързо'
та трябва да мине канализация ще се разрешава този, есе
та, за да могат сетне Да се ас- още, недостатъчно разрешен.'
фалтират. Решено е, че рабо- проблем в Димитровград,
тите могат веднага да започнат

■ Г-

.Разходка" по селото: Й. Спасков и Т. Голубов ни запознават с проблеТ|ЯТ?
А. Д.
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■автнг ДИМИТРОВГРАДСКОТО СТОПАНСТВО В НОВИТЕ УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ

ИМА ЛИ НУЖДА ОТ ИНТЕРВЕНЦИИ?
витие на
ССРН в тази област

на ССРН 
предстоящото раз- 

и определиха задачите на

в
ВСИЧКИ стопански организа

ции са имали законно задълже 
ние до края на март т. г. да 
заплатят всички задължения от 
миналата година към други ор
ганизации (за купена стона, су 
равини, материали и т. н.). За 
онези трудови организации, но 
и то обаче не са погасили задъл 
жанията си срокът е валиден 
до края на септември тази го 
дина. Но в този случай е -нуж

но 25 дни. Стоката може да се 
плати и с чек в срок от осем 
(ако партньорите са от едно и 
също място), относно 15 дни.

В момента положението в 
трудовите организации в Ди
митровградска община е доб
ро. Строителното предприятие 
„Градня" е погасило всички за 
дължения от миналата година 
в предвидения от Закона срок 
до 31 март т. г. Гостилничар-

ната банка.в Пирот. Досегашни
ят опит показа, че организаци
ите, за които гарантира банка
та, изпълняват задълженията 
си в определения срон. По то
зи начин авалиста в случая 
банката, не е бил в положение 
да заплаща сам някои задъл
жения за онази организация, 
за която е гарантирал, че ще 
брой менителници за досега 
купената и купуваща се стона 
и гарантира с подписа си, че 
същата ще се заплати 
плати. По този начин стопан
ските организации от община 
та не са били в положение да 
загубят доверието в банната и 
да бъдат парично наказвани.

Новите
са безспорно фантор положи 
тел-но влияещ върху работата 
на стопаноните организации. 
Сега не е вече трудност да се 
„върнат” парите за -продадена 
та стока, По-рано положение
то беше друго. Случвало се е 
и по цяла година да се чакат 
собствените пари (за продаде
на стона), да се отива при ку
пувача и прочие. Сега дължа
щата организация е тази, коя
то води грижа за това. Ано не 
заплати в определения срок е 
нарушила Занона, а гкмжтатъш 
«ата постълна е известна. Ком 
патентните органи предприе
мат мерки и ще налагат наказа 
ния.

местните общности

Във встъпителното слово на 
председателя на Общинската 
конференция на ССРН, БОРИС 
КОСТАДИНОВ

вече да се ангажират 
жаването на -

^ "Р0ИЗВ0АИТели и за Разви- тието на селското стопанство
Планирането, общественото 

договаряне и взаимното им съ 
"ФУДНичество е постоянна за
дача на всички местни общ
ности, тъй като в тези облас
ти досега са постигнати 
де скромни резултати.

Важни

за сдру-
селсностопански-

се изтъкна, че 
в Босилеградска община 
37 местни общности, 
но село

има
във вся- 

съществува такава. В 
делегациите на об 

щностите дейно работят 1200 
души, които с гражданите и 
трудещите се ежедневно 
решават наболелите 
но-битови проблеми

съветите и

пред-
твър-раз- 

комунал- 
в средите задачи общностите и- 

върху задълбочаване и 
окачествяване

си. мат
Бе подчертано, че местните 

общности са осъществили за
видни резултати. През изтекли 
те десет години гражданите и 
трудещите се, организирани 
общностите са у опели г 
троят 3 училищни сгради, 20 
мостове, пътища в 
от 50 километра, да 
1150 хектара ерозивни 
и др.

През миналата година 26 об 
щности са ползвали местно са 
мооблагане като

принципите на 
делегатската система, 
та на делегатите и делегаци
ите и ангажирането им 
чни въпроси в Общинската ску 
пщина и 
общности на

занонопредписания
Работа-

по вси-
в

да шос- самоуправителните 
интересите тряб- 

да бъде ежедневен обще
ствен контрол — се 
на заседанието.

вадължина
залесят
терени

изтъкна

Секретарят на 
комитет на СНС, ГОНЕ ГРИГО
РОВ се застъпи 
на ръководствата на местните 
общности върху идейно-поли
тическите основи да бъде не
прекъсната грижа и трайна за
дача.

Предстоящите задачи за ук
репване и развитие на местни
те общности трябва да се 
ществяват с помощта на орга
низациите на ССРН, на Общин 
ската скупщина и 
обществено-политичесни струк
тури. По преценка на Общин
ската конференция на ССРН 
тези задачи преди всичко се 
отнасят до най-непосредствено 
то изграждане на самоуправле 
нието в местните общности, 
при което решаващо влияние 
да имат гражданите и труде
щите се.

Общинския

подготвянетоизточнин
средства и работна ръка 
разрешаване на редица кому
нално-битови въпроси.

Говорейки за все още съще 
ствуващите недоразумения по 
отношение на съществена ро
ля на общностите Костадинов 
каза:

на
Повече продунция — гарантира стабилен ръстза

но да имат авалист. Авалист е сното предприятие „Балкан" е 
обикновено банката, а може също имал достатъчно собстве 
да бъде и някоя платежоопо- ни средства и е заплатило всич 
собна организация, имаща из- ки задължения към доставчици 
лишън оборотни средства, кои- те си. Земеделската коопера- 
т.о гарантират, че стоката ще ция „Сточар” дори не е имала 
бъде платена в предвидения задължения, а поисквания, 
срон. В случай, че стоката не Но има и организации, на но 
се плати в определения зано- ито е бил нужен авалист. На 
нен срок плаща авалиста. Но в конфекция „Свобода”, кому- 
този случай наказанията са го- нално-жилищното предприятие 
леми, а губи се и доверието „Услуга” и мебелното пред- 
при авалиста. орилтие „В. И. Циле" авалист

е Белградската банна — Оонов

Значи, проблемът «е е из
плащането, а реализирането на 
продукцията. А това значи и 
максимално ангажиране за про 
извеждане на качествени сто
ки. Стоки, които ще има плас
мент на пазара.

осъ-— Местните общности не са 
нинанви „клонове" на Общин
ската скупщина, нито „допъл
нителен" вид на самоуправите 
лните отношения. Напротив те 
са една от основите на един
ствената ни самоуправителна 
система, в която трудещите 
се и гражданите осъществя
ват общите си интереси и пот 
реби.

останалите

А. Д-
Авалистът е длъжен да за

плати стоката, ако поръчителя 
не е изплатил сумата назначе
на в менителницата (на която 
се подписва авалиста) ЖЕЛАНИЕТО НА РУСКОсрок
от 90 дни. За плащане чрез 
в!ирмент постъпката е съща, 
само срокът за изплащане на 
онлючената сделка е 15, откос

ЛИПСВАТ МАТЕРИАЛНИ 
СРЕДСТВА

— Местните общности поч
ти редовно взимат активно от
ношение към многобройните 
проблеми в своите среди. Съ
щевременно успешно се разви 
ва процеса на самоуправител- 
ните отношения, които изграж

В. В. Едва ли някой в Димитров
град не познава куриера Рус
ко Рангелов. Двадесет и седем 
години той работи в Секрета
риата на вътрешните работи. 
Винаги точен, изпълнителен 
прям. Никога не е отсъствувал 
от работа, или да е бил в от
пуск по болест.

— В първите години на ра
бота, от 1948 година, беше

■' щ

и брат му минали от Димитров 
град до Загреб.

— Най-трудно беше на Ос
тро копие и при Шид. На Ос
тро напие, на планината Нопао 
нин, получих нареждане да от
нема от вражеските немски 
войски десетина коне. Прин- 
раднах се. Изпрегнах ги от ка
руците и тъкмо ги подкарах 
към нашите позиции, а немци 
те от близната чука ме забеля
гаха. Откриха огън и едва се 
спасих...

Втората случна от войната е 
авърззна със загиването на 
брат ми Евтим «а Оремсния 
фронт. Бяхме в една и съща 
бригада и в една престрелка с 
фашистките пълчища той пад
на убит. Узнах за смъртта му, 
но не успях да го намеря.

Къде му е гроба и днес ни
кой «е знае. В този бой заги
наха много бойци ...

Оставихме миналото и се 
върнахме към настоящето.

От Радейна Руско Ракгвлов

*
дат гражданите по всички въп 
роси и това е голям успех — 
изтъкна инж. ДРАГАН МИ 
ЦОВ, председател на Общин 
сната скупщина.

В разгонванията се 
пълната готовност на общно
стите в осъществяването

задачи от областта на

ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА 
ОБЩИНСКИЯТ КОМИТЕТ НА СЪЮЗА НА 
КОМУНИСТИТЕ,
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СОЦИ
АЛИСТИЧЕСКИЯ СЪЮЗ,
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗА 
НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА МЛАДЕЖ И 
ОБЩИНСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪЮЗА 
НА БОЙЦИТЕ

п0004И

на
всички
всенародната отбрана и обще- 
с-зената самозащита и сигур
ността.

На заседанието се нонстати- 
ра, че (Въпреки постигнатото ме 
стните общности все още са 
обременени с голям брой про
блеми. Един от основните е 
финансирането. Все още те ра 
зполагат с незначителни мате
риално-финансови средства.

— От седем източници фи- 
с Кон-

В СУРДУЛИЦА
Честитят на трудещите се и иа 

гражданите международния 

празник на труда—Първи май

нансиране, определени 
ституцията, местните общнос- 

нашата община засега пол 
самооблагане-

дошъл в Димитровград преди 
години. От своядвадесетина 

личен доход си купил къща.ти в
зват единствено 
то Също така нито една от 

със собстве-
пън има

Извел на път пет деца.
За военни заслуги получилтях не разполага 

ни помещения, нито 
организирана административно- 
финансова служба — каза НИ
КОЛА ДИМИТРОВ, делегат на 
Снупщината на СР Сърбия.

Димитров се
общности последователно 

всички права, но и 
полагат с Кон 

каза

отличие, а миналата година по 
повод 30-годишнината от осно
ваването на Службата по дър
жавна сигурност също бил от
личен.

Пред настъпващите празни-

? Руско Рангелов

трудно. Нямаше превозни сред 
ства, и за всичко се снамирах 
сам. Днес е по-леоно.

През това време Руско Ран 
гелов ни нога не е бил мъмрен 
или «аназван.

— И днес нищо не ми е тру
дно — казва той.

И днес Руско Рангелов с тъга 
си спомня за ония дни на из
питания от войната. В състава 
на Осма сръбсна бригада той

Г ПОЖЕЛАНИЯ ЗА ОЩЕ ПО-ГОЛЕМИ УС
ПЕХИ В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОТО ИЗГРАЖ
ДАНЕ.

застъпи мест
ните

ци Руско Рангелов казва:
— Струва ми се, порано по 

добре празнувахме, защото пра 
знувахме колективно: правех
ме излети, увеселявахме се.

Това ни сближава...

да поемат 
задачи, ноито се 
ституцията. Без това 
той — ив ще могат да удовлет 
ворят на най-различните и оп- 
радвани интереси на ражда
ните и трудещите се. Според 
него, местните общности в се 

отделна роля. чрез 
акции трябва по-

*
М. А.

лата имат 
инициативи и
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I НОНФЕНЦИИ „СВОБОДА" СЛЕД ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ

НАГРАДАТА Е НАША... |Трудности има, но с повече усилия
и по-добро производство могат да 

се надделеят

явление
ПЪРВОМАЙСКО ИНТЕРВЮ

ницитеш към превозното сред 
ство, тези дни изпитва голяма 
радост. Получил е 5 хиляди ди 
нара, значка и грамота от свое 
то предприятие „Ниш-енспрес” 
зарад изминати 
метра.
цифра на нас ни изглежда ка
то невъзможна, но за Митов п 
неговия колега Раде Райков, с 
когото возят един и същ рейс 
— това е нещо обикновено.

— Радва ме, че Райков и аз 
получихме наградата. Тази 
ТАМ-ова кола караме вече че
тири години. Без поправка на 
мотора.

\

400 000 кило- 
Да, 400 хиляди! Тази1 I

* п ТЪРГОВИЯТА — ДВОЙНО ПО-ГОДЯМЕ РЕАЛИЗАЦИЯ, 
В ПРОИЗВОДСТВОТО - 52 ИАСТО ПОВЕЧЕ ПРОДУКЦИЯ

ТРУДНОСТИ ИМА

I.
V

менителница.са покрити с 
Същественото е, че през пър
вото тримесечие главно е ра
ботено за износ, а когато се 

в за износ деловите^ бан- 
кредитират танава дейност.

В конфекция „Свобода” оба 
че не се самозалъгват .и наето 
яват овоята програма на рабо
та да осъществят стройно чрез 
пласмент в собствените мага
зини, пласмент 
търговска мрежа и накрая за- 
оилване на износа.

Но, в стопанисването на та
зи организация с особена ос
трота се откроява.

■ е положението в 
„Свобода” след

КАКВО 
конфекция 
н а й-н ови те з анои оп р ед пие ашия 
за разплащането, кои меро- 

са набелязани в кое

по отношение на 
реализацията, но и в производ 
ството. А то са породени от 
новите условия, понеже търго
вията трудно со решава да 
сключи договори (а това осуе
тява дългосрочно производство 
но планиране), а в производ
ството липоват договори за 
второто полугодие на текуща- 
иа година.

В момента не са сключени 
договори за производство на 
конфекционна продукция за 
сезона „ЕСЕН-ЗИМА 1976/77 . 
Една от причините е, че търго- 
_ - няма собствени оборот
ни средства и се получава об
ратен ефект: вместо складове-

ме само

касае
прияния
направление що се търси из
ход и възход на предприятие
то — бяха основните въпроси, 
по които професионалните слу 
жби

\,. ни

— Искам да изтънча — наз- 
ва с нескрита радост Митов, че 

идУ! заслугата не е само наша. На- 
градата трябва да разделим и 

ДЕ с майоорите от ремонтната 
ДЩ работилница, които много гриж-
дИ ливо и съвестно преглеждаха
шя колата и отстраняваха и най-

малкия дефект.

Като награда — освен пори
те и хубавия ръчен часовник — 
Митов от Първи май е получил 
международна линия. Ще пъту 
ва от Ниш за София.

На добър път, Митов!

I ' «;:*:
и юбществвно-политичес- 

общинатавни ръководители 
водиха разговор.

Деловите резултати от мина 
годлна (над 110 общ до-

в останалата

лата
ход и над 6 на сто увеличени 
доверие, че предприятието ще 
нето-лични доходи) внушават 
въпреки временните трудности, 
изникнали вследствие новия на

Димитър Митов, водач на 
рейс, е нашироко известен в 
Димитровградска община, Всич 
ки го знаят като Мина, шофе- 
рат.

ПРОБЛЕМЪТ ЗА КАДРИТЕ
.вията

Определен профил работни
ци _ модни креатори, липсват 

републиката. Тогава съвсем 
е неоснователно да се залита
ме: защо конфекция „Свобо
да” няма такива работници. До 

вършеше

чин на разплащане.
За доброто стопанисване

иИ този наш Мика, когато 
всички обичат, зарад внимател
ното му отношение и към път- М. Андонов

сега най-често се 
„преливане от празно в кухо , 
тоест ангажираха се определе
ни лица, които при първия по- 
благоприятен случай за тях на 
пускаха предприятието.

Приемането на програма за 
собствено стипендиране на не
обходимите кадри, дошнолува- 

на сегашните работници 
и издигането на професионал- 

квалификация — струва

ЗАПИСАНО В ДОЛИНАТА НА ЕРМА

ШОФЬОРЪТ МАРКО
Тук където пътя е врязан в 

скалата, левите колелета върв 
яха по самия ръб на пътя над 
Ерма, която тия дни е надош
ла. Когато автобусът вървеше 
из ждрелото в него беше иде
ална тишина. Само Ерма се чу
ваше как страхотно бучи. От 
Погановски 
живнаха.

нетоДЕСЕТИНА пътници, няколко 
мъже и жени с малки деца, 
чакаме на спирната е Трънски 
Одоровци. Наближава времето 
автобусът да тръгне за Дими
тровград.

Минават пет, минават десет

ната
ни се е най-правилният път да 

разреши този назрял проб-

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ
минути.

Хората стават безпонойни.
Едни пътуват за Пирот, дру

ги за Ниш, губят връзките. Хо
рата негодуват. След малко 
някои започнаха и открито да

че разго-бихме изтъкнали, 
ворите на обществено-полити 
ческите дейци в комуната с 
професионалната служба и ръ
ководството на предприятието, 
показват че „Свобода” няма 
защо да се страхува за свое
то бъдеще, но че с повече у си 
лия и по-високоначествено про 
изводство сегашните труднос
ти ще могат да се надделеят. 
Сянаш новите законопредлиса- 

онова отрезвително

манастир хората 
Някой дохвърли:

„Марко, чакахме те, ядосвахме 
се, но без тебе —не се може. 
Кой ще се наеме тук да вози 

критикуват: „Каква е тая рабо- автобус пълен с хора ...” 
та, оставил Марко автобусът 

■и си заминал в

Производство

те на готова продукция да на
маляват — има изгледи (поне 
за известен период) да нара
стват.

ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ

линия,върви по възходяща 
още по-краоноречиво говорят 
резултатите от първото триме
сечие на тази делова година. 
В търговията (чрез собствена
та тъРговска мРежа и остана
лите магазини, .продаващи .про 
дукцията на „Свобода”) е осъ
ществена двойно повече реа
лизация, а производството мо
же да се похвали с 52 на сто 
повече произведена продукция. 
Но, все пак,

Разговора подхвана и други...
Едва тогава разбрах защо хо 

рата мълчаливо влизаха в авто
буса.

Сега аз започнах да обмис
лям нова тема: как по-добре 
да напиша за шофйора Марко, 
който всеки ден изминава два 
пъти пътя в ждрелото на Ерма, 
когато на пътниците опира дъ
ха, а погледът се сковава.

на пътя
нъщи.........Друг добавя: „Може
ли бре, хора, това да се тър
пи. Аз веднага ще отида ггри 
началника му да се оплача ...

И така дума по дума — раз 
говорът на автобусната стан
ция се превърна

Слушам и си 
бав материал за фейлетон ...

След малко откъм реката 
се чу бумтене на мотор и ав
тобусът се показа... Сви пред 
продавницата и шофйорът, то
зи Марко, когото дотогава не 
бях виждал, се оказа много 
симпатичен човек.

Отвори вратата и каза:
„Заповядайте...”
Очаквах най-лошото, просто 

ои допълня

ния са 
„сепване", след което силитеПоказа се, че „Свобода” е в 

сравнително добро положение. 
За незаплатени дългове (в 
стойност от около 3 милиона 
от миналата година и още тол 
кова до края на март тази го
дина — в размер от 80 на сто

се мобилизират, отговорността 
а съответно на

в револт. 
мисля — ху- се засилва, 

това и успехите се множат.

Ст. Н.Б. Николов

ТЪРГОВСКОТО ПРЕДПРИЯТИЕ 
„АНГРОПРОМЕТ“ — ПИРОТ 

С МАГАЗИНИТЕ В ДИМИТРОВГРАД И 
БАБУШНИЦА

НА ВСИЧКИ ПОТРЕБИТЕЛИ, ГРАЖДАНИ И ТРУДЕЩИ
ЧЕСТИТИ

СТОПАНСКИ ЛЕКСИКОН

.скандал, за да 
развързната на фейлетона. Но 
какво стана? Пътниците мълча 

влизаха в автобуса и зае 
местата си. Марко беше

Стопанска
камара

СЕ

1 МАЙ-МЕЖДУНАРОДНИЯ 

ПРАЗНИК НА ТРУДА
ЛИВО
маха
и кондуктор. Той питаше всеки 
пътник докъде пътува, издаде 
ни билети и тръгнахме ...

Автобусът започна да намаля 
ва километрите из долината на 
Ерма. Научих, че Марко три го 
дини вече работи «на тая ли
ния. Трудно хората онлоняват 
да работят на тая линия... На 
следващата спирка влезна ед 
на жена. След като се поздра
ви с Марко даде му цветя ...
На другата спирка хора, които малките. Камарите представят 
носеха лук му дадоха няколко застъпват интераоите на сто 
струна, вързани на онопче ...

Наближихме и ждрелото при

КАТО ИМ ПОЖЕЛАВА ВИСОКИ 
ТРУДОВИ ПОБЕДИ

МАГАЗИНИТЕ НА „АНГРОПРОМЕТ” СА БОГАТО СНАБ
ДЕНИ С ВСИЧКИ ВИДОВЕ ПОТРЕБИТЕЛСКИ СТОКИ. 
ОБСЛУЖВАНЕТО В МАГАЗИНИТЕ НА „АНГРОПРОМЕТ" 
Е СЪВРЕМЕННО, А БОГАТСТВОТО НА АСОРТИМЕНТА 
СПЕСТЯВА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ВРЕМЕ.
ГРАЖДАНИ, СНАБДЯВАЙТЕ СЕ В МАГАЗИНИТЕ НА 

„АНГРОПРОМЕТ"!

Основната роля на стопан- 
сните камари е да съгласуват 
различните .интереси в стопан 
ст.вото (внос-износ, .влагане на 
средотва на най-необходими 
обекти и отрасли, обсъждане 
на стопански .планове). Стопан 
ските «камари застъпват инте
ресите на овоите членове и в 
извънстопаноките дейности.

Съществуват републиканоки, 
областни и регионални намари. 
Стопанските камари за по-ши
рока територия определят ста 
новищата на намерите в «10-

панството и не са държавни 
органи.Власи.
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ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОТБРАНА

Резултатите през 1975 годи
на твърде успешни

С цел да се запознаят 
сниженията и

с не
осъществените 

резултати <в нашето общество 
накто и с действото на разли
чни вражесни елементи, за вои- 
чии членове на Съюза на ко
мунистите е териториалната от
брана в Димитровград 
проведени сказки.

Във връзка със сегашния по
литически момент и 
на комунистите в териториал
ната отбрана по време на мо
билизация и война 
на боевото и

ския комитет на Съюза 
мушените в Димитровград. 

Сказки на

на но-

бяхатези теми 
изнесени в съгласие с програ- 

приета от Общинския 
щаб за териториалната отбра
на. С

мата,

тези теми и започна 
реализирането набяха всъщност 

тазгодишния 'план.
След изнесените сказки ко

мунистите в териториалната от
брана бяха запознати - -----
татите на работа и проведени
те практически обучения в 1975 
година. Осъществените 
тати са оценени като твърде ус 
пешнм.

Оовен сказки бяха 
рани и прантичеоки обучения с 
териториалната отбрана в кау
чуковата промишленост „Ти- I 
гър” в Димитровпрад. Тези обу- | 
чения показаха пълната 
ност на частите на териториал 
ната отбрана във всеки мо 
мент да защищават придобие 
ните от Народооовободителна 
та борба. Отзивът, дисциплина 
та, вниманието с което работи 
ха частите на териториалната 
отбрана, накто и постигнатия 
уопех заслужават всяка похва-

задачите
с резул-

и на плана 
морално-полити

ческото издигане на военните 
части и териториалната отбра
на, говори подполковник Дра
гомир Раичевич. С дейсщува- 
нето на вътрешните и външни 
неприятели, и задачите на Съ
юза на комунистите е това от
ношение, слушателите запозна 
майор Раде Стойкович. Сказка 
■по .Актуалните общественснико 
комически и политически отно
шения в общината, работата на 
членовете на СК в териториал
ната отбрана в местните общ
ности и организациите на сдру
жения

резул- РАКИТА ОТБАИЗОорганизи-

ОТ ЗВОНЦИ до Ракита пъту
вахме по трасето на пътя на
бит с камъни, по които още 
не е минал вальн. Това твърде 
отекчава пътуването и вместо 
половин час колко обикнове
но се пътува сега пътуването 
е удължи много повече. 'Из 
праждането на пътя започна нре 
ди няколко месеца и спря. Бла- 
тъшница, която тече тук пред 
тунела, сериозно застрашава 
пътя и може при един по-со- 
лям порой да пренъоне движе
нието между 3'вонци и Ракита.

Пътят е най-главният проблем. 
Първите ни орещи с хората 
потвърдиха. Те водеха непре
къснат разговор за изграждане 
то на пътя, убеждаваха ни е 
часове и доказваха своето ста
новище по въпроса за пътя. 
Един ракитчанин казва, че и се
га, когато оутрин стане „чува" 
писъка на локомотивата на вла
кчето, което с години пи овър
зваше със света. Сега вестта, 
че пътя СукоБО-Ракита ще се 
строи им дава нови надежди 
за живот и работа за, разху
бавяване на селото им.

Въпреки това, че селото е 
откъснато от света и половина
та негови жители работят в 
страната и чужбина те не на
пускат родното си огнище. В 
потвърждение на това говори 
и факта, че в Ракита през по- 
оледните няколко години са по
строени около 30 нови нъщи. 
А как живеят жителите на Ра
ните може най-добре да се ил
юстрира ако ое взме, че само 
една от трите продавшци пра
ви оборот на един ден и до 
5000 динара. Сава Стоянов 
продавача на кооперативната 
продавница казва, че има дни, 
когато пазарът е и по-голям. 
В това и сами се уверихме. 
За един час, колко се задър
жахме в продавницата Сава не 
намери време да си поприказ
ваме. А хората не купуваха са
мо найннеобходими артикли за 
доманинство ои. Нянои от тях 
нупуваха шонолад, щайпи бира, 
детердженти, В1НООНИ питиета 
и др. Никой не може да ни 
же колко пенсионери в селото,.

—• Минах Германия. Често 
пъти с приятели пътувах и в 
другите съседни страни. Мога 
да кажа, че добре познавам 
Европа, но ето нашата Ракита, 
си е най-хубава. И готов съм 
за много по-малко пари, само 
на и да дойда тук да работя 
да напусна работата в' чужби- 
тун да бъда, в моята Ранита — 
казва Игов.

Баса Игов е от семейство на

а колко домакинства получават 
пари от свои близки. Но в по
щата в Звонци узнахме, че в 
района за един месец средно 
пристигнат по 1,500 хиляди ди
нара. На Ракита се пада много 
от тази сума защото около 240 
работника от тяхното село ра
ботят в „Техноградня” в Тузла, 
мина Лице, „Хидротехнина” 
Белград, а някои в чужбина 
чрез наши известни фирми.

готов

труд в реализирането 
концепциите на всенародната 
отбрана" изнесе ВЕНКО ДИ
МИТРОВ, секретар на Общин-

ла.
А. Д.

РАДИЧЕВЦИ

Недовършеният трафопост
Преди шест-седем години ра 

дичевчани с местно самообла 
гане построиха сграда за тра 
фопост, с цел да получат по- 
качествен ток. Елентроразпре- 
делетелното 
така се говореше — трябваше 
да обезпечи и постави необ
ходимите съоръжения. Сгради

чката е отдавна готова, но пра 
зна! Токът в селото все още 
е слаб, особено вечерно вре 
ме.

Селяните и сега са готови 
да участвуват да се ангажира 
токът, но нойда се ангажира 
акцията да се проведе докрай?

Ст. М.

предприятие

НАШИЯТ ФОТООБЕКТИВ ЗАБЕЛЕЖИ . . .

Елате Тук ое срещнахме с Васа 
Игов, който в момента работи 
в Германия чрез предприятието 
„Връдник" от Словения. Рабо
ти като миньор е една мина 
надалеч т инсбург. Той е висо- 
коквашификоквалифициран ми
ньор и в момента се намира на 
годишна почивка, която изпол
зва за построяване на къщата, 
си. Беше любезен да ни пока
же строежа. В края на селото, 
откъде има хубав поглед към 
долината той е започнал да 
строи къща, която според про
ектосметната документация ще 
струва около 20 милиона ди
нара.

миньори. Неговият баща е ра
ботил в мина „Ерма" и самият 
той е започнал своята работа 
нато миньор в „Ерма" нато 
младеж. Обича своето село и 
своя край и мечтае един ден 
да живее в своята нова къща.

Вървим из селото. Облаци и 
олънце се сменяват. И когато 
пролетен дъжд започна да ва
ли Васа нервничи, че ето и 
„днес няма да могат, работни
ците да му работят на нъща- 
та". А той иска до края на от
пуската да види постройката 
на своя дом готвя...

ВЪВ
Вучи

на- Б. Николов.

Г ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА БОСИЛЕГРАД

Честити Първи май-Международния 

ден на труда
мага-Срещиахме го пред кооперативния 

зин в Ракит^д^“ зреело* Представите:

лед4 когато селото се електрифицира. Елате 
в село и сами ще се убедите.. Получихме приз 

телевизор като награда ... Обнарод 
елате в село да видите, че 

с какво да се похвали . ..

ше на коне

ТРУДАНА ВСИЧКИ ТРУДЕЩИ СЕ И ГРАЖДАНИ 
И ИМ ПОЖЕЛАВА НОВИ ПОБЕДИ В ИЗГРАЖДАНЕТО НА СОЦИА
ЛИСТИЧЕСКОТО САМОУПРАВИТЕЛНО ОБЩЕСТВО.

нание и 
вайте снимката и 
и Вучи дел има

.• • • •:/ е
____ V
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Бетовен в ЗвонциПМД ПРАЗНИНА НА МЛАДО СПА

НЕ МИМШЕ НА 

НАЧЕС1ВВТ0 НА ПРОГРАМАТА
• РАЙОННИТЕ ПРЕГЛЕДИ ЩЕ СЕ СЪСТОЯТ НА 

9 И 16 МАЙ
Тазгодишният фестивал „Май

ски срещи” в Димитровград, 
нанто ни осведоми председа
телят «а комитета по чествува 
не то — др. Г. Апеноов — ще 
измине под знана на чествува 
нето На 30-годишния юбилей 
от първите младежки трудови 
акции. Същевременно, за раз
лика от предишните години, ко 
гато се наблягаше главно вър
ху масовост, тази година ще 
се обърне повече внимание на 
качеството на изпълненията.
Без оглед дали се касае за ги 
мнастически, музинални 
певчесни изпълнения.

— На всични участници във 
фестивала своевременно доста 
вихме тазгодишния план на 
програмата. От представители
те на народа и народностите 
навреме сме търсили да ни 
обадят с какви групи ще уча
ствуват. А тази година трябва 
_да участвуват представители 
на унгарската, румънсната, 
чашката, албанската, русинсна 
та, турената народност и пред

лено „пишат" гимнастическите 
упражнения, което изисква до 
ста труд. Ето защо тяхната ра , | 
бота трябва правилно да се I 
прецени и да им се отдаде за I 
служенето признание... 1

Подготвя се и нултурно-за- I 
бавната част на програмата. I
Традиционното представяне на |
народа и народностите с на- I
ционални песни и танци ще се I
уточни в самото навечерие, на 1
фестивала, но останалите точ- I
ки от програма се подготвят |
сериозно. I

Предвижда се най-добрите из 
пълнения от районните прегле 
ди, които ще се състоят на 9 
и 16 май в районните центро
ве, да се излъчат най-добри ]
изпълнители 
и песни и да се 
програмата. Тази година ще се 
прояви повече
към качеството на изпълнени
ята.

или

на изворни хора 
внлючат в

Част от оркестъра при звоненото училище

както ни каЦялата програма, 
за ръководителя Спас Ставрев ще 
представлява една цялост под заг- 

„От борбата до изграждане-

При основното училище “Брат 
ство„ в Звонци е създаден инстру
ментален оркестър, който за 8 
март тая година даде първата си 
тгрограм. За 25 май — рождения ден 
на другаря Тито оркестърът

от 12 точки: 8 вокално-

взиснателност

Също тана в нултурно-забав 
ната част е включена и ореща 
та на младите творци и писате- 

ПТ1ЖИТЙЛИ -на соъбския народ ли от основните училища на 
на Дими- народа и народностите а ре- 

^ Александоовац публината. В тази насока пона 
И?*™ Г™ стоящем се провеждат литера
.ту м«л, ТУРНИ КОНКУРСИ.

сло лавие
то“.

Оркестърът има девет членове 
(Гордана Андонова, Лиляна Соти- 
рович, Гордана Миланова, Цена 
Величков, Драган Милев, Йордан 
Лепоев, Синиша Миланов, Зоран 
Петров и Зоран Колев). Тези дни 
получиха и нови униформи и пред 

единствен случай в Бабу-

готви
програма 
-инструментални композиции и 4 
инструментални композиции от на 
ши и чуждестранни автори. За 

път в Звонци ще бъдат изпъл- 
Бетховен и

Гкмштатък ни осведоми, че 
подготовката на фестивала те
че нормално. Засега иай-дейни «им заплануваното, зависи и от 
се преподавателите по физкул средствата, които ще обезпе-

до фестивалните дни. За-

— До коя степен ще изпъл-
пръв
неми композиции на 
Моцарт. „Химна на радостта“ от 
Бетховен ще бъде изпълнена за 
пръв път и представлява същевре
менно успех на новосъздадения у- 
ченически оркестър._______________

тура в гимназията и основното чим 
училище в града. Те готвят сво щото сегашната сума от 45 хи 
бодни гимнастически съчета- ляди динара е недостатъчна за 
ния, с които ще се представят всички потребности, които ще 
пред тазгодишните участници се явят. Но има основания да 
и гости на-фестивала. очакваме, че и този проблем

— Заслужава тяхната рабо- благополучно ще бъде разре
шен, каза нанрая председа
телят на комитета по чествува 
нето — Г. Апеноов.

ставяват 
шнишка община.

На снимката: Една част от ор
кестъра.

Б. Н.

та специално да се изтъкне, 
понеже наистина изисква мно 
го усилия — подчерта Г. Ален 
сов. — Всъщност те сега уси

ПРЕД ДЕНЯ НА МЛАДОСТТА

Ст. Н. Усилена подготовка
училището за квалифицирани 
работници заявиха, че върху 
изготвянето на майските про
грами са ангажирани учител
ските колективи и учениците.

новни училища и от първични 
те селски младежки организа
ции.

В Босия вградена община уси 
леко продължава подготовката 
за чествуване на 25 май — 
Деня на младостта и рожде
ния ден на президента Тито. 
Тази оценка бе. дадена на про 
веленото през миналата сед
мица на Комитета за честву
ване на празника в 
прад.

Участвувайки в договорите, 
директорите на петте ооновни 
училища, на гимназията и на

В. В.
1П1

ЗЛИ дол
На централното тържество в 

Босилеград всички училища 
ще участвуват с масови физ
културни упражнения, танцови 

Бооиле- и културно-забавни номера.
Също така ще вземат участие 
и в мнопобройните спортни съ 
стезания, които ще се прове
дат в чествуването на Деня на 
младостта.

Малцина, но ценни
В Зли дол има малко младе 

жи и девойки. Но това не им 
попречи през изминалия сезон 
да развият дейна политическа 
и културно-забавна активност. 
Почти всяна събота те са съби 

слушахаТимнастичесните упражнения винаги будят интерес раха в училището, 
сказки и устройваха танцови 
забави.

Те събраха пари и

Според утвърдената програ
ма в навечерието на Деня на 
младостта ще се проведат 
тържества с подбрани програ
ми в районните центрове: в 
Горна Лисина, Долна Любата, 
Бистър и Горна Любата. В тези 
програми ще участвуват глав
но учениците от местните ос-

ПОРТРП НА МЛАДЕЖ ГРАНИЧАР нупиха
грамофон с достатъчно плочи. 
Така решиха проблема с орне 
стъра. Този резултат е скро
мен, но може да послужи за 
пример на младежта в остана 

Боси

КОМАНДИРЪТ РУНДИЧ
от половин година. Със свои За овоята усърдна работа 
те другари от най-различни на границата Рундич е приет 
краища на страната, които по в редовете на Съюза на кому 
своята националност предота ниотте. Това за него предста 
вляват „малка Югославия” де влява най-голямо признание, 
ноношно бди на граничния — Да бъдеш приет в Съю 
пост за на комунистите на граница

-'преди да дойда в ЮНА та е голяма чест за всеното 
нямах точна представа как из Защото това признание тряб 
Глежда границата и нанви за ва същински да е заслужено 

ме очакват. Сега обаче - назва таи. 
мога да нажа, че туй се чув 
ствувам -като
отговорните и оложви задачи, 
които ежедневно изпълнявам 
с другарите си. Предварител 
ното военно обучение сега ус 
пешно ползваме при опазване 
на държавната граница — ка 
зва Рудния.

.За извънредни резултати, в 
опазване на държавната грани 
ца, за примерност, другарство 
м укрепване на братството и 
единството в своя колектив, 
отдельонният командир Илия 

от заставата „Кадиня 
отличен с най-голямо во 

Значка на

лите планински села в 
леградска община.

Ст. М.

МЛАДИ ПОЕТИ

НОВИЯТ ДЕН
СЛЕА АЪЛГА ТЪМНА НОЩ,
АОЙДОХА АНИ НА ЩАСТИЕ И СВОБОАА, 
РОАИ СЕ НО ВИЯТ АЕН,
В ЦАРСТВОТО НА ТРУДА.
ТОЙ ОБСИПАН Е СЪС РААОСТ,
СЪС ЩАСТЛИВ ЖИВОТ И СВЕТЛИНА 
И СЪС СИМВОЛИТЕ: СЪРП И ЧУК 
И ЧЕРВЕНАТА ЗВЕЗАА.

Рундич 
ча" е
йнишко отличие: 
примерен войнин. Покрай то 
ва е награден и с петнадесе 
тдневен отпуск.

Рундич е гостилничарски ра 
ботнин, роден в село Драче 
во, край Требинйе. Своята из 
вънредна войнишка пример- 
ност е проявил на граничната 
чястава „Наднняча", на юго 
славсно-българската граница, 
, поделението на майор Ду 
шан Ворнапич. Тук а повече

дачи За този примерен войник 
неговите командири казват 
най-хубави думи. — Твърде ус 
пешно изпълнява всяка зада
ча. Затова единодушно заедно 
с другарите му го предложи 
ли за отличие, а също и за 
приемане в Съюза на комуни 
стите.

удом а въп реки

ДЕНИЦА ИЛИЕВАв. в.
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БИБЛИОТЕЧНОТО ДЕЛО В ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА

* ПРИСТРОЙКАТА ОКОНЧА
ТЕЛНО ЩЕ СНЕМЕ ОТ ДНЕВЕН 
РЕД ПРОБЛЕМА ЗА ПОМЕНЕ-

талня и пр. С една дума, 'биб- 
лиотеката повече г 
задушава, както бе

БИБЛИОТЕЧНИТЕ ПУНКТОВЕ

на районните центрове и 
селища, но и на 

организации на сдружения труд. 
А без
решават наболелите проблеми.

мо
няма да се 
1 досега.

по-големитения
договор трудно ще се

Сегашното положение с биб- 
лиотечното дело в Димитров
градска община поражда про
тиворечиви чувства. От една 
страна — налице е стремеж да 
се реши един дългогодишен 
проблем с градената библиоте- 

на помещения, 
пристройка с над 

квадратни метра безпорно 
създаде далече по-благоприят
ни условия за дейност 
чателно ще снеме 
ред проблема за 
А от

В момента в особено остра
светлина се поставя въпросът 
за библиотечните пунктове. Се
гашните — в Сенокос и Височ- 
ки Одоровци — не са най-спо- 
лучливо открити й резултатите, 
които постигат са скромни.

Вместо в районни центрове — 
те са открити 
имало помещения. От днешна 
гледна точка и от. гледна то- 

да бъдат средища на нул- 
турата — това е несполучливо 
решение. Но трудно е да се 
закриват...

КАДРИТЕ

Отдавна е известно, че ако 
библиотекарят се превърне в 
регистратор на нови читатели 
и раздавач на книги, резултати
те не могат да бъдат особено 
високи. Библиотекарят не може 
да бъде човек за всичко".

Още повече ако отговаря за 
цяла една община (!).

Сегашната работа на единст
веният библиотекар Ссъс за
вършено полувисше специално 
образование) именно е такава. 
В задушаващата се библиотека 
(с около 15 хиляди тома, от 
които приблизително една тре
та необработени) той едновре
менно дава книги за прочит, за 
писва нови членове и (доколко 
то успее), внесе в инвентарната 
книга някой или друг нов 
том ... А библиотената трябва 
да има азбучен и систематичен 
каталог, тематична картотена и

ка — липсата 
Новата 100

ще там, където е

и окон- 
от дневен 

помещения, 
друга — библиотечната 

мрежа в общината е закеляве- 
ла и засега действуват , само 
два библиотечни пункта: Във 
Височки Одоровци и Сенокос.

чка
НА ДИМИТРОВГРАДСКА СЦЕНА

ПРИМЕРНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

„БАНОВИЧ СТРАХИНЯ“
Поради .недостиг «а матери- 

ални средства още по-трудно е 
да се откриват нови библиотеч- 

пунктови. А районни центро 
ве — Трънски Одоровци, Невля, 
Поганово, Каменица и разширя 
ващите се крайградски селища 
— „Желюша, „Белеш” и др. 
все по-настойчиво търсят биб
лиотечни пунктове. Ако се из 
хожда от съвременните пове
ли на деня — имат право. Но 
съблюдават ли се реално въз
можностите (финансови, кадро 
ви и пр.) едва ли може да им 
се излезе насреща.

Струва ни се изходът ще 
бъде в договор на общинско 
равнище. Защото библиотечни 
пунктове са необходими-не са-

НОВАТА ПРИСТРОЙКА
ни

Благодарение на помощ от 
страна на Републиканската кул 
турна общност която отпусна 
към 300 хиляди динара, и уси
лията, които положиха местни
те сили, към края на миналата 
година
на пристройка към Културния 
център, предназначени за нуж
дите на градската библиотека. 
Когато бъде готова (оторочна за 
завършването й е повече от 
субективно естество, и то на 

предприятие 
..Градня”) -— ще се. решат мно
гостранните изисквания на една 
съвременна библиотека.

Всъщност,. в новите помеше- 
ния ще1 има книгохранилище, 
заемна, детско отделение, чи-

Драма в три действия от съвременния югославсни 
писател Борислав Михайлович — Михиз. Постановчик 
ЛЮБИША ДЖОРДЖЕВИЧ. Сценограф 
ИГОВ. Главните роли изпълняват: Банович Страхиня — 
ВАСИЛ КАМЕНОВ, негова майна — ЛИЛЯНА КАМЕ
НОВА, негова съпруга — ЦВЕТАНКА ВОИНОВИЧ, слуга 
МИЛУТИН — НОВИЦА ПАНИЧ, Влах Алия — АНГЕЛ 
ГЕОРГИЕВ, Юг Богдан — САДИК ХАМИДОВИЧ, Воин 
Югович — ДРАГАН ДИМИТРОВ, Глашатай — АЛЕКСАН
ДЪР МАРИНКОВ. Звунооператор — ЧЕДОМИР НИКО
ЛОВ, осветление — Л. ИВАНОВ, техничесно оформле
ние — К. МАРИННОВ, Д. МИНЕВ, С. КОЛЕВ. Ренвизити 
— Р. ХРИСТОВ.

СРЕТЕН

започна изграждането

пр.

Ето защо, въпросът с кадри
те е твърде належащ и трябва 
да се решава 
Не бива да се допусне по-къс-

своевременно.
строителното но при приемането на нови ра

ботници, да се решават „социа
лни случаи", защото библиоте
карят има и друга роля: идей
но-възпитателна, 
на, насочваща ...

„Банович Страхиня” от съвре- 
Самодейният театър „Христо 

Ботев" при Центъра за култу 
ра в Димитровград на 23 ап- 

изпълни премиерата

менния югославски писател Бо 
рислав Михайлович — Михиз. 
Димитровградските любители 
на театралното изнуство има
ха възможност да - наблюда
ват една историко-психологиче 
ска драма, която става в на
вечерието на всеизвестното 
историческо събитие Косовски 
бой през 1389 година, но коя
то по своята същност е съв
ременна, по изтънващия на 
преден план проблем за (не) 
вярност или измяна.

Следва да се отчете още в 
началото, че премиерата бе 
посрещната с особено любез- 
нателност, за което свидетел- 
ствува броят на посетителите 
— оноло 300 души. За театрал 
ните самодейци сякаш това бе 
„генерална проверка" пред ре
гионалния преглед на самодей 
ните театри в Алексинац.

Като се има предвид колко 
усилия, воля и труд са вложе
ни, за период от оноло три ме 
сеца, нолкото се подготвя та
зи пиеса, безспорно е, че по
стигнатото не е малко. Още 
повече, че самодейците са се 
наели да подготвят психологи
ческа драма върху епичен мо 
мент, ноето не често се удава 
и на професионални театри.

На представлението в Димит 
ровград с доста високо май
сторско изпълнение се пред
ставиха НОВИЦА ПАНИЧ (слу
га Милутин), АНГЕЛ ГЕОР
ГИЕВ (Влах Алия), САДИК ХА 
МИДОВИЧ (Юг Богдан), АЛЕК 
САНДЪР ЗЛАТАНОВ (Воин 
Югович). За нюанс по-слаби.' 
бяха останалите изпълнители,

образовател-

------ Ст*- Н. рил т.г-

ИЗ ИСТОРИЯТА НА УЧЕБНОТО ДЕЛО

Учителско школа в Димитровград
Особени трудности с преподавателските кадри и учили

щето настъпиха след резолюцията на Информбюро, когато 
училището напуснаха българските учители.

Почти всички преподаватели с ентуоиазъм работеха и 
постигаха добри успехи. Педагогическите инспекции от Бел
град оценявала добре работата в Педагогическото училище.

При нанви условия работеше школата?

лед освобождението на Димитровградска и Боои- 
лепрадска община от фашизма се чувствуваше голяма нужда 
От учители. Ооновните училища започнаха своята работа на 
български език още от първите дни на свободата. В много 
училища като учители работеха незавршили още пимназията 
ученици. Имаше и няко преподаватели в Димитровградско, 
които бяха освободени от фронта и като мобилизирани вой
ници преподаваха в училищата. Тогава във всяко село имаше 
основно училище, а в центровете прогимназии, но образец на 
българските училища. В някои райони бяха открити дори и 
първите класове на гимназията.

Р С цел да се обезпечат учителски кадри за основните 
училища в Димитровград се откри - педагогическо училище, 
което просъществува от 1947 до 1952 година и от него излез 
наха учители които не само че попълниха всични вакантни 
учителс! места в тогавашните смолни Босилеград и Дими- 
тровград, но започнаха работа и в много училища в СР Сър-

бИЯ' Педагогическото училище работеше при твърде трудни 
условия^^Министерството на просветата финансираше учили
щето При откриване «а същото нямаше помещения, препо- 
давателИпИ:напле'ДНИнсредства^ в Дим| рад работеха 
предимно стари учителиото Д™!И^“нв^зК°№ИетеЛОвЛъзпита«й.
леми усилия за да дадат „нога стареха. В учили-

УДДддг.-.-ак
ската народност^ От т ■ а У педагози. Мнозина от тах
продължиха ^образованието ои^ и станаха виижети и добри 
специалисти.

Педаяопичеоката школа в Димитровград работеше при 
твърде трудни усл овия. Тя се поместваше в оправдата на биеше 
то ооновно училище (сега магазин на Гумарата). Разполагаше 
само с четири учебни стаи и две нанцеларни с повърхнина от 
415 мг. Сградата беше адаптирана и нанто пише в един до
клад от учебната 1949/50 година .. .,;все пак една канцелария 

учебни стаи' пронапват". Училището работеше в две 
преди обед и след обед. Според програмата за мал

цинствените училища IV клас имаше 40 часа седмично.
Инвентарът в учебнитр стаи беше много стар. Ползува

ла се чинове от старото основно училище, малки и неудобни 
за учениците — бъдещи учители. Това пи принуждаваше са
ми да приопособяват и си подменят чиновете. В един отчет 
до Министерството на просветата директорът Джунев търси 
средства за чинове, шкафове за книпи и кабинети по физина 
и химия ... Учениците сами правеха някои учебни помагала. 
Библиотеката разполагаше само с 489 книги и комплекти на 
описанията „Педагошки рад", „Историоки гласнин , „Наука и 
природа" и ,,Библиотекар .

И положението е учебниците не беше добро. Нямаше 
нита един учебник на български език за педагогическите 
училища Школата разполагаше с известно количество стари 
българдаи учебници. В края на учебната година ясени уче
ник своите нниги предаваше в училището за да се дадат на 
следващата генерацция, а и той да получи такива на следва
щата есен. Главно се учеше от записки. Трудност представля
ваше и обстоятелството, че в местната книжарница нямаше 
винаги достатъчно тетрадки.

От 348 ученика през учебната 1949/50 година 125 души 
получаваха стипендия от 800 до 1200 динара месечно. При 
школата имаше интернат, в който се настаняваха учениците 
от тогавашна Бооилеградска околия. Интернатът разполагаше 
с места за 40 души, «о 'през 1950 година в нега живееха 60

и две 
смени:

което може да се дължи и 
на недостатъчно „заучените’’ 
роли или пък па „тремата",,^. 
която особено пролича в пър 
вото действие.

В общи черти, това бе един 
ансамбъл, успял да пресъзда
де замисъла на постановчина 
Л. Джорджевич, макар че е и- 
мало възможности (с оглед на 
времетраенето на пиесата) ня
кои второстепенни неща да 
бъдат зачеркнати и действие
то да се стегне.

Кои бяаха преподаватели в шнолата?

директор на Мирис Джунев, »йто .пре

подаваше и история^ преподаватели 'от Димитровградско, 
от най-старите и опи™ р химия и математика препода- 
Анатомия, зо°~™*о6в0Та07 о Градини, единствен човек с

г дакявй - «-■■■»•
ученина. «. Николов Ст. Н.
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САМОУЛРАВИТЕЛНАТА ОБЩНОСТ НА ИН
ТЕРЕСИТЕ ПО ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ 

ПИРОТ

йщтЕЧКс1ЖЯни»вНрАЕАИЗ
СТРАНАТА

[а самоуправитепната общност на интересите поГГ
здравно осигуряване — Пиротш ЧЕСТИТИМ ПРАЗНИНИ 

НАТРУДА-ПЪРВИ МАЙ
ПРОИЗ-ИЗ ПРОЕНТОЗАКОНА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА СДРУЖЕНИТЕ СЕЛСНОТОПАНСНИ 

ВОДИТЕЛИ

Ленени за сдружените производители
пенсионен стаж при условие 
пенсионният стаж да е напъл
нил 1в определено време преди 
осъществяването на правото. 
Осигурени лица с 40, относно 
с 35 години стаж имат право 
на леноия без оглед на възр- 
раст.

СДРУЖАВАНЕТО на сел- способни производители от ое- 
скостопанеките производители ло и стагнация, дори намалява- 

Социалистичесна републина не на производителността на 
Сърбия върви все още бавно, труда.
Според сведения, изнесени в В съответствие ,с нонститу- 
един анализ на Изпълнителния ционните разпоредби новият 
съвет на Снупщината на СР проектозакон разпорежда сал- 
Сърбия в републиката нъм сре- скостопанени производители, 
дата на месец ноември мина- ноито овоя труд и средства са 
лата година е имало 30 693 сдружили със 
сдружени частни селскостопан- кооперация или са ти обедини- 
ски производители или 4,02 на ли с някоя организация на сдру- 
сто от общия им брой. Покрай жения труд — ще се намират 
редица друпи фактори, върху в същото положение, нвнто и
забавянето в сдружаването от- членовете на самоуправителш ое помогне ,да стане годен за 
делно лошо е въздействувало те общности на интересите в 
нерегулираното социално по- областта на осигуряването, 
ложение, здравното, пенсионно- кто и работниците е сдружения 
инвалидното осигуряване на труд. 
селскостопанските производи
тели.

в со-с пожелания за още по-големи успехи 
циалистическото изгражданеЕ

ДИМИТРОВГРАД
Право на инвалидна пенсия 

одружениягг производител полу
чава ано е напълно нетрудоспо
собен а чрез професионална 
реабилитация не е могло да му

земеделската

Дружество за спорт и 

рекреация иа инвалидите
друг вид работа.на-

слепи лица и другиПо почин на Съюза за спорт 
и рекреация при Общинсната 
снупщината в Ниш Председа
телството на Общинския от
бор на Съюза на бойците и 
Съюза на инвалидите на тру 

Настоящият проентозанон за да в Димитровград формира 
дружество за спорт и ренре- 
ация. Дружеството проведе и 
първото ои ^събрание, на 
то беше избран Общински от 
бор за спорт и рекреация.

С формирането на друже
ството е създадена възмож
ност над 300 инвалиди от об 
щината организирано да се 
занимават със спорт и ренре 
ация. Между тях са:

М. Д. инвалиди, инвалиди на труда,

.глухи ,и 
инвалиди.

В началото е предвидено да 
се организират състезания по 
спортен риболов, шахмат и 
спортна стрелба. Сетне ще 
бъдат упражнявани и други 
спортове. Освен това Димитров 
градските инвалиди ще имат 
възможност да се включат и 
в различни състезания на ин 
валидите в региона и Републи

Правата по здравно осигуря
ване са също предвидени, кан- 
то и за работените в общест
вения сентор.

сдружените 
селскостопански производители 
ще получат право на старчес
ка, «инвалидна и семейна пен
сия при същите условия, както 
и работниците в 
труд. Право на «старческа пен
сия осигурените лица получа
ват след навършени 60 години 
[за .мъже) и 55 години (за же- 

години пенсионен 
стаж. Осигурено лице с 65, от
носно с 60 години (за жени) 
получава .право на старческа 
пенсия с най-малко 15 години

Следователно,

Сдружаването на селскосто
панските «производители и осъ
ществяването на правата про
изтичащи от съдружения труд 
са взаимно свързани, защото 

възмож-

ооигуряване «на селскостопан
ските производители е основа 
за осъществяване на Решения
та на Десетия нонпрес на Съю
за на югославските комунисти 
във връзка със социалистичес
кото самоуправително органи
зиране на селското стопанство.

сдружения
кое

осъществяването на 
ностите за осигуряване е си
лен подтик за сдружаване, 
друга страна, чрез сдружаване- !НИ) и 20 
то селскостопанските произво
дители увеличават материална
та основа на овоя труд, а вед
но с това и възможностите зв 
обезпечаване на средства за 
осигуровка. Затова проектоза
конът за осигуряване на сдру
жените селскостопански произ 
водители, който тези дни бе 
приет в Републиканския изпъл
нителен съвет е голямо насър
чение за по-успешно и по-ма
сово сдружаване, повишаване 
на производството и изравнява
не по права на селскостопан
ските производители с работни
ците в сдружения труд.

ката.
Има инициатива да се орга 

низира и еенурзия под назва 
,;По следите на Първа ца 

рибродена бригада". ‘ __

а от

ние

военни
А. *Д-

ОСТЪР ТРАХЕОБРОНХИТ
ПИРОТ шии 1Ш1лт111Ц1ашшшш11пшплл1ппттв) 1штшишишшшш

ПРОВЕДЕНА 

СКУПЩИНА НА 

ТРУДОВИТЕ
•НЕРЯДКО през влажните и студени 

■есенни и пролетни дни лекарските каби
нети се посещават от болки ю оплаквания 
от кашлица, появила ее няколко дни преди 
това, от общо неразположение, хрема, пре 
сипналост на гласа, понякога и повишена 
температура. Много болни с подобни оп
лаквания прекарват зобляването на крак 
«и не търсят лекарска помощ, като под
помагат оздравяването ои с наличните :в 
домашната аптека медикаменти. Тези оп
лаквания в същност ,са характерни за ос
трия трахеобронхит. Това. заболяване е че
сто и засяга всички възрасти, но по- уя
звими са старите хора и .децата, у ноито 
протича по-тежко поради по-слабите съпро 
тиеителни сили на организма. Причинители 
на заболяването най-често са «вируси, ко
ито *арушават целостта «на лигавицата 
на дихателните пътища. .Освен вируси при
чинители могат,да бъдат и ..различни бак- 
терии, «най-вече стафилокони, като конлюш 

ференция на Съюза на трудо- морбили и др., също могат .да бъадат при 
вите инвалиди в Сърбия.

на горните дихателни пътища, протичащи 
без температура, до тежки, които се проя
вяват с висона температура, -силна кашли
ца с отделяне на храчки и -силно изразе
на отпадналост. Тези форми на -заболя
ването се лекуват по-трудно.

Основен белег на трахеобронхита 
кашлицата, отначало суха, дразнеща,' при
дружена с парене зад гръдната кост, а 
пожъоно с отделяне на слузни или слузно- 
гнозни храчки. Друг признан е температу- 
«ра, ноято може да се повиши за 2-3 дни, 
най-често в невисоки стойности. При теж
ко протичащите транхеобронхити 
да доотигне 390. Харантерно^ за заболява- 

по-мално нарушеното 
общо състояние, като отмалялост, нераз
положение, мускулни болки, Продължител
ността на трахеобронхита обикновено е 
5-6 дни, но у стари и изтощени хора, у 
деца или .хора с други страдания може 
да продължи -10 и повече дни.

В ПЪРВИТЕ дни на- заболяването бол
ният трябва да оотане в стая с топъл, ов
лажнен .въздух. I Препоръчват са инхалации 
с лайка или сода за хляб, топли течности 
«и витаминозна храна. Добре е да се пра
вят-разтривки. Ца прантика най-често е-до
статъчно ацетизал или пирамиден, евен
туално хинин. Също така е .-уместно да 
вземат по ленароко предписание. Протича

не заболяването е • благоприятно, но 
понякога ,елши до усложнения — бронхо-
пнемония мили хроничен бронхит-----и то
предимно улхора с намалени защитни си-

.V -
Затова на първо мяс^о през, летния 

сезон трябва да извършим закаляване на 
организма. В-тази насока подпомагат физ
културата,' опортът и рационалното изпол
зване на чист въздух, слънцето и ^водата. 
Трябва също, да се пазим от простуди ч 
да избягваме пушенето и употребата на 
алкохол.

Доходът на частните селско- 
1-1 зна-отопанени производители 

чително изостава зад този «на 
работниците, работещи в

организации.

г
сел-

ескостопанските
Стопанствата в СР Сърбия, чи- 

големина е 4,35 хе-ято оредна 
ктара, осъществяват само две 
трети от дохода на работещи
те в обществения сентор в сел- 
сното стопанство и при

На 28 април в Пирот се със- 
нонференция на общинска

та организация на трудовите 
инвалиди. Освен обсъждането 
на доклада за досегашната ра
бота на~тази хуманна организа 
ция, бе приета и програма за 
работа за настоящата година.

На конференция бе -избран 
нов общински и надзирателен 
отбор на трудовите инвалиди и 
делегат за Републиканската нон

тоя

това може
значително намалени въз- 

здравна защита
имат

I 1нето е повече илиможнооти за 
и са без права «на «пенсионно и *инвалидно осигуряване.

Последиците от танова със
тояние са намаляването на ин- 

стопанстео,тереса за селско 
миграцията на младите трудо- дружени от остър трахеобронхит.

СЪЩЕСТВУВАТ така намерените • про 
мишлени .бронхити, явно свързани с про 
феоионални причини, като силна запреше 
кост на въздуха, работа във, влажни по 
мещения с нроменл«ива температура, нъ 
дето въздухът е наоитен с вредни веще 
ства
хлор. Понякога оотър трахеобронхит у|>же 

«да се появи и без намесата на инфекцио
зен причинител, поради повишена и про
менлива чувствителност на организма към 
определени вещества — т.н. алергия.

Кото -предразполагащи нъм заболява
нето моменти могат да се отбележат1 бла
гата, студът оообено «у хора, които- пушат 
цигари или -«консумират системно алкохол. 

•'‘П«редшест«в1уващ1И1те заболявалия ~— синуит, 
• ан-пина, фарингит— могат да улеснят «пол
зата -на заболяването.

БОЛЕСТТА има различни форми—- от 
леки с незначителни натарални явления

серовъглерод, -солна киселина,
) нето

«ли.

!
I

д.р с. л.Погановски манастир

БРАТСТВО * 30... АПРИЛ, ^76СТРАНИЦА 12



КОЛЕКТИВЪТ НА „ВЛАСИНСКИ ВОДОЦЕНТРАЛИ“
» Сурдулица

Ш -Г':-.--
честити

'Ш

ПРАЗНИКА НА ТРУДА 

- ПЪРВИ МАЙ
х

#---- I
и Щ! Н1 1

Ъ№
ш

\
Ч.1ЛШ

! НА ВСИЧКИ ТРУДЕЩИ СЕ В СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ФЕДЕРАТИВНА РЕ
ПУБЛИКА ЮГОСЛАВИЯ, НА ВСИЧКИ НЕЙНИ НАРОДИ И НАРОДНОС
ТИ, КАКТО И НА СВОИТЕ ДЕЛОВИ ПРИЯТЕЛИ.

Ш ;Й. Ш

ОСТ „СТОЧАР” — ДИМИТРОВГРАД

Конфекция» СВОБОДА“ С ОСНОВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА СДРУЖЕНИЯ 
ТРУД „ТЪРГОКООП“ И „НИШАВА“

НА ВСИЧКИ СЕЛСКОСТОПАНСКИ ТРУЖЕНИЦИ, 
ПОТРЕБИТЕЛИ, ДЕЛОВИ ПРИЯТЕЛИ И ТРУДОВИ 
ХОРА— Димитровград —

ЧЕСТИТЯТ

1 МАЙ - ПРАЗНИКА НА ТРУДАНА ТРУДЕЩИТЕ СЕ И ГРАЖДАНИТЕ

ЧЕСТИТИ С ПОЖЕЛАНИЯ ЗА ВСЕСТРАННО ПРОЦЪФ
ТЯВАНЕ НА САМОУПРАВЛЕНИЕТО И 
ВСЕОБЩ НАПРЕДЪК НА СОЦИАЛИЗМА.

„СТОЧАР“ произвежда растителна и животинска про- 
< дукция, върши изкупуване на селскостопански

излишъци.
„ТЪРГОКООП“ снабдява гражданите и селскостопан- 

производители с всички видове промиш
лени и хранителни стоки, с възпроизводствени 
материали, торове и семена.

Международния празник 

на труда - 1 май ските

КАТО ИМ ПОЖЕЛАВА БЛАГОПОЛУЧИЕ И ВИСОКИ 
ЗАВОЕВАНИЯ В ИЗГРАЖДАНЕТО НА САМОТПРАВИ- 
ТЕЛНОТО СОЦИАЛИСТИЧЕСКО ОБЩЕСТВО И И - 
ДИГАНЕ НА ЖИЗНЕНОТО РАВНИЩЕ НА НАСЕЛЕ

НИЕТО

ТРУДЕЩИТЕ СЕ В СЕЛСКОСТОПАНСКО-ТЪРГОВСКИЯ 
КОМБИНАТ „ВЛАСИНАПРОДУКТ“ В СУРДУЛИЦА, СЪС 
СВОИТЕ ОСНОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ НА СДРУЖЕНИЯ 
ТРУД:

МЪЖКА, ДАМСКА 
и мо-

— ЗВЕЗДА“ — ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО,
— МАСУРИЦА“ — СЕЛСКОСТОПАНСКО ПРОИЗ

ВОДСТВО, ПРЕРАБОТКА И ДОМАШНО РЪКО
ДЕЛИЕ И

— „ТРАНСПОРТ“

■своюГда р—
дерна кройка.

СВОБОДА“ се ползва с
качеството на изделията.

авторитет помеждународен

ЧЕСТИТЯТ

НА ТРУДЕЩИТЕ В СФРЮ И НА СВОИТЕ УВАЖАЕМИ ПО
ТРЕБИТЕЛИ, ДЕЛОВИ ПРИЯТЕЛИ И СЪТРУДНИЦИ

» „ОВОШМ- « -
тини', хубави, висококачествени, модерни. Международния празния на труда

— ПЪРВИ МАЙ
, ,Тр ПОД КРАК с МОДНИТЕ

^шс^шт на Тия - ТЪРСЕТЕ КОНФЕКЦИЯ 
„СВОБОДА“!
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Номунално-услужно предприятие КОМ РАЗ Ш
ТРУДОВА ЕДИНИЦА »Н0МПАС«БАБУШНИЦА

- ДИМИТРОВГРАДВЪРШИ ВСИЧКИ ВИДОВЕ ниски и ви
соки СТРОЕЖИ — СРОЧНО И КАЧЕСТВЕНО.

НА ВСИЧКИ ТРУДЕЩИ СЕ ЧЕСТИТИ 
ПЪРВИ МАЙ — МЕЖДУНАРОДНИЯ 
ПРАЗНИК НА ТРУДА С 
ПОЖЕЛАНИЯ ЗА ОЩЕ ПО—ГОЛЕМИ УС
ПЕХИ В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОТО 
ИЗГРАЖДАНЕ.

НА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ, 
ТРУДЕЩИ СЕ

И ДЕЛОВИ ПРИЯТЕЛИ 
В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА

ЧЕСТИТИ

МЕЖДУНАРОДНИЯ ПРАЗНИК 

НА ТРУДА-1 МАЙ
ПОЖЕЛАВАЙКИ ИМ ВИСОКИ ТРУДОВИ ПОБЕДИ 
В САМОУПРАВИТЕЛНОТО СОЦИАЛИСТИЧЕСКО 
СТРОИТЕЛСТВО

„НОМПАС" ОКАЗВА ТУРИСТИЧЕСНО-ГОСТИЛНИ- 
ЧАРСКИ И ВАЛУТНИ услуги!

„КОМПАС" СЕ ПОЛЗВА С МЕЖДУНАРОДЕН АВ
ТОРИТЕТ И НАВСЯКЪДЕ Е ТЪРСЕН ДЕЛО
ВИ ПАРТНЬОР.

„КОМПАС" ДЪРЖИ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПОЕТИ
ТЕ АГАЖИМЕНТИ, А В СОБСТВЕНИТЕ ЗА
ВЕДЕНИЯ УСЛУГИТЕ СА БЕЗУПРЕЧНИ.

Г0СТИЛНИ1РСК0 ПРЕДПРИЯТИЕ 

»ЦЪРНИ ВРЪХ«
БАБУШНИЦА

„ЦЪРНИ ВРЪХ" ВИ КАНИ ДА ПОСЕТИТЕ ОБ
ЕКТИТЕ МУ В БАБУШНИЦА И ЗВОНСКА БАНЯ, КА
ТО ВИ ПРЕДЛАГА:

— ПИТАТЕЛНА ХРАНА,
— ДЕЛИКАТЕСИ НА СКАРА.
ЗВОНСКА БАНЯ, ЕДНА ОТ НАЙ-КРАСИВИТЕ 

БАНИ В РЕГИОНА ВИ ЗОВЕ С ПРЕЛЕТНАТА СИ 
ПРИРОДА.

ГРАЖДАНИ И ТРУДЕЩИ СЕ!

Посетете заведението на „КОМПАС” при 
гранично-пропуснвателния пуннт Градини и 
ще се уверите в услугите на „КОМПАС”!

КОМУНААНО-УСАУЖНО ПРЕДПРИЯТИЕ — 
„УСЛУГА“ ДИМИТРОВГРАД.

Хотелско-мотвлска 

»УНИЯ« - Белград 

МОТЕЛ-ДИМИТРОВГРАД

НА ВСИЧКИ ТРУДЕЩИ СЕ,
ГРАЖДАНИ И ПОТРЕБИТЕЛИ

ОТ ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА 
И СТРАНАТА

ЧЕСТИТИ
С ПОЖЕЛАНИЯ ЗА ОЩЕ ПО-ВИСОКИ ЗАВОЕВА
НИЯ В ИЗГРАЖААНЕТО НА САМОУПРАВИТЕЛ
НОТО НИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКО ОБЩЕСТВО

ГРАЖДАНИ И ПОТРЕБИТЕЛИ,
ПОЛЗВАЙТЕ УСЛУГИТЕ (ТЪКАЧНИ, СТРОИТЕЛ
НИ, ЕЛЕКТРОПРОМИШЛЕНИ И ДР.) НА „УСЛУ
ГА“, ЗАЩОТО СА НАВРЕМЕННИ, ВИСОКОКАЧЕ
СТВЕНИ И ЕВТИНИ!
КУПУВАЙТЕ В МАГАЗИНИТЕ НА „УСЛУГА”, КЪ- 
ДЕТО ВИНАГИ ЩЕ НАМЕРИТЕ ТЪРСЕНИТЕ СТО
КИ ПО ДОСТЪПНИ ЦЕНИ!

НА ВСИЧКИ ГОСТИ
И ТРУДЕЩИ СЕ

ЧЕСТИТИ

1 МАЙ-МЕЖДУНАРОДНИЯ 

ПРАЗНИК НА ТРУДА
МОТЕЛ ДИМИТРОВГРАД Е ПРИ

ЯТНО И УДОБНО ЗАВЕДЕ
НИЕ, В КОЕТО СЕ СЕРВИРАТ 
БЕЗАЛКОХОЛНИ И АЛКОХОЛ
НИ НАПИТКИ, СПЕЦИАЛИ
ТЕТИ.

МОТЕЛ ДИМИТРОВГРАД ПРЕДО
СТАВЯ СВОЯ ОБЕКТ ЗА УСТ
РОЙВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ 
И ЧАСТНИ УВЕСЕЛЕНИЯ, 
СВАТБЕНИ ТЪРЖЕСТВА И 
ЮБИЛЕИ.

МОТЕЛ ДИМИТРОВГРАД ОБЕЗПЕ
ЧАВА НОЩУВАНЕ НА ПЪТ
НИЦИ И ГОСТИ В ДИМИ
ТРОВГРАД.

МОТЕЛ ДИМИТРОВГРАД НАДА
ЛЕЧ Е ИЗВЕСТЕН ПО КУЛ
ТУРНИТЕ ОБНОСКИ НА ПЕР
СОНАЛА, КАЧЕСТВЕНИТЕ УС
ЛУГИ И УЮТНОСТТА НА 
СВОИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ.

ИСКАТЕ ЛИ ДА ВЪЗВЪРНЕТЕ НА
СТРОЕНИЕТО СИ — ПОСЕТЕТЕ. 

МОТЕЛ ДИМИТРОВГРАД!

СТРОИТЕЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ГРАДНЯ“ — 
ДИМИТРОВГРАД

ЧЕСТИТИ

НА ВСИЧКИ СТРОИТЕЛИ, 
РАБОТНИЦИ

И ТРУАОВИ ХОРА
С ПОЖЕЛАНИЕ ЗА ОЩЕ ПО-ВИСОКИ ТРУАОВИ ЗАВОЕ
ВАНИЯ И ЗА ВСЕОБЩ НАПРЕДЪК НА САМОУПРАВИТЕЛ- 
НИЯ СОЦИАЛИЗЪМ

„ГРАДНЯ" ОНАЗВА ВСИЧНИ ВИДОВЕ СТРОИТЕЛНИ УСЛУГИ. 
СТРОИ ЧАСТНИ И ОБЩЕСТВЕНИ ОБЕНТИ — НЪЩИ, ПРОИЗ
ВОДСТВЕНИ ПОМЕЩЕНИЯ, ЖИЛИЩНИ КОМПЛЕКСИ, ПЪТИ
ЩА, МОСТОВЕ.

„ГРАДНЯ" Е КАЧЕСТВЕН И ЕВТИН СТРОИТЕЛ, СТРОИ СЪВРЕ
МЕННО И В СРОК!

ТЪРСЕТЕ СТРОИТЕЛНИТЕ УСЛУГИ НА „ГРАДНЯ”!
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ФОТОРЕпОРТАЖ

ТРЪНСКО 0Д0Р0ВЦИ 

ВЪЛШЕБЕН КЪТ
ФУТБОЛ

ПРИ СРАВНИТЕЛНО ДОБРА ИГРА - 

ГОЛОВЕТЕ НАЙ-ХУБАВИ хубостите на тоя край. 
Ние имахме щастието да 
видим Трънско Одоров- 
ци в момента, когато ця
лото село беше в мъгла. 
За половин час след при 
стигането ни, мъглата се 
дигна и като завеса раз
кри селото и амбиента, 
който Спас Сотиров в 
неговата книга „По долИ 
ната на Ерма“. ■ нарече 
вълшебен кът.'
Ако поне малко успеем 

да ви заинтересуваме 
драги читателю, ние сме 
постигнали много!

Текст и сн: Б: -Николов
.-'"щгщьр

„Асен Балнансни” — „Лужни-ца” (Бабушница) 2:2 (0:1)

първото полувреме, без оообе 
но изгодни случаи и от двете 
страни.

В самото начало 
полувреме, в 50 минута, Д Вел 
нов прави непростима грешка, 
като подава топката ма дясно 
то крило на гостите. След пре
красен удар от 20 метра м то
ва е 2:0.
„Лужница” има пълна ‘инициа
тива. В 65 минута ъглов удар 
за домашния отбор. С Мирно- 
вич стреля до А. Милев, кой
то „среща топката воле" и със 
силен удар намалява резулта
та. Този извънреден гол на А. 
Милев, като че ли подейству- 
ва като допинг на домашните 
футболисти, които вече играят 
като друг отбор. Едно нападе
ние сменява друго. Но ,Душ
ни ца", а особено вратаря й, се 
успешно защищават. В 80 ми
нута М. Петров успя да из
равни резултата. Това обаче 
беше всичкото, което „А. Бал
кански” постигна, с днес доб
рия отбор на „Лужница”.

Димитровград, 25 април. Иг
рище на „Асен Балкански". Те 
ренът добър. Време хубаво за 
игра. Зрители 600. Съдия М. 
Димитриевич (Пирот). Голмай
стори: Стоядинович в 5 и Цве 
танович в 50 за „Лужница",
А. Милев в 65 и М. Петров 
80 минута за 
сми”.

„Асен Балкански”: Г. Став- 
ров 6. А.^ Милев 7, Д. Велков 
6, А. Пейчев 7, А. Петров 6, 
П. Димитров 6, С. Маркович 6, 
Д_. Каменов 6, Б. Михайлов 6 
(Й. Денков 6), К. Кръстев 6, 
М. Петров 6.

В най-важната среща в тре
тия кръг на 
Нишка футболна дивизия отбо 
ри те на „Асен Балкански” и 
„Лужница", в не особено хуба
ва игра, играха наравно 2 : 2 
(0 : 1). Зрителите все пак оста 
наха доволни, понеже видяха 
4 хубави гола. Само пет мину
ти от започването

■ч
на второто

а
в

„Асен Балкан-
В тези моменти

В полите на Влашка планина
състезанията в

Когато пътувате от Зво отчасти ще покаже оно- 
нска баня покрай Блатъ- ва, което човек може да 
шница и минете тунелче види, когато посети 
то за да излезнете в до
лината на Ерма вие от
веднъж ще станете като 
омаяни от видяното. Да
ли от това, че в тунелче- 
то минавате няколко ми 
нути в пълен мрак и по
гледът на Трънско Одо- 
ровци и неговите махали 
кацнали по съседните си 
во-люлякови скали ще 
действуват на вас очаро 
вателно.

швна мача, 
след безопаоно нападение на 
гостите, Г. Ставров прави гре
шка и -уова е 1 : 0 за „Ллужни 
ца". С този резултат завърши

СКРЪБНА ВЕСТ
А. Д.

С болка на сърце съобщаваме на близки и приятели, 
че нашият съпруг, баща и дядоБАСКЕТБОЛ -Ъ

Поражение с 

некомплектуван отбор
АСЕН НИКОЛОВ АНТОВ] Iшвнезапно почина на 76 год.

Погледът първо ще ви 
се опре на белите скали 
на Влашка планина, коя 
то загражда селото 
към запад, а след това от 
ждрелото погледа ще ви 
мами на изток из остри- 

скалите,

Погребението ще стане на 29 април 1976 година в 
Каменица.

„Партизан” (Власотинци) — 
„Свобода” (Димитровград) 
67 : 60 (32 : 29)

Власотинци, 25 април. Игри
ще на „Партизан”. Време хуба 
во за игра. Зрители около 300. 
Съди П. Аранджелович (Пи
рот) и Й. Хаджи Митич (Про- 
нулйе).

„Свобода”: Т. Николов, И. 
Симов, С. Митов, 3. Геров, Н. 
Минев, М. Петров, С. Ранге- 
лов.

състезатели,, не успя да спече 
ли втората среща на тазгодиш 
ните състезания в Републикан
ската Б баснетболна дивизия. 
Поражението от „Партизан” е 
заслужено, въпреки минимал
ния резултат от 67 : 60 (32 : 29), 
понеже отношението на дими
тровградските 
към състезанията е твърде па 
сивно. Тренировните не се про
веждат редовно, настрани не 
отива целия отбор и прочие, а 
воично това се пряко отразя
ва на ипрата и резултатите.

- \О п ечалено 
семейство НИКОЛОВ

ОТ- ш
баскетболисти

те върхове на 
които се губят в синева- 'г^с-ш-ная&^-ои 

й/
шно

та.
Фотографияата 

то ви предлагаме
коя-

самоНекомплентуваният отбор на 
„Свобода” със само 7 от 12 А.

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ РАЗПИСАНИЕТО ЗА АВТОБУСИТЕ

Заминават от Пирот в чеса Тръгват за Пирот в часа 
Белград 
Ниш

10,00 и 14,136,45 и 14,40 Белград 
5.00 в.00, 6,45, 10,30 Ниш 6Д0. 10,30, 13,00, 13.30.

14,00, 17,20, 18,20 и 21Д» 
14,10

ПРОИЗВОДСТВЕНО-ОБОРОТНО—УСЛУЖНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ 
„БОСИЛЕГРАД” В БОСИЛЕГРАД

ОБРАЗУВАНО С ИНТЕГРАЦИЯТА НА ТЪРГОВСКОТО 
ПРЕДПРИЯТИЕ „СЛОГА”, ЗЕМЕДЕЛСКАТА КООПЕРАЦИЯ „НА
ПРЕДЪК” И ЗАНАЯТЧИЙСКОТО ПРЕДПРИЯТИЕ „УСЛУГА", 

КОЕТО ПОНАСТОЯЩЕМ РАБОТИ С ОСНОВНИТЕ ОРГА
НИЗАЦИИ НА СДРУЖЕНИЯ ТРУД ЗА:

_ ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО И ГОСТИЛНИЧАРСТ- 
ВО „СЛОГА”

_ СЕЛСКО СТОПАНСТВО И ИЗКУПВАНЕ 
„НАПРЕДЪК”
СТРОИТЕЛСТВО „ИЗГРАДИЛ 

I КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ЗАНАЯТЧИЙСТВО И ТРАНС
ПОРТ „УСЛУГА”

__ ТРУДОВАТА ОБЩНОСТ НА ОБЩАТА СЛУЖБА

14,40. 10,30 н 1330
Нрегуеаац5,03Нрагуевяц 

Скопие
Лесиоаац 0/5, 7,00 и 12,00 Ласновец 
Зайчар 13.30 Зайчар
Ннжшавац 4,30, 1330 и 15,46 Княшааац 
Заонсна баня 4,30 и 15,30 Звон. баня 
Велика Бонинца 5.45 Велино Бонинц®

7,00 9,00, 12,00. 13,00 и 18,00 13,00. 18,30 И 15,50
4.30 . 5,00 5,45 Бабушница 

7,00, 9,00, 10,45, 12,00 13,00 
1530, 18,00, 18,00 20,00

14.00 
' 15,00

100.00 14.30 Т. Одороаци 6,00 и ИЛ
5,00 15,15 В. Лунмая «.00 м 1630

Нишор 5.00, 12,00, 15,15, 18,10 Мкшор «30. 12.45, 17.00 16.45 
Б. паланка на всеки ч«| В. паланка на всеки час

от 5,00 до 22,00 от 5,00 до 2230
Димитровград на всеки час Димитровград на асаки, нас 

от 5,00 ДО 22,00 ( а?Т 5,00'
4,30, 8,05, 8,00 12,00 Темска 5.1)}, 7.00, 8,00. 13,9© 

14,10, 18,00, 20,10 . 22.10 13,55, 15,00, 17,00, 21,00, 22Д0
4,30, 6,05, 7,15 Вел. село 5,10, 8,40, 7,50, 840 

1140. 13,06, 1445, 18.00. 1740, 
19,40 21,00 , 22.50

Скопно 11497Д>0
/,00. 14,30, 13.25

4.30
4,00, 5.40 м 12.00 

4,30,и 1045 
7,30. 11.00,

5,00, 3,45, 8,00 
9.15. 10,00, 12.10, 14.10, 15ДС 

18,00, 17,00, 17.25, 18,46 
Д. Криводол 
Дойнинци

Бабушница

4 ДОД. Криводол 
Дойнинци 
Т. Одоровцм 
Велина Лупания

и)

Томсна

честити 1 МАЙ Вол ооло
6Л, 11.М, 12,10, 14,10

15,00, 17,00, 1930, 21,10, 22,10 ------
Двржина 4/0, 6,05. 1230Държинв

14,10, 11Л, .32,10
5.19. 6.10. 11.06

143*. 19,00 2235
ВСИЧКИ ТРУДЕЩИ СЕ, ГРАЖДАНИ И ДЕЛОВИ ПРИЯТЕ

ЛИ НАВРЕД ИЗ СТРАНАТА-

7,06, 16Л 
5,(0, 7,00, 11,15, 15,66

5.11, 16Л 
5.16, 4.46,

530. 12,00 Йалоамцл 
Суново 430, 665. 12,30, 14 /0, Суновп 
Патроаац 430, 14.16 Петроеац
М. йоааиаа.н 430, 136 М. Йеяаа

1133 14.16. 16Л

Яолооицв
НА

18,1в 144Л Лввв
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ПЕРАШЪЕ
КА ДОЙДОШЕ партизаните казаше дека 

нщча вече да чинимо перашйе. И права су 
децата, кикво това има. Узнещ яйце, учиниш 
га у алеву бойу, или ко работеше майНами, 
бог да Ъу прости, узне котъл натура лукови
те и Кипне яйцата. А нийе децата ндемо над 
село и цел дън пьетемо яйца и Ьи върлямо 
по лнвадуту. И щом партизаните казаше, не 
може, ние старите престадомо да чинимо 
перащНе.

Ама мину време, партизанете мануше да 
ни товоре за това, мисле разбрали смо 
ние рекомо с бабуту айде, 1ше не веруйемо 
ама да очинимо десетина за децата. Ка де
цата поодрастоше па престадомо да чинимо 
перашКе.

Ама децата се оженише, удомише, дой- 
доше нова деца. Тая новата деца су родена 
у новуту държаву и нема защо да н>им чи
нимо перашЬе. Ама моят син видим носи де
тето цело се уцървило и у джеп носи пераш-

се,
о

Професорът иъм жена си:
— Този път няма да ми се 

караш, че съм забравил чадъра 
си в илуба.

— Тази сутрин ти 
без чадър, скъпи.

НАГРАДИЛ КАРИКАТУРА № 2

излезе

о
$КУ-

Кво йе това, кажем му я, Айде нийе смо 
стари човеци, родени у ония век, па може да 
смо грщицди що смо ви чиниди перашКе, 
ама вице кво праните? Що чиниш перашКе 
на детето. Гледе кве убаве играчКе има, 
музине, тракторйе, шмайзерйе ...

Синът ме погледа, малко се посрами, и ми 
рече:

През това лято си починах ве 
лииолепно. Спонойна, чудна от 
пусна.

На море бяхте или наВъзможно ли е по всични предмети да си пръв?
Милена Николова планина?АИ-

— В нъщи. Но още 
през първия ден се скарахме 
с жена ми и тя през цялото 
време не ми проговори.

през
харчат за козметика повече, 
отнолното страната ни за въо 
ръжение?

— Напълно е възможно, но 
те одържат повече победи.

Ху/Ц®Р—- Тате, верно йе тека, ама я се сечам 
ка бейо манечък убаво сам си играл с пе
рашКе па реко на женуту ай де нека 
десетина за детето да се порадуие.

очини — Знаете ли тайната на дъл 
гия живот?

— Да, всени ден трябва да 
се ядат нянолно глави лун.

— А накво трябва да се на 
прави, за да остане 
тайна?

о
о

Автор донася пиеса:
— Нава е темата? — пита 

режисьорът.

— Тя го обича, а той...

— Той обича друга?

— Не, тон също я обича.
— Поразително! Най-после 

нещо оригинално.

И тека я чинео на синатога само десети
на да се порадуйе. Он са чини на унучето 
десетина перашКе детето му да се порадуйе. 
За некою годину унучето, че чини десетина 

свойето дете да се порадуйе... 
отидемо бре човеци? Уж

Между съпрузи:
това в

— Обичам те тана, нанто 
бих те обичал, ано беше мно 
го нрасива!перашъе на 

и куде че _
руйемо, а заметат си прайимо. Аай йеднуш 
да престанемо с тея работе. Чинеше пера- 
шЕе йе за ония койи веруйу у господа 
носе цървена яйца, а не ония койи носе 
цървене кььишЬе. У нашият дом само унуцити 
нр су с цървене книшЕе, а нийе Ъя с першъе 
учимо да се радуйу на цървенуту бою.

оне ве-
! Съпруг към жена си:

— Ядвига, все се чудя ной 
от нас бе по-глупав да се оже 
ни за другия?!

— А аз те обичам така, кан 
то бих те обичала, ако беше 
по-умен!они

о о

5 Зрител в театъра се обър- 
ща нъм две дами, които раз 
товарят от началото на пре 
ставлението:

— Извините, госпожи, но ни 
що не мога да чуя?

— Но това е частен разго 
вор, нанво искате да чуете?!

о
Между хирурзи:
— Направих операцията съ 

веем навреме.

— Браво, какви ли би се 
случило с пациента, ано бе 
ше закъснял?

! — Хлапе гледа нак баща му 
се почесва.

— Татко, ти растеш! — на- 
зва то.

Затова я ко стар човек ви молим, айде 
туя годину кико йе било да йе било, мину- 
ло, н,ема по име да кажемо кой йе чинил 
перашКе, ама однагодину — сакън! — Глупости.

-г Да, да — ето виждаш 
ли, че ти расте глава над гла 
вата.

о
—• Щеше да оздравее на 

следващия ден и без опера
ция.

МАНЧА
— Известно ли ти е, Жан, 

че жените в нашата страна

7ТРХ7ЩШИ&*?.


