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С утаи на Праацдаета на Оациалиетн- 
часна Федеративна репувлим, Юго-
славин от 14 февруари 1975 г. И ад»,»1
твлство „Братство” е удостоено с 
Орден братство и единство със сре- 
барай венец аа особени заслуги в 
областта на информативната и гра
фическа дейност и
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ба, в епичният отпор срещу
сталинизма, в установяване на 

самоуправлението и обобще-

средствената социалистическагодина Деня на 
международната работническа 
солидарност нашата работниче 
ска класа и всички наши на
роди и народности посрещат 
в знак на Титовите и нашите 
юбилеи: четири 
от заставането му начело на 
Партията и 85-ия му рожден 
ден. Ознаменуването на голе
мия празник що протече в де 
лово и бодро настроение. В 
отчитане на постигнатите ре
зултати в социалистическото 
строителство и борбата за 
свой път в социализъм, в за 
здравяването на политиката 
на необвързаността, като един 
ствено предусловие за опазва 
не и укрепване на световния 
мир и за освобождение на на 
родите от всеки вид господ
ство и доминация- 

В годината на Титовите юби 
леи и в Титовата епоха, с 
гордост ще отчетем постиже
нията през изминалият пери
од от една година и през бур 
ните десетилетия на нашето 
столетие. От роб, нашият ра
ботник и трудещ, се превърна 
в господар на своя труд и 
съдба. Тази огромна промяна 
настана в резултат на рево
люционните процеси, които до 
несе борбата на работническа 
та класа, водена от Съюза на 
комунистите и другаря Тито. 
Революцията отприщи дълбо 
ките и нелресъхващи източни 
ци на творческа енергия на 
народните маси, които за ис
торически относително кратък 
период показаха свърхчовеш- 
ки героизъм в годините на 
Народоосвободителната

ази
Но и нейнотодемокрация-

действуване зависи от анга-
ствяване на всички дейности жирането на организираните
в нашия живот и укрепване социалистически сили, сплоте
на независимата и необвърза ни около Съюза на номунис-
на политика на външен план. тите.

десетилетия Това са постижения, с кои- В ход е подготовката зато ние съвременниците на Ти XI конгрес на СЮК и на парто можем да се гордеем пред 
историята и света. Но това е тийните конгреси в републи-
и дълг: още по-смело да вър ките и областите. Нонгресите
вим напред, още повече да ще бъдат срещи на които
работим за доброто на нас и ще се направи критически ана
нашите приятели от всички ме лиз на досегашната ни самоу
ридиани на земното кълбо, за правителна прантика и ще се
общия прогрес. посочат пътищата и методите

Във всички самоуправителни още по-ефикасно и цялостза
клетки на обществото ни е в но провеждане на програмата
ход прилагането на Закона за на СЮК и Конституцията.
сдружения труд — работниче Единният Съюз на югослав
ската нонституция- В сферата ските комунисти, сплотеността
на труда се внедряват каче- между нашите народи и на-
ствено нови отношения- Тру- родности, братството и един-
дещият се действително ста ството, ясната перспектива за

бъдещото ни развитие, огромва същински господар на ус
ловията и резултатите на своя ният ни престиж в света и
труд, съзнателно поемайки сво пр. допринасят тазгодишното

чествуване на Международнияите задължения и отговорнос
ден на труда да бъде богато,ти.
делово, тържествено и по-съ-Цялостна изява доживява и държателно отколното досега.

делегатската система, като
Ст. Ст.най-адекватен израз на непо-

(Рисунка М. Петров)Йосип Броз Тито

ЧЕСТВУВАНЕ НА 40-ГОДИШНИНАТА НА КП НА СЛОВЕНИЯ

БЕЗ ЕДИНСТВО НА КОМУНИСТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ НЯМА ЕДИНСТВО НА НАРОДА
ри. Председателят на ЦН на 
Словения Франце Попит изне 
се доклад за революционната 
борба на словенските номунис

— ЗАЯВИ ДРУГАРЯ ТИТО, ПРИВЕТСТВУВАЙКИ УЧАСТНИЦИТЕ НА ТЪРЖЕСТВЕНОТО 
ЗАСЕДАНИЕ НА ЦК НА СК НА СЛОВЕНИЯ

На 25 април заедно с най- 
милия си гост другаря Тито 
словенските комунисти ознаме

нуваха 40-годишнината от съз 
даването на НП на Словения- 
Този ден цяла Любляна сър

дечно поздарави президента 
Тито и съпругата му и ста
рите прекалени революционе-

ти.
бор-

Тържественото събрание по 
здрави и президентът Тито, 
нойто между другото наза:

— Ние, нойто по това вре
ме активно действувахме в 
ЮКП помним тези драматич
ни дни, когато дойде и до съ 
здаване на Словенската и 
Хърватската комунистическа 
партия- Щастие е, че ние все 
пак и по тази линия навреме 
предприехме това което бе не 
обходимо, че създадохме Хър 
ватската и Словенската кому
нистическа партия, защото то 
ва бе тясно свързано с на
шата политика по решаване 
на националния въпрос.

Ако ние не бяхме това на
правили тогава, щеше да ни 
бъде много по-трудно да во
дим и така успешно да завър 
шим нашата освободителна 
война. Тана във войната дой
де до изява пълната самоини 
циатива на всички номунисти 
чесни партии, включително и 
областните, в тяхното ръково
дене на борбата, която се во 
деше на територията на Ця 
ла Югославия- Това не беше 
само един фронт, но много 
фронтове, и се показа от 
какво значение беше съще
ствуването на комунистически

(На 2 стр.)



Без единството на комунистическата 

партия няма единство на народа
/.

ь* а %

(От 1 стр.) повени клевети, върху които 
не трябва много да се спи
раме.

Днес особено е много труд 
на международната обстанов
ка и ние комунистите трябва 
да бъдем готови на всичко. 
Трябва да бъдем готови ако 
затрябва за отбрана на при
добивките, които спечелихме 
във войната. Това е наш дъ
лг към падналите в тази бор 
ба. Трябва, следователно, и в 
бъдеще да бъдем готови, на 
каквото и да стане, и аз вяР 
вам, че ако бъдем готови ни 
що не може да ни се случи. 
Ние ще знаем да отбраним 
нашата
трябва в този дух да възпи
таваме все нови и нови поко
ления- Затова е необходимо, 
всички тези факти и събития 
от нашата история да бъдат 
известни на нашата младеж, 
на нашето най-младо поколе- 

утро то трябва

те партии с цялостна пищна 
тива.

Искал бих единството създа
дено през течение на война
та, а и преди войната, не са-

Те знаеха да намеря» из
ход от най-трудните положе
ния, а това ое в резултат на 
обстоятелството, че ЮКП по 
това време бе единна, очи
стена от всички противници, 
една същинска революционна 
организация-

мо между комунистите, но и 
на народа, и в бъдеще да 
грее — на днешните и бъде 
щите поколения- Без един
ство на Комунистическата пар 
тия не може да съществува 
единство на народа (аплодис 
менти). Ние успяхме, както е 
известно, да поведем войната 
с 12 хиляди комунисти, от но

Нашито бойци в атака на срем смия фронт 
ДЕВЕТИ МАЙ

ДЕНЯТ НА ПОБЕДАТАДнес си спомняме какъв 
труден предвоенен период ми 
нахме. Аз не един път съм 
казал, че на мен и на дру
гарите, които тогава бяха с 
мен никога не е било по-теж 
ко, отколкото тънмо по това 
време. Но ние знаехме да на 
мерим пътя в подготовката 
за настъпващите събития, за 
щото ставаше ясн0> че вРа' 
гът ще нападне нашата стра
на. Този наш път ние предва 
рително набелязахме. Знаех
ме да обезпечим такава орга 
низация на нашата освободи
телна война, която доприне 
се да победим.

страна. Но и днес Девети май 1945 година влезна в историята 
като ден на победата над фашизма. На тази дата преди 
32 години разгромена от съюзническите армии хитлери- 

Гермаиия подписа безусловна капитулация-
Вихърът на П-та световна война не пощади 

нашата страна. Тя стана плен на грабителсния 
на фашистките завоеватели през април 1941. Н 
не трая дълго. От юли 1941 година Югославия стана 
поприще на геройската Народоосвободителна борба, 
бастион на свободата в поробена Европа.

Водени от ЮКП и другаря Тито югославските 
народи и народности се вдигнаха на масова, всенарод
на въоржена борба за освобождение и нов обществен 
порядък. Не беше ли това безумие на храбростта в 
Хитлеровата европейска крепост? Не! Това беше еди
нният път и начин да се даде съпротива и отпор, 
помощ и пример на поробените, добре обмислена и 
подготвена борба на всички прогресивни народни си
ли, водени од Партият? и Тито.

Цената на нашата свобода и независимост, на 
нашия принос за победата над фашисткия враг е ми
лион и седемстотин хиляди жертви. А това представля
ва 17 на сто от общите човешки загуби на 18-те държа
ви от антихитлеровата коалиция- Фашистките окупа
тори и домашните им слуги унищожиха в страната 
ни към 300 хиляди селски домове и 650 хиляди къ
щи в градовете. Над 3,5 милиона югославяни останаха 
без дом. Стотици хиляди инвалиди и сирачета...

С небивал ентусиазъм нашите народи в 
бодната си социалистическа родина започнаха социали
стическото строителство. Днес, 32 години след после
дните гърмежи на войната страната ни е напълно пре
образена, нова и мощна във всяно отношение.

Братството и единството, самоуправлението и не
обвързана ни външна политика освободиха неизмерима
та творческа енергия на нашия човек. Той с право се 
гордее с миналото и настоящето и бодро гледа в све
тлото бъдеще.

ито мнозинството сетне заги 
наха. Но от тази кръв израст 
наха нови и нови поколения 
комунисти.

стла и
поход 

о това

ние, защото 
да поеме ролята на творец и 
защитник на социализма в на

Днес в Съюзна на югослав 
ските номунисти имаме 1,5 
милиона членове; следоветел- 
но огромно число. Това са ми
лион и половина партийни вой 
ници и изобщо войници сре
щу всеки враг, който би ата 
кувал нашата страна (аплодис 
менти). Желал бих всички ние 
да знаем какво ще правим 
по-нататък, да имаме предва
рителен план. И ние го има
ме. Но всичко това трябва да 
проникне в кръвта и плътта 
на нашите хора; всеки тряб
ва да знае какво ще работи. 
Ние пред нас имаме огромни 
задачи. Нашата Революция 
не е завършена. В построява
нето на социализма още не 
сме постигнали всичко нъм

шата страна.

Още един път на комунис
тите на Словения честитя 
голямото тържество. Това, ко
ето днес ставаше в Любляна, 
още не съм видял. Огромна 
маса народ по улиците и по 
протежение на пътя. с кило
метри и с километри. И през 
1945 година тук имаше много 
народа, но много по-малко от 
колното днес. А накво значи 
това? Това означава, че наши 
ят народ вижда къде върви, 
че комунистите са спечелили 
доверие сред народа и че 
трябва да бдим и пазим това 
доверие, което народът ни из 
казва.

Другарите, които още през 
1941 година бяха на съвеща 
нието в Столице край Крупан 
твърде добре знаят какво то
гава заключихме. Заключихме 
да се формират главни щабо 
ве в поотделни части на стра 
ната, т.е. в днешните републи 
ки и области. С една дума, 

имахмевече предварително 
ясна линия въз основа на ко
ято комунистите на всички на 
роди на Югославия ще вод
ят тази борба. Накво 
да се случи ако по това вре
ме не съществуваше Номуни 

свързана

сво-

щеше

което се стремим и което ще 
осъществим. На този наш път 
ще се изпречват още много 

вътрешни

етическата партия, 
с народа, ако тези съдбонос 
ни дни беше дочакала разби
та и вътрешно разорена от 
фракционерството? В този слу 
чай ние комунистите не бих
ме могли да поведем народа 
срещу врага, срещу окупато
ра. Но ние бяхме подготвени 
и успяхме. Но ето, тридесет 
и повече години след война-

Пожелавам ви много успехи, 
драги другари комунисти (ап
лодисменти).

инеприятели,
външни.

Н Вилко Винтерхалтер: По жизнения път на Йосип Броз
прехвърлят, че 

при нас е било спонта-
та, някои ни 
това
нно, като че ли хората — ре

не са имали накъ- 
гората.

чи си
де, па са бягали в 
Разбира се, това са най-обик

Сега настъпват трите месе 
ца на трескави усилия за °Р 
ганизационно уреждане на пар 
тийните организации в стра 
ната и отношенията между от 
делиите ръководства. Днес мо 
же да изглежда не важно и 
нормално, че Йосип Броз 
през този период е провел де 
сетни и десетки разговори с 
партийни дейци от цялата 
страна, че се е консултирал 
с най-добрите представители 
на прогресивното движение, 
организирал е съвещания в 
областите и т. н. Но всяко от 
тези заседания е било риск 
за себе. Трябвало е да се 
повържат всички съществува 
щи нишки, някои е трябвало 
да се скъсат, а някои съвсем 
нови да се установят. По вре 
мето когато опасността от про 
вал дебнала от всички страни 
и когато всяко заседание би 
ло риск 
кият диапазон на връзки и 
контакти, които осъществява 
Йосип Броз.

Но нека посочим само част 
от тези дейности за да 
почувствува и нагледно 
стави как Йосип Броз по това 
време със своята енергична 
акция и вдъхновена смелост 
всъщност е провеждал реорга 
низацията на ЮКП. Той се 
свързва с ръководството от 
Белград, полага огромни уси
лия тук да се поправят щети 
те, настанали с арестуването 
на най-добрите хора от Сър 
бия- Свързва се ръководители 
те в Словения, където трябва 
да интервенира в смисъл да 
се изглади спора между мла 
дежните и партийните ръко 
водители, подтиква словенски 
те другари към провеждане на 
учредителен конгрес на КП 
на Словения- Същото прави и 
с другарите от Хърватско и те 
възможно по-бързо да обра 
зуват КП на Хърватско. Раз
говаря с представители на 
синдикатите и се застъпва за 
единство на синдикалното дви 
жение, за свързване между 
синдикалните организации в 
отделните области. Провежда 
заседания с младежките ръко 
водители, интересува се за ле 
галната работа на прогресивна

та интелигенция, научните спи 
сания- Намира време да 
говаря с хора от провинция 
та, разпитва се за състоъние- 
то на селото в краищата, къде 
то преди десет години и сам 
е работил, свързва личниите на 
партийната технина и служба 
та на осведомяване (информи 
рането), изобщо получава пъл 
на представа за състоянието 
на работите. Всички негови у- 
силия са насочени та още със 
самото свързване с хората да 
зопочват нови наченни на ре 
волюционната работа. Тук, във 
всички тези детайли 
изпъква една мисъл - водител: 
единството на целия I 
братството на народите 
Югославия, единството 
ботническото движение, 
яването на всички работниче 
сни синдикални 
ако не организационно, 
поне анционно, създаване на 
единна работничесна партия, 
образуване на народен фронт, 
поставяне на младежката дей 
ност върху легални 
мобилизиране на студентската, 
работническата и селската 
деж, ангажиране на

н--

НАЧЕЛО НАСЮК1ВСТНИК НА ЕЪЛГЛР- 
ОКАТА НАРОДНОСТ ■ 

СФР ЮГОСЛАВИЯ

4)Излиза всеки пвтън
Ур«кда (МАШврюима

.
По повод 40-годмшния 

юбилей от идването на 
другаря Йосип Броз Ти- ■ 
то начело ия ЮКП,' 
(1937—1977) и 85-ия му 
рожден ден в. „Брат
ство" в повече броеве

ТОДОР ВЕЛЧЕВ

радмпвр
СТОЯН СТАНКОВ 

раднпр
ЮГДАН нинолов

винагиТ

наро.
ще публикува част от 
книгата на Вилко Вин
терхалтер „По 
мия лът 
Броз”. В тази част на нни 
гата под название — 
НА КОРМИЛОТО се го
вори за 
гато другарят 
става начело на Парти
ята и я готви за съд- 
бонооните 
събития на НОБ и На
родната революция-

Тооофмпн директор — на
на ра 
сплотжизне

на Йосип
•дикшмтр

• пелугедншок М организации,
а тоизненадва широ-Тмущ омота* годините, ко- 

Тито за-СДИ — Кма
Почотамца ,3уи Нород-

За нас, Ст. Поумоомч 
Л1 Т1 — Ним

съществено не би 
трябвало да е важно да избро 
яваме всичко каквото Йосип 
Броз е направил през 
време. Важни са резултатите.

исторически основи,
II

АМп това мла 
всички
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Как празнувахме 1 май
п дина (днес Светозарево). В 

тази честитка, която била из
пратена до Светозар Лазаре- 
вич, по-късно известен работ
нически боец, се казва:

„Честитим ви празника Пър 
ви май като се приобщаваме 
към вас и манифестирам за 
осемчасово работно време и 
с това да изтъкнем социалис
тическия интернационализъм. 
Да живее осемчасовия рабо 
тен ден! Да живее срт 
та социална демонратия! Мно 
го поздрави от М. Лазаре- 
вич”.

От Пирот са изпращани и 
пощенски картички с ликове
те Карл Маркс, Фридрих Ен
гелс и Светозар Маркович. В 
музея на Понишавие в Пирот 
са запазени няколко такива 
пощенски нартички като доку 
мент, който най--добре гово
ри за работническото движе
ние в Пирот и близката окол
ност от преди повече от поло 
вин столетие.

(На първомайските търже
ства през 1911 година в Пи
рот излезнали на демонстра
ции 250 работника, 1913 годи
на на демонстрациите участву 
вали 200 до 300 души, а 1914 
година Местната организация 
на ССДП в Пирот организира 
ла над хялда работника. На 
това първомайско тържество 
говорили и Джока Тошич, Дра 
гутин Пейчич и Милисав Слав 
кович. Те от иПрот изпрати 
ли приветствие до трудещите 
се в страната като търсили 
мир, балканска федеративна 
република и право на гласо
подаване.

за пръв път чесгвуван Първи 
май. през тази година започ
нали връзките между раоотни 
ците на Пирот и Цариород. 
оопрени, че оили разделени о 
границата раоотниците на те
зи два града чрез своите со
циалдемократически организа 
ции размендили свои делега
ции и устрояили политически 
и културни срещи в двата гра

РАЗНИКЪТ на труда 
Първи май в Пирот и Дими
тровград тържествено е чес- 
твуван още в началото на то
ва столетие. Тези 
и когато са били разделени с 
граница тяхните работници са 
подържали близки връзки.

два града

Пирот пръв път е чествувал 
празника на труда Първи май 
през 1902 година, значи след 
13 години от деня, когато Ме 
ждународния 
ки конгрес прие този ден ка 
то празник на трудовите хора 
от цял свят. Тогава в Пирот 
е създадено Пиротско работни 
ческо дружество. Оттогава по
чти всяка година до Балкан 
ските войни работници в Пи 
рот чествуват Първи май. Та 
ка през 1905 година в първо 
майския парад са били около 
500 души. на събранията 600, 
а при чествуването на праз
ника оноло 1500 души. През 
тази година след Белград и 
Ниш Пирот е имал най-голе- 
ми първомайски тържества в 
Сърбия- На следващата 1906 
година на първомайските тър 
жества на улиците на Пирот 
били организиоани демонстра 
ции и тогава било изпратено 
първомайско приветствие, в 
което се казва:

да.
ъбска- Чествуването на Първи май 

продължило до Балканската 
война.

Първото свободно чествува- 
не на Първи май станало ед
ва през 1945 година след ос
вобождението на града от бъл 
гарско-фашистката окупация- 
Въпреки това, че градът имал 
само осем месеци свободен 
живот, в града били организи 
рани големи първомайски тър 
жества.

Няколко седмици преди пра 
зника започнаха тържествата 
и в града и в селата на тога
вашната околия- Димитровград 
имаше тържествен вид. Ули
ците бяха почистени, къщите 
хубаво белосани. Учреждения 
та, частните къщи и стълбове 
дори бяха окичени с цве 
тЯ- По витрините и по стени
те имаше безброй лозунги.

социалистичес-
От първомайския парад в Димитровград 1945 г.

На 25 април 1945 година се 
състоя заседание на Общин
ския народосвободителен ко
митет, на което бе проучено 
писмото на Акционния 
тет за празнуване на Първи 
май.

Първомайския митинг в Димитровград 1945 г.

По този начин всички ония. 
които нямаха достатъчно хра 
на за празника, бяха подпо
могнати от народната власт.

След манифестацията бяха 
устроени и увеселения в при 
родата. При манастирчето, къ- 
дето се провеждаха Първомай 
ските тържества до 1910 до 
1915 година, бяха дошли мно
го граждани да продължат 
празнуването на обща трапе-

„В деня на всеобщия ме
ждународен преглед на сили
те, и исканията на работниче 
ската класа под знамето на 
социализма, 
се приключваме с вик: Да жи 
вее международния боеви про 
летариат! Да живее Първи 
май! ..”

бройни знамена и лозунги, с 
които се изразяваше желание 
за мобилизиране на силите за 
по-бързо унищожаване на фа- 
хйзма, за възобновяване на 
страната от опустошаването и 
по време на войната.

За празника бяха подпомог
нати и семействата на бой
ците. На всеки член от тези 
семейства беше изпратена по 
мощ от 200 динара и по 3 
кгр брашно. Организациите на 
АФЖ също бяха отпуснали 
помощ за бедни семейства.

коми-

демонстративно
На заседанието се реши 

празникът на труда — Първи 
май да се празнува под ло
зунга „Пролетери от всички 
страни, съединявайте се" и 
с продължение на борбата до 
окончателно унищожение на 
фашизма.

Манифестацията в Димит
ровград беше величествена. 
Цялото гражданство, служещи 
те от учрежденията, части от 
Народната милиция и комен- 
данството съставяваха внуши
телна колона от 1500 души. 
Над тях се издигаха много-

ПЪРВО СВОБОДНО1945
ЧЕСТВУВАНЕ НА ПЪРВИ МАЙ 
В ДИМИТРОВГРАДНа първомайските търже

ства. които били организирани 
на 18 април 1909 година била 
спряна работата и направени 
демонстрации в града. На две 
конференции станало дума за 
исканията на пролетариата. За 
настроението на работниците 
в навечерието на Първи май 
говори и пощенската картич
ка, изпратена от Пирот в Яго

В ЦАРИБРОД чествуването 
на Първи май също започна
ло от началото на това сто
летие с увеличение на работ 
ническата класа, 
година вече тук била органи
зирана стачка, която продъл
жила 45 дена, а 1910 година

за.

Богдан НИКОЛОВ
През 1909

В годината на Титовите и нашите юби
леи на всички трудещи се и граждани в об
щината и цяла социалистическа самоуправи- 
телна необвързана Югославия

оня. който знае в какви усло 
вия се е работило може дои 
ре да прецени тези успехи: 
раздвижване на целия меха 
низъм всичките му лостове и 
трансмисии заедно с масата 
нови хора изорани по новите 
критерии и с новия подход 
към хората — безусловонто до 
верие. Имало е тук м горче 
вини, които Йосип Ьроз е 
трябвало да прогълта. Като 
пример да приведем, че в 
страната в пълния ек на бор 
ба за реорганизация на Пар 
тията, Тито на самото място 
намира, че е най-добре за мла 
дежни секретар на СКОЮ да 
бъде назначен Лола Рибар, а 
Горкич дава вето до завръща 
ното на Тито в седалището на 
ЦК. Губи се ценно време, а с 
това и взаимното доверие. По- 
право, то-поне що се касае за 
отношенията между Иосип 
Броз и Горнич-вече е било за 
губено. Йосип Броз е трябва 
ло да разбере и прогълта и 
горчевината на спорадичното 
недоверие, което хората в стра 
ната имали към онези, които 
са идвали от вън. Той бил при 
нуден да прогълта тази гор 
чевина като лек и утеха; тя 
още повече го подържала в 
неговото убеждение, че рево
люцията не може нито да се 
подготвя нито да се провежда 
от далечина. В тази жътва на 
успехи, постигнати тогава, все 
пак е имало едно петно. Ця 
лостно гледано изпращането 
на доброволци в Испания вър 
вяло задоволително.

ка своеобразна топлина на чо 
вешкия глас поражда винаги 
необинновено сигурни нартини 
на помнене. В нръга на споме 
ните, които развълнува пла
стичността на един такъв чове 
шки глас, се явява Цялата то 
пла и интимна атмосфера на 
преживени мотиви и неща, за 
които и самите ние 
предчувствували, че след мно 
го години в нас все още жи
веят постоянно с вътрешния 
си живот.

Тито, след девет години, се 
появи пред тази стъклена вра 
та като сянка на отдавна из 
миналите дни и на първ по
глед — така ми се стори, — 
като че ли много не се е про 
менил, а пак: много се е про 
менил, и повече от това, по 
всичко. Така ианто се появи 
и първия момент той ме под 
сети на дени мой познат от 
Прага и едвам когато свали 
блестящото си пенсне, забеля 

това е някой друг. До 
години в живота на чове 

ка, не са толкова голямо раз 
стояние, а тези девет години 
представляваха 
девет драматични години 
живота на цялото наше движе 
ние."

Когато Йосип Броз 
март на 1937 година се върна 
от страната в седалището на 
ЦК на ЮКП в Париж, гене
ралният сенретар Горкич е мо 

обади на представи- 
ЮКП в Моснва, че

прогресивни сили в една съв
местна борба.

Всичко тогава е било важно 
Йосип Броз не е подценявал 
нито един човек, нито 
възможност, нито един шанс.

Добре е тъкмо на това мя 
сто да цитираме великия хър 
ватски, югославски и стетовен 
писател Мирослав Кърлежа, 
който в една от своите ста
тии така преживява Тито, ко 
гато той през 1937 година се 
появява в Загреб:

, В ранна есен деветстотин 
седмата година Ти

ЧЕСТИТИМедна

1 МАИне сме

- МЕЖДУНАРОДНИЯ 
ДЕН НА ТРУДАтридесет и 

то се звърна, след девет годи 
тишината на едно мени, в

ланхолично лредвечерие. 
седях в сумраиа в стаята си 
и наблюдавах облаците, как 
западният вятър ги носиви 
соко над града... В тишината 
отенна звънчето на входната 
врата. Кой е това, ной звъни

продължително, а лос
варително не се е обадил по
телефона?

Ставам, минавам по кварти
първат-

с пожелания за още по-големи постижения в 
изграждането на самоуправителния социали
зъм:

Сам

ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА

ОБЩИНСКИЯТ КОМИТЕТ НА СЪЮ
ЗА НА КОМУНИСТИТЕ

така
зах че
вет

ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА 
ССРН

рата си. отварям 
след това втората врата, за
палвам светлинна в хола, тра
кна секретната брава, а пред 
стънлените врата стои чуждс 
нец. Непознат човек в пепе- 
вата светлина на здрача, огрян 
от портокаловия отблесък на 
орнаментите. Бледо лице на 
непознат човек и светъл, то
пъл ип риятелски глас, които 
чистосърдечно се усмихва 
сумрачния И сив момент, поч 
ти драматична среша след де 
вет години. Нашите образи по 

променят. н0 б°я 
позната, 

а пан та

в

ОБЩИНСКИЯТ СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ 
ОБЩИНСКИЯТ ОТБОР НА СУБНОР и 
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА
сгом

през

жал да 
теля на 
Йосип Броз от страната е до 
несъл „интересни и оптимисти 
чески информации и отчети . 
Наистина Титовият баланс бил 
добър над очакванията. Само

в

БОСИЛЕГРАД

стоянно се 
та на 
чудна, неопределена,

(СЛЕДВА)гласа, онази
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ЧЕСТВУВАНЕТО НА 1-ВИ МАЙВ ОБЩИНИТЕ ПЪРВОМАЙСКИ ИНТЕРВЮТА

КОЛЕКТИВНИ ИЗЛЕТИ ЖЕЛАНИЕТО НА КОСТОВ
МЕЖДУНАРОДНИЯ ПРАЗ

НИК на труда — 1-ви май ще 
бъдо тържествено ознамену
ван в Димитровградска общи
на. На 29 април, в голямата 
зала на Центъра за култура, 
ще со проведе тържествено 
събрание, на ноето ще се пре 
даде програма и прочете до
клад за значението на праз
ника. Преди тържественото 
събрание ще се организира и 
факелно ществие на ученици 
те от основното училище и 
гимназията.

Тържествени събрания, как 
то и тържествени заседания 
на работническите съвети, ве
че се проведоха и в органи
зациите на сдружения труд.

Бяха прочетени доклади за 
значението на 1-ви май и връ 
чени награди на пенсионира
ни работници и признания 
най-добри работници.

По повод празнина Общин
ският ,синдинален съвет в Ди 
митровград ще награди с Пър 
вомайсна награда и най-доб
ри работници от организаци
ите на сдружения труд в об
щината.

Предвидено е

обществено 
още

и ресторант за 
хранене, но ни остава 
много работа, до като лроизво 
дителноста на труда издигнем 
на желното равнище.

Разрешаването на 
на възнаграждаването е може 
Ои ключа за намаляване на от

Тридесетгодишният работник Борис 
на профсъюзнатана Костов от с. Ракита о председател 

организация и ..Тенстилнолор" в Бабушница. Попитахме 
го кои са основните задачи на профорганизацията в 
настоящата година? въпроса

Уравниловката, която досега 
беше присъща в нашето възна 
граждаване е главната причи
на за текучеството на кадрите.

— Една от основните задачи 
е да извършим преустройство 
на нашата организация докрай 
според Закона за сдружения

по болест. Поради непусиите
стимулативно възнаграждаваме 

имахме значителенсъщо така 
трудовите организации да ор
ганизират колективни излети 
в природа или ако е лошо вре 
мето срещи в помещенията на 
самите организации.

досега
орои на отпуски по болест, .и 
структура на работата сила с 
„1екстиколор" е такава, че а- 
ко този въпрос не се разреши 
основно-може да угрози произ 
водството. Мнозина от работни 
ците са от ооколните села, къ- 
дето притежават и имот. От ра 
ботното място отиват на нива- 
.та Сега значи е въпрос, как в 
работникът да бъде заинтере 
сован за работното си място, 
да остави нивата на 
близки или да я отстъпи на 
кооперацията. А това може да 
се .осъществи единствено ако 

устроим така, че работ

в

А. Д.

СУРДУЛИЦА

С трудови резултати
своитеПО ПОВОД Първи май — 

Деня на труда, във всички 
трудови организации и мест
ни общности в Сурдулишка 
община ще се рповедат тър
жествени заседания с докла
ди и културно-забавни програ
ми.

Населението от Сурдулишка 
община ще ознаменува Първи 
май и с големи трудови ус
пехи в областта на залесява
нето, поправката на пътища, 
уреждане на жизнената и тру 
дова среда.

На обществения сектор в 
Сурдулишка община в първо 
майското съревнование, което 
е и съревнование в чест на 
двойния Титов юбилей до не 
отдавна са засадени 120 хас 
борови фиданки, от.които 10 
ха в Топли дол край Божица 
Извършено е и чистене и око 
паване на борова гора на 
площ от 15 ха. Акцията по 
залесяване продължава, в ко 
ято участвуват пионери, мла
дежи и граждани.

На 30 април т.г. из улиците 
на Сурдулица ще се проведе 
крос, в който ще участвуват 
отбори от всички основни и 
средни училища в общината. 
Сътцйя ден във вечерните ча 
сове ще се състои надбягва 
не из улиците на Сурдулица, 
в което ще участвуват работ
ническата и градска младеж, 
а по околните баири и по се-

Борис Костовлата ще лумнат лагерни ог
ньове. След това в центъра 
на града на открита трибуна 
ще се представят с интерес
ни номера културно-забавните 
дружества „Първи май“ и 
„Ром" от Сурдулица и „Нови- 
ца Дойчинович" от Масурица.

На Първи май на футбол
ното игрище на „Раднин" в 
Сурдулица ще се срещнат 
футболните отбори „Радник" 
от Сурдулица и „Хайдук" от 
Прешево. Същевременно до 
Първи май се завършват и 
всички спортни състезания по 
шахмат, стрелчество, малък 
футбол и хандбал.

Първомайските 
ще бъдат използвани и за из 
лети до Власинсно езеро.

М. Величков

ако се
никът да може в най-пълна сте 
пен да разполага с дохода.

Костов е завършил неотдав 
на регионалната самоуправител 

школа „Милентие Попо- 
вич", а член е на Съюза на 
комунистите от 1968 
Попитахме го каква е ползата 
от школата на самоуправители

ната

година.

те?
— Ползата от нея е голяма. 

Човек получава по-пълни зна 
ния по основни въпроси от на 
шето самоуправително разви
тие и по този начин може по- 
дейно да се включи в нашата 
самоуправителна практика.

От „Текстилколор си отидоха 
множество висшисти или по 
лувишисти. От известно време 
насам положението се мени. 
Създават се по-добри услови, 
за работа, неотдавна открихме

труд. Това е необходимо най- 
много поради още неразреше 
ните въпроси за възнагражда 
ване.

празници

М. А-

СЛЕДВАЩИЯТ БРОЙ 

НА „БРАТСТВО“ ИЗЛИЗА 

НА 13 МАИ Т. Г.

ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА

ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗА НА КОМУ
НИСТИТЕ

ОБЩИНСКИЯТ СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ

ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СОЦИАЛИСТИЧЕ
СКИЯ СЪЮЗ

ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗА НА СО
ЦИАЛИСТИЧЕСКАТА МЛАДЕЖ

ОБЩИНСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪЮЗА НА 
БОЙЦИТЕ

ДИМИТРОВГРАД

ЧЕСТИТЯТ НА ВСИЧНИ ГРАЖДАНИ И ТРУДЕЩИТЕ СЕ 
ОТ ОБЩИНАТА И СТРАНАТА

мендонароря
ПРАЗНИ» НА ТРУЦА 

ВЪРВИ МАЙ
КАТО ИМ ПОЖЕЛАВАТ ЗАНАПРЕД ОЩЕ ПО-ГОЛЕМИ 
УСПЕХИ В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОТО СТРОИТЕЛСТВО
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РАЗГОВОР С БОРИС
БОРИСОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА В ДИМИТРОВГРАД

ПО ускорено развитие
— Другарю председател, 

нашата общественост 
вече се утвърждава 
че вие сте един от успешни
те председатели на Димитров
градска община. В канво е тай 
ната на вашите успехи?

— Постигнатите успехи в об 
щината, канто и в страната от 
освобождението до днес, са 
заслуга на всични граждани, 
трудещи се и младежта, при 
което не трябва да губим от 
предвид и огромния принос 
на отделни хора, работили на 
най-отговорни постове.

Ако се оценява, че през 
периода, в който аз заемам 
поста председател е имало ус 
пехи, това ме радва въпреки 
че лично считам, че успехи
те е могло да бъдат и по-голе 
ми. Тайната на успеха нався
къде пък и тук лежи в неогра 
ничения оптимизъм и вяра в 
обществения прогрес при мно 
го труд, както личен, така и 
обществен. Благоприятният по
литически климат и все по- 
голямата стабилност в стопан 
ството все повече открива но 
ви перспективи на развитие, 
което дава по-гол ям подтик за 
всеки отделен човек.

в
все по- Н- пишава ог кланици!и ,цо ми 

к|ПиО! |<а „л«5 , и Дилжина 01
• иио ние I ри. 1-и,е I )риц олткМ е 
пи^1и|1Шпа1с1 За И01 ротдапе ни
1 и-мрепредавагел, е коти ще 
иинрием цяла 1а теригория ма 
оо!цина1а с ю-програма. про 
должава изграждането на на 
нализацията и градените ули
ци. „пиш-експрес ще изгради 
авто! ара.

онаодяването на население
то заслужава осооено внима
ние и затова и в тази ооласг

Въпрени че Димитровградска община е една от по-изостаналите в СР Сърбия, в
кпяйгп=.т?м!!едн2 време= КИПИ 0ЖИВен стопанени и нултурен живот. За развитието на тази 
раигранична община беседвахме с нейния председател, инж. БОРИС БОРИСОВ.

мнение,

те реконструкции. В този сми 
съл досега на два пъти в сто 
панството в 
вложени средства от 13 мили 
она динара посредством Ре
публиканския Фонд за резер
ви и от депозираните сред
ства на Републиканската об
щност на интересите по инва 
лидно и пенсионно осигурява 
не и реосигуряване в Белград.

Кадрите са съществена пред 
поставка за успешно стопани 
сване и в това отношение е 
направено усилие, с идването 
на отговорни постове на по- 
способни хора и специалисти. 
На кадрите обаче занапред 
ще трябва да посветим по- 
голямо внимание.

— Какви стопански обекти 
ще се реализират в настояща 
та година?

— В настоящата година ще 
бъде осъществена част от ре 
конструкциите в ОСТ „Циле”, 
„Свобода” и „Братство”. Три
те организации са инвестици
онно способни, а конструкци
ята на финансиране е завър
шена. „Градня” продължава с 
дислокацията си и оборудване 
то като при това ползва пре- 

средства. 
. „Нишава" 
цеферма за 

5000 овце за разплод, „Услу
га” приключва с разширяване 
на мощностите на 
цех, а готова е да 
старите станове. В „Димитров 
град” (ООСТ на „Тигър" — 
Пирот) се готви проект за из
граждане на нов цех за про
изводство на гумени нишки и 
технически стоки-профили, ко
ето представлява най-голямо- 
то капиталовложение в общи-

— Димитровградска община 
изобилствува с голямо коли
чество различни 
минерални суровини. Следвай 
ки политината на нашата стра 
на за активизиране на нахо
дищата на рудни залежи и 
освобождаването на страната 
от внос ние насочихме наша-

ио! раждането ма региона-
I Ч и | ни (Ц1»11К1Пи1и Пс! р.
ианиЧНа. О ючспИй ма Мии,иобщината бяха качествени

Я*-Ч*2 I и I ОцНМа Про^ОЮИ Оини*
оиияиипС ои МОрплаЛмИ 
пия птя левля 

1ега-1инци.
I |рИГОТОВленияТа 
ма пьтя Смиловци 
вия. пьгят, които свързва I «о 
гамово до шосето иуково — 
рани I а също е в план. извър оощение ще 
шени са всички приготовления следните думи: не съществу 
и ооезпечени средства за из
граждане на паралелна съоо- 
щителна връзка за дви
жение покрай автомагистрала
та от Суковски мост до грани 
цата.

иоезпечени са 2,5 милиарда 
динара за разширяване на гра 
ничния пропуск.

През настоящата година по 
чти всички местни общности 
в съдействие със Самоуправи 
телните общности на интереси 
те за комунална дейност пра 
вят усилия за свързване на 
селата с пътища и изграж
дането на водопроводи. Пър 
вата фаза на районния водо
провод ще бъде завършена 
тази година. Готова е програ
мата по разширяване на ПТТ- 
съобщенията, с което ще се 
обезпечи автоматично свърз
ване на всички местни канце 
ларии с ПТТ-мрежата в СФРЮ, 
ще се увеличи броят на ка
налите, ще се увеличи броят 
на абонатите с още 600 по
стове. В заключителна фаза е 
изготвянето на програми по 
електрификация на неелентри 
фицираните селища с проекти 
те на далекопровода, трафо- 
станциите и мрежите с ниско 
напрежение по селата. Първа 
та фаза на заведението за 
хронично болни лица в Дими
тровград ще бъде готова през 
настоящата година. Библиоте
ката е разширена. Сега пред
стои ренонструнция на Кул
турния дом, приключва стро
ежът на централна ученичесна 
нухня, а предстои изграждане 
на търпезарии и кухни и в

11р И НЛЮчьаГ 
за строеж 

ОъЛ ко

ча

се предвиждат отделни меро
приятия-

настоящето телеграфно съ 
заключим със

ва местна оощност или само 
управителна общност, в която 
да не са в ход заоележигел 
ни акции във всяко отноше
ние, което говори за все по: 
голямо задълбочаване на са
моуправлението и самоуправи 
телните отношения-

— Нанрая, др. председател, 
кажете ни няколко думи и за 
новоприетия Закон за репуб 
ликанския фонд за насърчава 
не развитието в недостатъчно 
развитите нраища в СР Сър
бия?

— Заедно със Закона за 
средствата и Закона за фон
да, този Закон прие Скупщи 
ната на СР Сърбия през м. 
март настоящата година. Три 
те закона уреждат начина на 
обезпечаване на средства с 
цел недостатъчно развитите 
краища по-бързо да се разви 
ват. С този Закон нашата об-

Борис Борисов
— Стопанството в община

та все по-успешно се разви
ва. Кои по ваше мнение са 
главните причини за това?

та активност към геоложни 
изследвания преди приемане
то на петгодишния план, още 
от 1У/4 година, ь нещо тряо 
ваше да започнем, гьл като 
не разполагаме със специали 
сти-геолози, с тази задача се 
натоварих аз. Лично съм дово 
лен с активността в областта 
на геоложките изследвания- В 
този сравнително къс период 
е направено следното:

Напълно е дефиниран мъз- 
гошкия каменовъглен басейн. 
Приключиха геофизическите 
изследвания на меда в райо 
на на Невл и с. Борово, 
завършиха проспекционните, 
а отчасти и изследванията на 
естествените строителни мате 
риали на украсен камък при 
с. Поганово (червеникав варо 
вик), при с. Сенонос) черве
ния и тъмночервен гранит), 
при Бачево (кварцитен пясъч 
пик), в околността на Дими
тровград (карст), в околност
та на Иетърлаш (бял мрамор) 
и др.

Най-интересни са находища 
та на огнеупорни глини при 
с. Ьребевница, изследването 
на ноито ще започне още 
през настоящата година, нак 
ю и на цветни метали в юго 
източната част на Стара пла
нина.

димно собствени 
„Сточар" 
ще изгради ов

— През този период състо- 
стопанството беше 

Работе- 
относно

ОСТ
янието на 
изключително тежко.
ше се на вересия, 
не бяха чисти сметките меж
ду ползвателите на обществе 

средства, съществуваха за 
лежали стоки, променлив па
зар, обременен с разни 

' шинации и изнудване, при ко 
на необичаен на

тъкачния
замести

щина получи третман на недо 
статъчно развита община.

С получаването на такъв 
третман се създават условия 
за развитие нанто на стопан
ството, тана и на обществени 
те деятелности, особено на та 
ка наречената инфраструктура 
(пътища,
ПТТ-съобщения и др.), както 
и за обезпечаване на кадри.

В новосъздадените условия 
ще трябва още по го-лямо ан 
гажиране на трудещите се, 
особено на специалистите, за 
да могат всички мероприятия, 
включвайки и Закона за нера 
звитите, да дадат цялостни 
ефекти в периода до 1980 го
дина.

В името на труда, нанрая, 
позволете ми, на всички тру
дещи се, гражданите и мла
дежта в Димитровградска об
щина да честитя деня на тру 
да — Първи май.

ни

ма-

ето доходът
се преливаше в касата ^ачин

търговците и т.н.
Днес този период е след 

предписа-

елентрифинация,

ната и създава условия за на 
станяване на работа на най- 
много работници. В тази орга 
низация обаче е необходимо 
да се обезпечат постоянни 
оборотни 
47 000 000 динара. Този проб
лем се решава в Републикан
ския фонд за насърчаване ра 
звитието в изостаналите краи
ща. С последователно прилага 
не на заключенията на регио
налната и републиканската на 
мара относно развитието на 
туризма 
предприятие 
строи обенти край граничния 
пропуск.

Предстои и изготвяне на 
програма по развитие на орга
низациите от областта на за 
наятчийството.

— Много усилия

нас. Бяха приети 
ния. повишена бе бдителност
та на контролните органи, са 
моуправлението от 
ден все I 
всички процеси в 
конът за сдружения труд в ръ 
цете на работника става все 
по-мощно оръжие.

Стопанството сега разполага 
със своя доход, отношенията 
са чисти, средствата са на 
жиро-сметките на основните 
организации на сдружения 
струд, а банките прерастват 
в същински стопански банки.

Правихме и сега правим уси 
лия да обезпечим най-оптимал 
ни условия за 
чрез обезпечаване на постоян 
ни оборотни средства, за да 
могат основните организации 
на сдружения труд да станат 
инвестиционно по-способни, с

ден на 
повече влияе върху 

живота. За отсредства

останалите училища. В заклю 
чителна фаза са работите по 
уреждане на спортно-почивния 
център. През настоящата го
дина предстои продължаване 
на работите по регулация на

гостилничарското 
„Балкан” ще

11рез иастоящата година се 
планира изразходване на сред 
ства от з ьшмнш динара. За 
геоложки изследвания досега 
са изразходвани над 7 01)0 000 
динара.

стопанисване
ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА

ОБЩНСКИЯТ КОМИТЕТ НА СЪЮЗА НА КОМУНИСТИ-се пола- 
геоизслвдванията. ТЕгат върху 

Докъде се е стигнало в та
зи област?

— Във всични местни об
щности и на сесиите на Об
щинската скупщина, твърде 
често се поставят въпроси 
във връзка с изграждането на 
комунални обекти, пътища и 
др. обекти от обществения 
стандарт. Какво е направено 
и какво се очанва в тази об
ласт в предстоящия период?

— Изграждането на обекти 
от обществения стандарт с 
основание е предмет на голям 
интерес и обсъждане в мест
ните общности, самоуправител 
ните общности на интересите 
и Общинската енупщина. В 
плана на развитие на община 
та до 1980 година и в раз
войните планове на гранични
те области в СР Сърбия, нак 
то и с други мероприятия, те 
зи обекти получиха предим
ство. .

Нянои конкретни акции в 
тази област са в течение, а

което им се дава възможно^ 
да осъществяват запланувани

ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СОЦИАЛИСТИЧЕ
СКИЯ СЪЮЗ

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ НА ПРОФСЪЮЗИТЕ

ОБЩИНСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪЮЗА НА БО
ЙЦИТЕ И

ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗА НА СОЦИ
АЛИСТИЧЕСКАТА МЛАДЕЖ
]

В СУРДУЛИЦА

ЧЕСТИТЯТ НА ТРУДЕЩИТЕ СЕ И ГРАЖДАНИТЕ

ПЪРВИ МАЙ 

Даия на труда
С ПОЖЕЛАНИЯ ЗА НОВИ ТРУДОВИ ПОБЕДИ И НА
ПРЕДЪК НА САМОУПРАВИТЕЛНИЯ СОЦИАЛИЗЪМза някои се вършат приготов 

ления-Висок:
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КОМУНАЛАЦ“ ДНЕС И УТРЕОТ СВЛИЧАНЕ НА ЗЕМЛИЩАВ СУРДУЛИШНА ОБЩИНА

16,5 МИЛИОНА ДИНАРА 11
Профсъюзната организация 
„Номуналац" води широка ак 

ция за намаление на отпуските 
по болест като при това по 
добряване хигиенно-технически 
те услови» за работа и орга 
низацията на работа.

Правят се усилия и за подо 
брение на жезненото равнище 
на работника, В „Номуналац 
има обществено хранене, а за 
жилищни нредити за 
строителство 
85 000, а за изграждане на ед 
но обществено жилище 150 000 
нара. Нредити за изграждане 
на жилища вече са използвали 
10 работници.
ПРЕДСТОЯТ ОБЕМНИ ЗАДАЧИ

Само до преди две-три годи 
ни съдбата на „Номуналац" но 
мунално, строително и услуж 
но предприятие в Бабушница 
висеше о косъм. Над него се 
бдха надвили черни облаци на 
неединство в колектива, недис 
циплина беше обхванала Някои 
хора и беше се стигнало на 
ръба на доходността.

Днес „Номуналац" е нещо 
друго.

Деловата .1976 година е за
вършил с положителен баланс. 
Осъществен е общ доход от 
6 милиона динара при намале 
ние на производствените разхо 
ди в сравнение на предишната

Решонията на работническия 
провеждат. Разбирасъвет се 

се, предварително вършим съ 
на мненията в чеЩЕТИ гласуване

тирите трудови единици 
строителство, водопровод 
нализация тухларницата 
щите служби, имат представи 
тели в работническия съвет 
каза Смилкович.

и ма 
и об

НЕОТДАВНА бе проведено 
заседание на председателство 
то на с>К на ССгн в сурду- 
лица. Също разгледа запис
ването на учениците в I нлас 
на средното — насочено обра 
зование и щетите на терито
рията на Сурдулишка община 
от свличане на землища.

Лескова бара, Мачкатица, Мла 
динци и Вучеделци. След оцен 
на на специалисти от община 
та и републиката състоянието 
е следното: дванадесет къщи 
са разрушени, а семействата 
са приютени в съседните се
ла и махали. Трябва да се ру 
шат още шестнадесет жилищ 
ни обенти, а четиридесет и де 
вет са застрашени, понеже се 
намират близо до свличащи
те се местности. Голям брой 
пътища, ниви и овощни гра
дини са унищожени. Щетите 
възлизат общо на 16.602.382 
динара. Общинската скупщина 
отпусна помощ от сто хиляди 
динара за пострадалите, а по
търсена е помощ и от Репуб 
ликанския изпълнителен съ
вет на СР Сърбия и зо от
пускане на нредити, без лих 
ва или срещу минимална лих

ВЪЗНАГРАЖДАВАНЕТО — 
СПОРЕД РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ТРУ

частно
са отпуснати

ДА
— Този девиз в ,,Номуналац 

наистина се стремим да осъ 
ществим — изтъкна Мирослав 
Потрович. Трябва да признаем,Във всичните седем основ

ни училища през тази учебна 
година завършват осми клас 
350 ученици. Всички ще имат 
възможност да продължат об
разованието си, като се от
криват шест паралелки в Учи 
лищния технически център 
„Моша Пияде" и пет в Обра
зователния център „Иосип 
Броз Тито” в Сурдулица. Съ
ществуват и необходимия оре 
подавателски кадър и наглед 
ни средства. До 15 май работ 
ни групи от средните учили
ща ще обинолят централните 
основни училища в Сурдулиш 
ка община, където на учени 
ците от осми нлас и роди
телите им ще обяснят рефрр 
мата на средното образова
ние.

__ __ в настоящата година
„Номуналац” трябва да извър 
ши големи работи —- изтъкна 
Йосиф Александров. Нъм край 
е изграждането на водопровод 
ната мрежа в нв. „Ясика и 
ул. М. Тито. В този строеж фи 
нансово участие давата и граж 

В настоящата годинаданите.
също трябва да завършим и 
главния колектор на водопро
водната мрежа в дължина от 
2 000 метра и др. обекти в 
стойност от 1.4 милиона дина 
ра. Имаме готов проект за из 
граждане на вторичната кана 
лизационна мрежа по десни 
браг на р. Лужница в дължина 
от 3,5 нм, за който според 
проекта ще бъдат обезпечени 
2,9 милиона динара.

Готов е и проекта за регио 
нален водопровод, който ще 
обхване четири района в Бабу 
шнишка община и ще се строи 
в три фази. Средства от 47 
милиона динара, които ще обе 
зпечи Самоуправителната общ 
ност здравно за осигуряване 
в СР Сърбия, половината от 
коя сума ще бъдат дадени без 
да се връщат, а 50 на сто ще 
бъде собствено участие. Тези 
средства ще бъдат събрани от 
участието на населението, тру 
довите организации и чрез бан 
кови кредити — изтъкна Ален

ва.
Тъй като всичко това не е 

достатъчно да покрие голяма 
та загуба, председателството 
на ОК на ССРН прие заклгаче 
ние всички работници на те
риторията на Сурдулишка о.б- 
щина да дадат по еднодне
вен личен доход помощ на 
пострадалите от това природ
но бедствие.

През месец март от свлича 
не на землища бяха захвана
ти селата: Бациевци, Дуги 
дел, Горна Козница, Топли дол 
I, Киевац, Бело поле, Дикава,

Без механизация няма срочно строене 
юдина от о-/у и повише

ние на ЛИЧНИ I е ДОХОДИ а ои-
щия период ог 10-/0! при Юва 
чио!а печалоа на тази малка 
организация на сдружения 
труд от раоогници е з,о ми 
лиона динара.

за постигнатите успехи раз 
говаряхме с директора на „Ко 
муналац" Иосиср Александров, 
председателя на раоотниче- 
ския съвет Мирослав Смилко 
вич, председателя на просрор 
ганизацията Мирослав 11етро 
вич, секретаря на партийната 
организация милутин Велнович 
и председателя на Събранието 
на трудищете се Станислав 
Панчич.
ПЪЛНО ЕДИНОДЕЙСТВИЕ И 

ЕдиниМИОЛИЕ
— аз съм между наи-стари 

те раоогници в този колектив 
— започна милутин еелнович 
секретар на партийната органи 
зация гаоотя вече около ю 
години, никога досега вколек 
тива не е имало такова един 
ство. на нашите съорания ние 
се критикуваме, водим жес 
токи полемики, но след това 
всички провеждаме на пранти 
ка договореното. Нашата орга 
низация наброява 23, а наско 
ро ще приемеме още двама 
души. На събрания най-често 
на дневен ред са производител 
ността на труда и дисциплина 
та, борбата за по-отговорно из 
пълняване на възложените за 
дачи. А след като в една ор 
ганизация е осъществено пъл 
но единство между хората, ус 
лехите не изостават 
черта Станоевич.
ИНФОРМИРАНЕТО ИГРАЕ ГОЛ 
ЯМА РОЛЯ

— Информирането играе важ 
на роля — изтъкна Мирослав 
Смилкович. На всеки три месе 
ца — нашите трудещи се по 
лучават информация за дейно 
стта на „Комуналац1’. Знаят 
кой колко е заработил, знаят 
колко средства имаме за раз 
пределение, колко за фондове 
те; знаят колко пътни и днев 
ни е везл директора, вода-шо
фьорите. .. При нас се случи 
на няколко пъти 3-4 работника 
да получават и по-големи лич 
ни доходи от дирентора. Раз 
бира се, в резултат на вложен 
труд. За нашия работник няма 
за по-голям личен доход.

че не беше лесно да прекъс 
нем с предишната практика. 
I |рез изтеклите две години про 
фсьюзната организация в „ко 
муналац' прие редица самоу 
правителни актове, които ре 
гулират положението на труде 
щия се: Статут на трудова ор 

самоуправително

М. Величков

Г Л

ганизация, 
споразумение за взаимните от 
ношения в сдружения труд, до 
хода, за основните мерила за 
съзадаване и разпределение на 
дохода, за систематизация на 
работните места и пр.

Участието на трудещите се

КОМУНАЛНО-СТРОИТЕЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ

„КОМУНАЛАЦ“ сандров.
— Също така — изтъкна той 

— ще извършим модернизация
БАБУШНИЦА

В „Комуналац” работят 72 работника. От тях 8 
са високвалифицирани, 28 клапифицирани, 8 полунвали- 
фицирани, 17 неквалифицирани, и с нисше професио- 
нало и 8 със средно образование. Личните доходи спо
ред изброените категории изглеждат така: средните 
лични доходи за висононвалифицираните са 2,730, при 
квалифицираните 1 840, при полуквапифифцираните 
3,590 (.то са предимно строителите, които имат извън- 
труд) при неквалифицираните 1 580, при среднистите 
1 920 и при тези с нисше проф. образование — 2 630 
динара.

— извършва всички видове високи, ниски и пътни

строежи.

На всички трудещи се у нас

ЧЕСТИТИ ПРАЗНИКА НА ТРУДА „Комуналац” е една основна организация на сдру 
жения труд с четири трудови единици: строителство, 
водопровод и канализация, тухларница и общи служби.

с пожелания за още по-големи успехи в социалисти
ческото строителство. в обсъждането на тези само 

управителни донументи беше 
на завидно равнище — изтъкна 
Петрович.

— Един от проблемите на на 
шата организация беше голя 
мото текучество — подчерта 
Петрович. С въвеждането на 
стимулативни методи на възна 
граждаване то намаля.

Много въпроси

и реконструкция на цеха за 
производство на тухли и кере 
миди. С Републиканския завод 
за геоизследвания вършим ак 
ция за експлоатация на нвар 
цита при с. Ракита. За целта 
сума от 3,4 милиона динара 
трябва да обезпечат Републи 
канската самоуправителна об
щност за геоложки изследва 
ния и фонда за насърчаване 
развитието на изостаналите 
краища — каза Александров. 
РЕШЕНИЯТА СЕ ПРОВЕЖДАТ 

— Решенията на Събрание 
то на трудещите се в „Кому 
налац" се провеждат изцяло 
— изтънна Станислав Панчич. 
Ние Нямаме проблеми 
веждане на

У
г лОБЩИНСКИЯТ КОМИТЕТ НА СКС

ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СОЦИАЛИСТИЧЕ
СКИЯ СЪЮЗ и

под- решаваме 
съвместно с делегациите в ко 
лектива: за обществено-поли
тически въпроси и самоуправи 
телните общности на интереси 
те. На съвместни сесии обсъж 
даме и материали изпратени от 
общности на интересите.

Голяма крачка напред напра 
вихме във възнаграждаването
— каза той. В нашия правил 
ник нато основа сме внесли 
четири групи изисквания 
възнаграждаване: знание и спо 
собност, отговорност на работ 
но място, усилия и условия на 
работа. Може би още не сме 
напълно извършили аналитич 
на преценка на всяко работно 
място, но правилника за 
награждаване може да претър 
пи и изменения и допълнения
— наза Петрович.

ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗА НА СО
ЦИАЛИСТИЧЕСКА МЛАДЕЖ

В БАБУШНИЦА

ЧЕСТИТЯТ НА ВСИЧКИ 

ТРУДЕЩИ СЕ ПРАЗНИКА 

НА ТРУДА - ПЪРВИ МАЙ

в про 
приетите решения

наза той. 
Истина случва се да имаме 

неприятни въпроси за [- 
дане, отнасящи се преди 
чно до дисциплината на някои 
работници, но такива въпроси 
са все по-малко. Законът за 
сдружения труд дава

за
разглеж

вси

С ПОЖЕЛАНИЯ ЗА ОЩЕ ПО-ГОЛЕМИ УСПЕХИ 
В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОТО СТРОИТЕЛСТВО.

0 широки
възможности за повишение на 
трудовата дисциплина 
брение организацията 
та — каза Панчич.

въз
и подо- 
на рабоУ

М. Андонов
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РЕПОРТАЖ

СРЕЩИ В РАДЕЙНА
ПРОХЛАДНО априлсно утро 

в Радейна. В селото тишина. 
Мъглата буди тъжно настрое
ние, а старото училище постро 
е^° между двете световни вой 
ни, допълва картината. Дворът 
на училището е празен. Ня 
нога по това време часовете 
вече бяха започвали. Сега вра 
тата са заключени. Сградата 
немо стои като паметник на 
едно време когато тук се 
ха стотина деца в четири

Пак съм сам
право на асфалтираното шосе 
Димитровград-Смиловци, 
минава през Радейна. Вървя и 
гледам по дворовете, да вид 
човек да поприказвам. Най-сет 
не се запознах с Воин Серги 
ев.

— Извините, — казва Воин 
— само да пусна овцете... 
След това ще приказваме...

Воин е касиер на селото. 
Събира пари за водата. Преди 
четири години селяните постро 
иха водопровод и с моторна 
пумпа изхвърлиха водата в ре 
зервоара над селото. Сега 
всяка къща в Радейна има ху 
бава воад за пиене. А какво 
зн^чи това за Радейна н*' 
добре знаят ония, които гледа 
ха радеинчани как караха во 
да в тулуми от Строшена чеш 
ма в Димитровград. Това е 
вече далечно минало за се
лото. Сега плащат водата и 
не питат колко струва.

Воин познава добре всяко 
домакинство в селото. Той ка 
зва, че Радейна има 78 дома 
кинства. Само четири от тях 
живеят в Димитровград, а ос 
таналите са тук в селото. Че 
тири домакинства имат по 6 
члена, останалите имат по два 
члена, а в единадесет домакин 
ства живее само по един чо 
век! Хората се занимават нае
мното с отглеждане на коа«” 
Нама къша без две и повече 
коави Броят на овцете намап 
ства. Само две домакинства 
имат по 60 овце, около триде 
сет отглеждат по 10-15 овце

Затова посетихме манлпатя. 
която е собственост на коопе 
рацисг ..Сточап” от Лимитот 
гоад. Тук оаботят Любомио 
Васов и Спасен Аосов. Завя- 
пмуме и Петъо Киоов и Вя— 
Мирчев, които ппекаоват мпп 
кото от Липинско поле и Пе- 
тъп лаш.

Мандрата не разполага с 
особен конгЬоот. но гноеното

‘ ' .V ■ •: : . -

на улицата, по се приема добре от консума 
торите. В момента двамата ра 
ботника преработват 1200 ли
тра, мляко, а през май и юни 
млякото ще се увеличи дво 
йно.

което

Пак съм на асфалтираното 
шосе. Няма жива душа. Из
глежда, че всички радеинча 
ни в петък слизат в Димитров 
град. По едно време от една 
порта излезна човек. Това бе 
шеше 65-годишният Петър Ман 
чев. Веднага започна да се 
оплаква от самотията. Синът 
му и двете дъщери отдавна 
живеят в града. Синът му е в 
Белград, дъщерите в Димит

ровград. Много хубави думи 
каза за зетовете и за внучета
та, които идват редовно да го 
видят.

— Сега броиме с бабата дни 
те когато ще дойде Първи 
май да се напълни и нашата 
къща... — каза той.

уче
класа.

Разхождам се по сокаците 
на селото. Десетина минути не 
срещам за да попитам за адре 
са на председателя на местна 
та общност.

Първият автобус отдавна за 
града. Около спирката 

за момент се направи блъска 
ница, хората влезнаха в авто 
буса, който изчезна към Коза 
рица. Днес е петък 
бързат на пазар в 
Най-сетне срещнах човек.

— Бързам се, испуснах авто 
буса, имам неотложна работа 
в града и отивам пеша за Ди 
митровград... А Никифор ли 
търсите... Крайната махала.

мина за

т 8 ши всички
града...

уВелин Неделков, който 
се придружи също живее сам 
със съпругата си. Неговите си 
нове също са в Белград. Един 
е шлосер, а другият нондук- 
тор.

• :ни
■...твашщт

Дясно.. .
Вървим по асфалта към къ 

щата на Никифор. След малко 
го срещам на улицата.

— Мене търсите... Да, но 
аз бързам за града. Днес е 
петък...

И докато чакаме автобуса ра 
зговаряме за някои актуални 
въпроси на селото. А там под 
сливата, където е автобусната 
станция хората се трупат. Ча
кат втория автобус. Като че ли 
цялото село пътува за Димит 
ровград. Тълпата става все по- 
голяма. Мислех си как ще от 
пътуват толкова хора, кога- 
автобусът стигне пълен.

Най-сетне автобусът пристиг 
на. Кондукторът излезна и спо 
нойно започна да дава билети. 
Цялата тълпа се преточи в ав 
тобуса.

От Димитровград до Радей
на с кола се върви 15 минути. 
Шосето е асфалтирано. Къщи 
те в селото са електрифицира 
ни и имат вода. В много къ 
щи има бани и електрически 
уреди. Хората си подържат къ 
щите. Строят се и нови. Пе
тър Манов работи в града а 
готви се тук да гради къща. 
Иван Тодоров също работи в 
града, а в Радейна ще строи 
къща. Казват, че някои хора 
от Петърлаш заети в Пирот ве 
че се готвят тук да строат. 
Радейна ги привлича само ка 
то курортно място.

Радеинчани прилагат народ
ната поговорка: „Селото . хва
ли, а в града живей”.

ШЖтШШШв шМШШтт®
Воин Сергиев: „Понесете пари за водата..

давш >
Щ

Б. НИКОЛОВ

-
В мандрата: Млякото пристиг на

ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ

„БУДУЧНОСТ“
« БАБУШНИЦА

НА ВСИЧКИ СДРУЖЕНИ СЕЛСКОСТОПАНСКИ 
ПРОИЗВОДИТЕЛИ И НА ВСИЧКИ ТРУДЕЩИ СЕ

ЧЕСТИТИ ПРАЗНИКА НА ТРУДА
-ПЪРВИ МАЙ
С ПОЖЕЛАНИЯ ЗА ОЩЕ ПО-ГОЛЕМИ УСПЕХИ 

В РАЗВИТИЕТО НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО

0? Радейна: Водопроводните трт. би чаиат...
ОБЩИНСКА СНУПЩИНА

БАБУШНИЦА
ОЩЕ ЕДНА ТРУДОВА ПОБЕДА

НА ВСИЧНИ ТРУДЕЩИ СЕ В ОБЩИНАТА И СЪСЕД- 
НИТЕ ОБЩИНИ ЧЕСТИТИСухи дол получи вода ПЪРВИ МАЙ - ПРАЗНИКА 

НА ТРУДАХигиеничния 
Враня и инж. Батич от ВЕЦ 
„Власина".

По такъв начин 60 доманин 
ства в Сухи дол получиха ху 
бава, чиста вода.

завод отздрава вода.^чрез пускане на 
новопостроения водопровод.

Построени са два резврвоа- 
— от 32, и 35 мз. Дължи 

ната на водопровода и селска 
та мрежа е 
ването на водопровода извър 
шиха селяните, под

на
ДВОЙНИЯ ТиДНЕС в чест на 

тов юбилей и Първи май 
Деня на труда селяните от 
Сухи дол в присъствието на 
общинските ръководители от 

ознаменуват дълго 
за снаб-

ра
С ПОЖЕЛАНИЯ ЗА ОЩЕ ПО- ГОЛЕМИ УСПЕХИ В СО
ЦИАЛИСТИЧЕСКОТО СТРОИТЕЛСТВО8,7 км. Построя-

Сурдулица 
годишната си мечта 
дявано на селото

М. В.нонтролс хубава
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ВМЕСТО РЕПОРТАЖ -------------------------------------

Църнощичани се свързват със света...
Л.-'

Църнощица се числи Тръгнахме към строителите, стъпормо на тоиу що постро 
между нан-големите Босиле- Още в момента, ногато поех ерото шосе. То криволичи през 
градски села. Наскоро йяма ме нанагорището, в подножи трудно проходим, терей. Пред 
да оьде недостъпна както до- ето на планината отекваха гър нас се откроява голяма скала, 
сега. Тук се строи път с пъ межи от експлозии на взрив. Само взрив може да .разру 
лен разгар в дължина от шест Движехме се по старият ко- ши, за. да се трасира пътя* и 
километра. Трасето тръгва от ларски път, строен преди де- вече я дупчат. Над момлресо 
•.Две реки , а ще мине през сетилетия без каквато и да би ра е залегнал ,Йова Додич,,от 
махалите: Заношка, Придол и ло механизация- Край него мла околността на Враня, Тзой опи 
нараджинова. От последната да борова гора, засадена про тен пътестроител е ангажирам 
махала ще излезне на истори ди петнадесет години. от местната общност. Помагат
ческата местност „Кин стан . Край пенливите води на цър му двама църнощичани. Едвам 
на планина Църноок. нощичка река, в току що озе се виждат от гъстият прах, кол

Вторият крак от пътя, изгра ленените ливади кротуваха ста то създава компресорът, 
ждане ще отпочне тези дни, да овце. Около зъбери на ог — Двадесет и пет години ра 
ще свързва „Двереки с най- ромни стени. Тук таме под ботя все- по такива трудни те 
голямата махала Петковци, коя копнеещият се сняг се поту рони., Сигурно и тук ще упея
то се счита за център на село- лваше планински здравец и ку — казва Додич. Булдозеристът Вуле Антич

курек. Природата се събужда Наблизо о одронона с взрив
? ч > шо и Л |»хаше първият проле скала. които разчиства1 група пропусне и внукът му Боян. Носеха яде

ШШШЯ те" аромат. работници. Можду тях и сТу- Го“ яефект в пробиваване- на за строителите. След това
Наближавахме. Бърмеченото донтът Симеон Богоов. Родите я път« има булдозерът, една от жените — строителни

ма машините и човешките гло лито му живоят в Босилеград. направлява Вуле Антич. започна на импровизираната
-С0°е се Разнасяха между ска- но са от Църнощица. . п иег0Вите сръчни ръце ма тръпеза да развързва бохчите.

лите и пропастта която се над _ Дойдох да помога колко шината е съвсем послушна. А пълни с ядене...
Цщ висваше над дълбокият каньон, то мога. Този път ще бъде про 1Югато блъска одронените сте На края на иашия репортаж 

Сращнахме първите строите зорец на хората и единствена ни в пропастта, за миг спира да отбележим, че тази голяма
*■ ' *' ЧуЯ ли* МежДУ тях е Витка Ива та им вързна със света — иа те дишаното. Струва ви се, че за църнощичани акция се про

§ о008, 55-г0Дишна домакин, зва той. заедно със стените ще отлети вежда на солидарна база. Вси
°аедно с мъжете почиства те Навсякъде като в кошница с. машината с човека. Обаче, за чки отселени църнощичани са 

р! рена от букаци и борови стъл пчели. С какъв елан хората опйтният булдозерист, който лритеннали с парична помощ. 
^ ба. След това тун ще мине бул строят пътя на бъдещето си, петнадесет години воюва с та Йордан Захариев, адвокат от 
№ дозерът и ще трасира пътЯ- както го вече наричат, вижда нива терени — няма трудно- това село, който работи в Бел 
Н Тук е и 60- годишният Дими се от потните им, но озарени сти. Впрочем той и преди то град ще даде десет хиляди ди 

ТЪР Захариев от Караджинова лица. ва пробивал пътища в Босиле нара, медицинният техник Ста
^ махала. Десет дни от заран — За сега добре напредва градено. Между другите и оня мен Арсенков две хиляди дина
Щ до вечер работи в изграждане ме. Повече от един килом$тар от Бистър към Назрица. ра и още много други. И Об-
И то на пътя. трасето е готово. Това ни дава Тук всеки си знае задачата, щинската скупщина в Босиле

*Дял живот мечтаехме за воля да строиме още по-бързо. Църнощичани нищо не препу град не е останала по страни 
| този път, по който сигурно и дз Съм тун от първйя ден и скат -на случайност. Сами се от тази акциЯ- Досега от сред 
1 удобно да минаваме. Радва ни, ще бъда все докато и послед организират и това е сигурно ствата на комунално-битовият 
1 че и със своите старчески ръ Ните метри не построиме — гаранция, че ще успеят в та фонд тя е отделила 40 хиля 
I Че Ще АаАем принос в тази казвд плещатият планинац зи трудна, но благородна ак- ди динара. Ще отдели още 

акция — казват Витка и Ди Стойне Петров. И той целия ция. Ето още един детайл. То ако бъде необходимо. Защото, 
МИ_[ЪР- си живот е мечтал да строи зи ден към пладне със забър църнощичани заслужено искат

Продължаваме нататък. Сре този път. Сега, когато възмож зани крачки слизаше низ зъбе да се свържат със света!
щат ни нови строители. Вече ността му се удава — не ис ра стар човек с дете. Методи

то.

и 1И9Ш131Ч§Р %
&

I

Мечтите се осъществяват: 
Витка Иванова Вене ВЕЛИНОВ

Г л ДИМИТРОВГРАД

БЕЛГРАДСКА БАНКА-ОСНОВНА 

БАНКА ПИРОТ-енспозитури 

ДИМИТРОВГРАД И БАБУШНИЦА
Признания за многократните 

кръводарители
На всички трудови хора

В Димитровградска община 
се проведе двудневна акция 
по събиране на кръв. Преди 
провеждане на акцията, на 
25 и 26 април, се състоя и 
тържествено събрание в Об
щинската организация на Чер 
вения кръст, на ноято бяха 
връчени признания на много
кратните кръводарители от об 
щината.

последните няколко години са 
между най-добрите кръводари 
тели в Републиката. Очаква се 
масово участие в тазгодишна
та акция, с което кръводари 
телите на най-хуманен начин 
взимат участие и дават де
лови характер на двойния 
юбилей — 40 години от ид
ването на др. Тито начело на

бенов връчи 33 сребърни знач 
ки за пет пъти дадена кръв 
и 14 златни значки на 10-то- 
кратните кръводарители, а ръ 
чни

ЧЕСТИТИ

ПЪРВИ МАИ-МЕЖДУНАРОДНИЯ 
ПРАЗНИК НА ТРУДА 15-то-часовници на

кратните кръводарители: Нико 
ла Кочич от „Тигър”, Иван 
Найданов от „Търгокооп” и 
Томислав Станков, Тошко Ма- 
нов и Данко Костов работни
ци в конфекция „Свобода”. 
За 18 пъти

БЕЛГРАДСКА БАНКА

кредитира и финансира трудови организации 
БЕЛГРАДСКА БАНКА

дава кредити на гражданите: ПОТРЕБИТЕЛСКИ, 
ЗА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ, ЗА ПРОМИШ

ЛЕНИ СТОКИ, ЗА АВТОМОБИЛИ, нредитира 
жилищното строителство. ЗА ПОПРАВКА, ЗА 
АДАПТАЦИИ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СГРАДИ, 
на селсностопанскои производители: ЗА СЕЛ
СКОСТОПАНСКИ МАШИНИ, ЗА РАЗПЛОДЕН 
ДОБИТЪК, ЗА ПОСАДЪЧЕН МАТЕРИАЛ, на 
занаятчии: ЗА ОБОРУДВАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ, 
И АДАПТАЦИЯ НА СТОПАНСКИ ПОСТРОЙКИ:, 
дава готови нредити: ЗА ЛЕКУВАНЕ, ЗА ПРЕ- 
СЕЛЯВАНЕ, ЗА ЖЕНИТБА, ЗА ВЪГЛИЩА, ЗА 
ЗА КНИГИ ЗА ЗИМНИЦА

дадена кръв злат 
но сниджирче получи Троянка 
Петрова, работник 
цата „Стеван Сремац”. Грамо 
ти, за 20 пъти дадена кръв. 
получиха 
Иван Арсов и Йован Митро- 
вич от „Тигър” и Борис Ран- 
гелов работник в „Сточар”.

в книжарни

Катина Еленкова,

А- Д.

БЕЛГРАДСКА БАНКА

организира КЛАСИЧЕСКО СПЕСТЯВАНЕ, 
ВИЖДАНЕ И ОСРОЧЕНО СПЕСТЯВАНЕ, накто 
и ДЕТСКО, УЧЕНИЧЕСКО, РЕНТНО СПЕСТЯВА
НЕ; заплаща лични доходи чрез СПЕСТОВНИ 
КНИЖКИ

ПО

БЕЛГРАДСКА БАНКА Любен Любенов
На тържественото събрание 

говори Симеон Костов, сенре 
тарят на Общинската органи
зация на Червения кръст кой 
то изтънна, че жителите от 
Димитровградска община през

връчва отличията

ЮКП и 85-годишния му рож 
ден ден.

След речта на Костов пред 
седателят на Общинската ор
ганизация на Червения кръст 
в Димитровград Любомир Лю

има договори със Службата по обществено 
счетоводство и пощите чрез тях гражданите 

да внасят или взимат пари

ВАШЕТО ДОВЕРИЕ Е — БЕЛГРАДСКА БАНКА!
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ГОСТ НА НАШИЯ ГРАД
В БОСИЛЕГРАДСНА ОБЩИНА

Жика Мкленнович: Димитровград 

има прекрасни самодейци
Нови обекти

Между двата първомайски дейност особено 
празнина, значителни резулта
ти в развитието си е постиг
нала и Босилеградска община.
Трудещите се и гражданите

много е ин 
тензивирана в годината на Ти 
товите юбилеи и в подготов
ките за предстоящите партии 
ни конгреси.

Представените тук 
са малка илюстрация <>т широ 
ко разгърната строителна, дей 
ност в общината.

В
град" безплатно «а Считам, че самодейното 

изкуство в Димитровград е до 
стигнало едно изключително 
равнище. Това потвърждава и 
обстоятелството, че самодей
ният ви театър печели награ 
дй,-което още веднаж потвър 
ждава. моето убеждение, - че 
Димитровград има прекрасни 
самодейци, на които трябва да 
се оказва доверие и всестра 
нна помощ. Считам, че награ 
дата на един фестивал е при 
знание на целия колектив, без 
оглед кои ще стане носителят 
й. С една дума, това е призна 
ние на колентивния дух и ко 
лективната работа.

— Вие, така да се каже, из 
растнахте в Нишкия народен 
театър, с който Димитровград 
традиционно поддържа добри 
връзки. Има ли възможност да 
да участвувате в пиеси, подго 
твяни от него и по тоя начин 
отново да се срещнете с дими 
тровградската публика?

1 — Аз винаги се обаждам
в Нишкия театър и постоянно 
подчертавах готовността си да 
участвувам в пиеси, които под 
готвяват. С някои ръководите 
ли се и договорим, но тъй като 
ръководителите там се менят, 
както съм си 
та бих сътрудничил.

Но без оглед на това мисля. 
че с димитровградската пуб 
лика ще се срещаме и зана 
пред.

своя
КОКИ14 пмпаилГОпСлТуваха ЖИКА МИЛЕН- КОВИЧ, ЛИЛЯНА ЛАШИЧ и ВАСИЛ ГЕЛЕВ 
1я*ното представяне 
блика посрещна

са построили нови стопански 
и комунално-битови обекти, а 
изграждането на други е в 
пълен ход. Тази

снимки

димитровградска пу 
ис въодушевление, 

пъм тика Миленкович се обърнахме 
с молба да отговори нанколко въпроса, 
д' ™ т°я начин още веднаж ще изкажем 
благодарност за лроявената им безкорист 
ност на културни радетели и рядката им 
отзивчивост.

строителна

— Преди всичко интересува 
ни какво мислите за Димитров 
градена публика, какви са впе 
чатленидта ви от нея?

— Обикновено, когато човек 
погледа географска карта той 
счита, че местата край грани 
цата са отдалечени о: всички 
културни течения- Аз съм прия 
тно изненадан, понеже в Дими 
тровград срещнах такава пуб 
лика, на която могат да поза 
видят и много по-големи гра 
дове.

цй и тяхното самодейно 
ство...

изку

»ЙГ'

— Кажете ни накво мислите 
именно за димитровградските 
самодейци като културни ра 
детели?

На Любатска река при с. Църнощица върши се 
монтаж на желязно-бетонен мост в дължина от 36, 
а широчина 10 метра. Неговата стойност възлиза на 
1,7 милиона динара. Той ще замени досегашният дър
вен и дотраял. ще подобри безопасността на съобще
нията пътя Босилеград

— Кан приехте поканата без 
Платно да участвувате на на
шия нондерт-програмата и от 
накво се ръководехте, когато 
се отзовахте? Любата.

— Моята „теория” за тези 
неща е в следното: всичко има 
своя цена. За по-малка нещо 
да се даде или работи значи, 
че се работи лошо, безстопан 
ствено. Когато дойдох тук 
без хонорар, аз считах, че не 
съм работил под цена. Аз за 
познах тук прекрасни самодей

винаги с охо

Жика Миленкович Разговара води: Ст. Н.

ПРИМЕР ЗА ПОДРАЖАНИЕ в който взеха участие вече по 
знати на димитровградчани му 
зикални самодейци. Не бива 
да се отмине и певческата 
група, която се обърна към 
старите градски песни и чи- 
ито изпълнения наистина са 
на завидно равнище. Естестве 
но, тук-таме личеше недоста
тъчна подготвеност, но това 
никак не намали техния успе 
шен дебют.

САМОДЕЙЦИТЕ НА СВОЯ
ГРАД

НА 17 април т.г. димитров
градските самодейци поднесо
ха на своя град приятна из
ненада: в продължение на 
повече от месец подготвиха 
хумористично-сатирична и му 
зикална програма и се пред
ставиха пред димитровградча-

Безспорно, освен гостите от 
Белград, бурни аплодисменти 
спечелиха димитровградските 
хумористи: Слободан Аленсич, 
Благой Стоянов и Момчило 
Андреевич.

Следва да се изтъкне, че 
приятна изненада направи но 
воформирания струнен състав,

В Босилеград вече втора година се урежда До- 
бродолската долина, минаваща през града. Тук от
скоро се строи и мост За тези обекти ще се из
разходват повече от 7 милиона динара.

Програмата бе проследена 
от около 350 зрители, но ка
то че ли гражданите не бяха
достатъчно осведомени за кон 
церта.ни. Ст. Н.

Като гости участвуваха ЖИ
КА МИЛЕНКОВИЧ и ЛИЛЯНА 
ЛАШИЧ от Белград и ВАСИЛ 
ГЕЛЕВ, член на Белградската 
симфония-

Онова, ноето най-вече рад
ва е, че целокупният приход 
от представлението бе прена
значен за поправки на лице
вата страна на Културния цен 
тър.

Г
НА ГРАЖДАНИТЕ И ТРУДЕЩИТЕ СЕ В ЮЖНО- 

МОРАВСНИЯ РЕГИОН И В ЦЯЛАТА СТРАНА

Честитим 1 май 

международния ден 

на труда
„АНГРОПРОМЕТ" — 

ПИРОТ

със своите магазини в Ди 
митровград снабдява на
селението със стони за 
широко потребление.

На своите клиенти в Ди 
митровградсиа община

Честити

Изграждането на нова хлебопекарница в Боси
леград с необходим дневен капацитет — този дълго- 
очанван обект — сега се строи твърде бързо. Пола
гат се основите на сградата, която ще бъде готова 
нъм нрая годината.

(В- В.)
С ПОЖЕЛАНИЯ ЗА НОВИ ЗАВОЕВАНИЯ В СОЦИА
ЛИСТИЧЕСКОТО СТРОИТЕЛСТВОПЪРВИ МАЙ- 

ПРАЗИИКА НА 

ТРУДА

Г
ОБЩИНСКИЯТ СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ

В БАБУШНИЦА
МЕЖДУОБЩИНСНИЯ СИНДИКАЛЕН 

СЪВЕТ НА ЮЖНОМОРАВСНИ РЕГИОН — 
ЛЕСКОВАЦ

ЧЕСТИТИ НА ТРУДЕЩИТЕ СЕ

Празими иа труда-Първа майГраждани, снабдявате се 
а магазините на „Ангро 
промет". Уч_.
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В ПОСЕЩЕНИЕ НА СЕСТРАТА НА СЛАВКО ДИНОВ

»НАЙ-МНОГО ПРЕЗИРАШЕ СТРАХА...«
— Една вечер дойде при 

ме помоли да му из- 
жилетка. Дъл

училище в Белград. Там 
възможности

еНА ОСМИ септември 1940
година в Ношутнян, край Бел 
град, в масова младежка стач

мене ипо-непо-имал
средствено да се запознае с 
идеите на марксизма — 
низма, с нелегалната дейност 
на Югославската номунистиче 

и нейния вожд

плета вълнена 
го време приказвахме, 
обаче не искаше да говори 

нелегалната си де и 
аз знаех, че

Тойленина срещу ненародният режим 
бе убит Славко Динов, член 
на Съюза на комунистическа 
та младеж на Югославия, ро 
ден в бедно земеделско се
мейство в Босилеград.

От трагичната гибел на то
зи прогресивен босилеградски 
младеж изминаха 37 годи-

много за 
ност. Все пънска партия 

Тито. По време на летните 
ваканции Славко е идвал в 
родния си Босилеград и свои-

СКОЮ и че зае член на
сърце са му прираснали 
мунистите от нелегалната бор 
ба. Този път го, упрекнах да 
внимава, за да не попадне в 

жандармерията.

ко

маръцете
Дадох му пари за издържка 
за един месец и на следва
щото утро той замина за Бел 
град. Това бе нашата послед
на среща ...

ни.
От най-близките му родни

ни, днес в Босилеград живее 
сестра му Пенка. Ивартирува 
в скромна къщичка в улицата, 
която носи името на брата й.

Помолихме я ДЯ ни разка
же спомени за своя брат, 
нойто още като ученик в Бо 
силеградското гражданско учи 
лище възприел идеите на ко
мунизма, а сетне в Белград 
пристъпил в Съюза на кому
нистическата младеж и започ
нал до се калява като рево-

В ОСНОВНОТО УЧИЛИЩЕ В ДИМИТРОВГРАД
Пенка иСлед нянолко дни

родителите им в Босилеград 
узнали за убийството на Слав 

Веднага след това лоли- 
започнали не-

ЧЕСТВУВАН ПАТРОННИЯ 

ПРАЗНИК
КО.
цеи и агенти 
прекъснати 
и арестуване 
семейството Динови.

разпити, тормоз 
на членовете на

люционер.
— Между четирите деца в 

бе най-
— Седем пъти полицейски 

агенти вършиха претърсване 
в квартирата ми, но не успа 
ха нищо,-да намерят. Всички 
тайни материали на Славко 
са били при родителите 
Босилеград. Снахата ни Бон-

Основното училище „Моша 
Пияде" в Димитровград че- 
ствува на 23 април патронния 
празник — 20 години от преи 
менуването си. По този повод 
в голямата зала на Центъра 
за култура се проведе търже 
ствено събрание, на което за 
значението на тази дата гово 
ри директорът на училището 
Васил Николов. Беше изпъл
нена и подходяща програма, 
с рецитал, хорови песни и 
танци, подготвена от ученици 
те. Освен тържественото съб 
рание, за родителите и гости, 
бяха изпълнени и две пред
ставления за учениците от ние 
шите и висшите класове на 
училището.

Програмата на чествуването 
беше подготвена в знак на 
двойния юбилей — 40 години 
от идването на другаря Тито 
начело на ЮНП й 85-годишния 
му рожден ден.

По повод празника бяха 
връчени и награди на пенсио
нирани работници от учили
щето, проведени спортни със

тезания и наградени учеуици 
за най-добри творби на тема 
„40 години начело на Парти- 
ята".

нашия дом Славко 
малък. Още като дете той се 
различаваше от своите връст 
ници. Дори в наивните детски 
игри винаги търсеше някаква 
правдина. И 
страна на 
слаби деца — започна да ни 
разказва сестра му.

Славко е бил отличен учи- 
ник. В Босилеград завършил 
тригодишно гражданско учили 
ще и по всички предмети бил 
отличник.

Пенка, сестра на С. Динов

А. ни в
заставаше на 

по-малките и по-Г "\ ка ги криела в една куха вър 
ба. Но след повече след
ствия тя се изплашила да не 
попаднат материалите в ръце 
те на полицията и ги унищо
жила. Така са. вероятно, уни 
щожени ценни документи, ко- 

по-пълно би освет-

НАРОДЕН
УНИВЕРЗИТЕТ

Бабушница ви

Честити празника 
на труда —
Първи май

— Обичаше много да чете. 
За съжаление по това време 
книгата бе рядкост. Но Слав
ко винаги намираше начини 
да я добави. Спомням си, 
с колко голямо увлечение че
теше руските класици и изоб 
що всичко, което му попада 
ше в ръце. Вероятно още 
през тези дни е узнал за Ок 
товмрийската революция в Ру 
сия и за идеите на комуниз- 

казва Пенка.
След това Славко се запи

сал в Техническо-строително

ито днес 
лявали дейността Славко 
казва Пенка.

На края да отбележим, че 
костите на Славко са прене
сени в Босилеград веднага 
след. освобождението 
1945 година. Тук той е погре 
бан с всички почасти, които 
е и заслужил.

Славко Динов

В библиотеката на На 
родния универзитет в Ба 
бушница и по библиоте
чните пунктове по райо 
ните можете да си взе 
мете интересни книги 
за прочит.

разпространявалидеи
всред младежтта.

По това време сестра му 
Пенка живеела в Сурдулица. 
Ето какво разправя за послед

през

ма
ната си среща с трагично 
убитият й брат.У в. в.

ЗЪБАТО СЛЪНЦЕМарин Младенов
- откъс —

чай, без оглед на приказки
те за музикантите, които не 
бяха съвсем без основание 
(тяхното оправдание беше: 
„Всички големи художници, 
демек и музикантите, са били 
малко или повече бамбашка 
хора — пияници, боеми, ту
беркулозни, луди, самоубийии 
и пр.
не бъдем такива!”), — те и 
този път изпълниха добре дъл 
жността си. Обиколиха града 
с партизански песни и българ 
ски маршове и събраха граж 
даните на площада, което не 
можеха да направят нито афи 
шите, нито пън съобщенията 
чрез барабанчин.

на народната власт, на мла
дежката организация, синдика 
тите, АФЖ-ето, на армията, 

работници, 
представители на коопераци
ите. Централното място пред 
павилиона беше заела пост>о

— Само напред, момчета,
АСЪБРАЛОТО се на — бодреше ги бай Джора, ръ 

площада множество прилича
ше на пъстро езеро, а укра
сения с борови клонки пави
лион — на зелен остров. От
към Строшена чешма, гарата мо! 
и Чуй-петел безпирно се вли
ваха нови потоци от хора, та По стар обичай музикантите 
пъстрото езеро растеше, живи и сега важничеха, защото
те му води се преливаха вър- всички бяха в нови бели ри-
ху околните тротоари и допи- зи и изгладени нови пантало

..„-„оч ни от черен плат. Това бяха 
раха до праговете на магази- получили нне0тдавна като по-
ните и дюкяните, вълнуваха дарък от Околийския отбор
се леко, а над тях се носеше ■— награда за досегашната ак
приветлива, празнична врява. тивност: всички бяха разбра-

Музинантите — ученици сви ли това, че без музиката е
реха без почивка. „Вие, бре, невъзможно да се организиоа
н к митинг, манифестация, трудо-
ще останете без слухови тъ- ва аКцИд или вечеринна. Му-
панчета!” — шегуваше се гъ- зинантите нескрито се пъчеха
панджията и смигваше на с новите си ризи и пантало-
друраря си с чинелите да ги ни, като говореха че сега ня-

мало по-елегантни момчета в 
шибне още по-мощно. ™мназията. Тези думи се по

срещаха с одобрение от стоа 
на на ученичките, но затова 
пък учениците открито него
дуваха. И одумваха музикан- — Хей, ес-флигорна, не зя- 
тите: били най-недисциплини- пай по момичетата, гледай но 
раните ученици, не хаели за *тите си! 
съзнателна дисциплина пиели

Н какво е мъка, какво е дисци
плина. Разказвал им е той тол 
коз пъти за Париж, Лион, или 
Алжир. С шестнаесе лазарни
ка се намерил той преди го
дини в Париж — с големи же 
лания и много малко парици.
Спал под мостовете на Сена, ената средношколска трудова
обиналял земляци, търсел по чета. На десния фланг личе-
мощ и щастието си. Изяждал. ше щабът на четата със зна-
когато имал пари, цял хляб меносец. Бъдещите строители
от килограм само за закуска. на младежката линия, .по дър
За друго пари не стигнали. жание облекло, приличаха на
Натам-насам и станал музи- истински войници и всред гра
кант в Чуждестранната легия- жданите, които от всички стра
Минал морето и — в Афри- ни са натиснаха и искаха кол
ка. Свирене на нларинет, вой ното се може по-близко да
нишки живот, горещ пясък, бъдат до бригадирите, предиз
несгодии, ама няма на къде. викаха истинско въодушевле-
Станал поне добър музикант... ние- Това бяха младежите, за
После се прибрал в родния които толкоз много се говоре
град, станал учител по музи- “в „Го сеТр^ха'
ка, ръноводител на духовия приказки и слухове. Не беше
оркестър. Пред обед на учили чудно, че всични с интерес ги
ще, след обед при нравите, гледаха — те бяха героите на
а вечерно време свирене — Деня- Бригадирите
саксафон, нларинет, флейта. правеха впечатление. Фантът,
Беше познат и по друго: чуж че през последно, време,* нав-
денец ако дойде в града — сякъде са били изтъкнати'за
него го викат: течно говори пример, се беше отразил • и
френски, може човекът да оп | върху лицата им,, които' бя*а 
рави този или онзи закъсал ! {юлучили мъжес.твен и твърде 
чужденец. Сериозен изглрд, к

сияеха с пламъка на нещо 
Върху дървения подиум на невсекидневно, нещо възвище

павлиончето стоеха важно офи но. Техните
циалните лица: представители

новодителят на 
духов оркестър. — Погледне
те, цял град се е събрал! 
Фортисимо, момчета! Фортиси

ученическия
на просветните

че защо и ние да

Бай Джора 
припкаше около оркестъра си, 
следеше държанието на все
ки музикант и тону подвиква-

непрестанно много

наистинаше:

Да беше сам с музиканти
те си на репетиция в гимна- 

,зията, той покрай мъмренето

Iи пушели всички до един, в 
мазето покрай стаята им
за репетиции — във въглиша- 

, та постоянно се криела дама
джана-4 ‘ вино, били превзети, ■ [Ъм разказал и някой анекдот 
подценявали другите ученици • из своя бурен живот 
и какво ли не. Във всени слу

очите им

ей
връстници, наме

рили се между присъствува-
така за пример, за да знаят
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СРЕЩИ И РАЗГОВОРИ

ДЕЙНОСТ, която 

НАСЪРЧАВА
н Въпрени 

години Костов е съумял да 
намери общ език с работни
ците, от ноито почти 
са по възрастни от 

— Нашата единица произве 
жда различни видове платна 
и фолии. Средно произвежда
ме около 120 
първенствено за износ. За
сега планът надхвърляме, за 
което съм специално стимули 
ран. Обичам да работя с хо 
рата и досега не съм имал 
никакви проблеми. А считам, 
че на това имат твърде поло 
жително влияние и различни 
те политически школи и нур 
сове, които съм завършил. В 
тях съм имал сназни за об-

че има само 24 в сдружения труд, планиране 
то на производството, разпре 
делението на дохода, икономи 
ческите принципи на репродук 
цията и т.н. А всично това е 
допълнило значително знания 
та ми и в течение съм на 
много неща. Покрай това, по 
време на пребиваването си в 
тези шноли, посещавахме мно 
го трудови организации, къде 
то получавахме практически 
опити. По този начин мога 
дейно да се включа, когато 
се разглеждат и приемат пла 
новете за работа, прилагат 
разпоредбите на Закона за 
сдружения труд и т.н. А всич 
но това мога да пренеса на 
хората, с ноито работя- Без 
спорно това се положително 
отразява и на съвкупната ра
бота в трудовата единица, в 
която съм и аз.

Голямата ангажираност на 
Костов не е нинак пречна за 
успешната му работа на всич 
ни полета, ноето потвърди и 
разговорът ни с него и са
мите му резултати в производ борови и хиляда аканциеви фи 
ството. Напротив дейността 
му го насърчава за още .по- 
успешна работа.

еотдавна в Ниш за
върши петмесечната Регионал 
на политическа 
Междуобщинсната
ция на Съюза на 
те в Нишки

шнола при 
конферен 

комунисти- 
регион. Между 

курсистите беше и един от 
най-дейните младежи от Ди
митровградска община — Цан 
ко Костов, работник в каучу 
новата промишленост „Тигър” 
в Димитровград. Освен 
Костов е завършил 
къла на политическата школа 
на вестник „Борба”, едноме
сечна политическа шнола в Ни 
шка баня, член е на Пред
седателството на ОК на ССО 
в Димитровград, председател 
на мл 
„Тигър
т.н. Как всички тези длъжно
сти влияат на ангажираността 
му в процеса на производ
ството беше основен въпрос,; 
върху който беседвахме.

всички 
него ...

тона фолии,

Учениците — горани и кооператори от Клисура
това

и два ци
КЛИСУРА

100 ДЕКАРА УЧИЛИЩНА
ГОРАадежната организация в 

— Димитровград и

Тези дни горанската брига
да при основното училище „И- 
во Лола Рибар" в Клисура от 
чете още едно постижение: 
в залесителните акции през 
април тя посади 10 хиляди

площи с общо 26 хиляди фи 
данни.

Така основното училище ще 
получи своя гора на 100 де 
кара площ. Землището, което 
се залесява до неотдавна бе 
ше частна собственост. Напо 
следък селските стопани го по 
дариха на ученическата, ноо- 
перация която чрез залесява 
нето намери най-изгоден начин 
за ползуването му.

— След завършване на ос
новното училище и средно 
техническо каучуково учили
ще в Пирот постъпих на ра
бота, като стажант, в „Тиг
ровите” заводи в Димитров
град. Минах цялата фабрика, 
запознах се с всички машини 
и с практически работи: про 
изводство на ботуши, спортни 
обувки, платна и т.н. и започ
нах работа в лабораторията. 
След отбиване на военната си 
повиност (където получава 
чин на запасен потпоручин) 
бях разпределен за асистент 
на технолог. По собствен иск 
обаче потърсих да ме премес 
тят в производството, поне
же считах, че не съм цялост 
но ангажиран на това работ 
на място. Оттогава работя на 
то майстор, в три смени, и 
ръководя с група от 20 души.

данки. Акцията ще бъде про
дължена все докато не бъдат 
залесени 100 декара ерозивниА. Д-

НАЗЪРИЦА ПОСРЕЩА ПРАЗНИЦИТЕ
При училището с години ус 

пешно работи ученическа ноо 
перация — една от най-добри 

Сурдулишка община и 
Южноморавския регион. Тя е

В знан на Титовите н нашите юбилеи Вте в

ЮЕ ЛУМНАТ 40 ЛАГЕРНИ ОГ НЬОВЕ
главният инициатор в залеси
телните акции. Учениците-гора 
ни и кооператори — могат да 

постиженията

бе водена геройска борба на 
югославсните партизани от 
Сърбия, Македония и Косово 
с българската фашистка вой- 
сна младежта от трите села ор 
ганизирано ще посети памет
ника на загиналите бойци-пар 
тизани на „Кин-стан" и ще го 
окити със свежи планински 
цветя-

На 25 май, Деня ка младо 
сти и рождения ден на дру 
гаря Тито в Назърица ще се 
състои тържествено събрание 
с доклад и рецитации за жиз 
нения път на другаря Иосип 
Броз Тито. Младежта от трите 
села се готви да участвува и 
в централните общинсни тър 
жества в Босилеград.

Младежката организация от 
с. Назърица се готви делово 
и тържествено да ознаменува 
предстоящите празници — 
Първи май, 6 май и Деня на 
младостта. За целта е изгот 
вена програма.

В навечерието на Междуна
родния ден на труда младежи 
те и девойките от Назърица 
Ярешник и Доганица на 40 ба 
ира по склоновете на Църноок 
ще запалят лагерни огъньове. 
Огнъовете ще семволизират — 
40-годишнината от 
на другаря Тито начело на Пар 
тията. Същата вечер в с. На
зърица ще бъде организирана 
забава с рецитал за Деня на 
труда.

На шести май, в деня когато 
през 1944 година на Църноон

Ц. Костов
се похвалят с 
си. Миналата година те спечетема у нас и света, за меж- 

дунационалните 
ки и политически отношения 
в света, от областта на обще 
народната отбрана и защита, 
за инономичесните отношения

инономичес- 70 хиляди динара отлиха
продадени нишни и 5 хиляди 
динара от свине. Кооперация 
та редовно снабдява ученици 
те с учебници, тетрадки и дгI
ги учебни помагала.

За досегашните си постиже 
ния кооперацията бе предло 
жена
лома, което й присъди органи 
зацията на ученичесните коо 
перации в СР Сърбия-

кажат: „Това 
сани-

но и гордо да 
е моят син! Онази със 
тарната чанта е дъщеря ми! 
Онзи на левия фланг е синът 
на брат ми! Онова е дете от 

махала Просълзените

щите, шепнеха с въздишка — 
„Виж ги, нанви са горди. Тряб 
ваше и аз да се запиша!"

идването за висоно отличие-дип

обулиБригадирите бяха 
най-разнообразни по цвят и 
фасон обувки, взети от наря
да на УНРА, но всички тези 
обувки — полуцели, цели и 
полуботуши — 
много вакса,

нашата
от непозната радост жени не 

очи от децата си, а 
тежки гроздо

сваляха 
дечурлигата 
ве по околните липи и акации

Ст. Ст. — М. Ст.Манол ЯНЕВ

намазани с 
в безупречния 

строй на четата действуваха 
истинсни войнишки обув 

формата на бригадирите 
се състоеше от жълтенинави 

синкави, повече или по- 
малко износени, американски 
и английски панталони и яке
та. Всички 
нови червеникави ремъци, ко 
ито Ангелия веднага позна 
„Това са ремиците от нашия 
дюкян . - - ония. Двто ги бях
ме скрили в дупката . Под 
якетата се подаваха крещя
що жълти памучни фанелни 
— други нямаше в градските 
магазини. Манър че бригади
рите не бяха напълно унифор 
мирани, еднообразието, стегна 

1 и необикновеното 
облекло направиха своето: че- 

беше обект на невижда

— удивено подвиваха по име 
или прякор някой от брига
дирите — „Децааа,
Коля Джуджето!", „Пенча Не- 
влянец пън много се фука със 
знамето!" Дядо Антанас, при 
дружен от Шилото и Амери
канеца, ту с примижване се 
вглеждаше в бригадирите, ту 
се вслушваше в 
които долитаха до ослабнали 
те му уши. Цъкаше гласно с 
уста и с подценяване мърмо 
реше — „А бе, за парад ги 
бива, дума да не става, ама 
ама на работа ми се иска да ги 
видя тия 
сме живи, 
ваГ'

БОСИЛЕГРАД лгей го инато ШАМПИОНИни. СвободаВ Шампионата по знания: Тито — ре- 
ц — мир, ноито се успешно про- 
Босилеградска община, учениците

или
волюци
веде в
от основните училища показаха извънред- 

Съюза на
На нашите ученичесни тетрадки 
на чантите ни, на дърветата; 
по пясъка и по снега — 
четем твоето име.

бяха опасани с приназкито,
ни знания от Историята на 
югославсните комунисти и революционно
то дело на другаря Тито.

На снимката са учениците от Основно
то училище „Георги Димитров" в Босиле 

постигнали най-високи резултати на На лампите, ноито се палят, 
на лампите ноито огряват 
на къщите, извисили ръст — 
пише твоето име.

град,
Общинското състезание. Това са: Зори- 
ца Йовева, Снежана Тодорова, Миряна 
Дойчинова, ясминна Стоименова и Иовча 
Костов. Те ще представляват Босилеград- 

община на междуобщинсното регионал 
но състезание в Лесковац.

наши дангалаци! Да
че видимо и то-

ска
тостта им Топлият юнски ветрец раз- 

-| многобройните знаме
на прикрепени за понрива на 

югославски, пар-

В румената пролетна зора 
на облаците и вълните 
в побеснялата буря — 
четем твоето име.

вявашетата 
но внимание.

павлиончето: 
тийни, български, физнултур- 

Небето беше
погледи бяха отпра- 

младите строители, 
такива, които от лю

Всични 
вени към 
Имаше и 
бопитство бяха дошли, от

съберат материал
клтонарско-критикар

мнозин-

ни, пионерски. И със силата на твоето име 
отново започва животът. 
Твоето име толко е близно 
твоето име е свобода...

слънцето радостно и 
шепнеше на насъбра 

тази година ще

ведро,
засмяно

лание да 
за своите 
ски съчинения. н0
ството представяваха

ноито 
гадирите,

лите се, че
1 хубав, хляб 
Нишава, та да не се гри 

ще има за тях и

по нивитеизпече 
край I 
жат много:

Александър Захариевонези, 
към бри V.нато посочваха

можеха развълнува- за държавата.
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СРЕЩИ

ЗДРАВНИЯТ ДОМСтерилността се лекува Босилеград
ООСТ на Медицинския център „Ми- 
Попович" в Сурдулица

от юли 1У/3 година и Моди 
цинонид цонфър и оурдулици
^стчДЛй п^ИМОДИуС Д-р 
1У1И1Г' Г\Г,Ду 1/АН-1 меи1риду-
се п одишон I инеиоло! -и1ециа- 
лиС1, 1 ук е дошел иг ог -«ирпс»

казват, че 173 от тях станали 
бременни. От тоя брой към 
100 са вечо майки на 60 мъж 
ки и 40 женски деца.

стаич е написал 35 научни ста 
тии и съобщения, присъству- 
вал и сътрудничил почти във 
осичките конгреси, които ссг 
со занимавали с проблемите 
на стерилността. Всичкото то 
ва му е донесло званието при 
мариус. От тази област на нау 
ната д-р Нръстаич много е заин 
тересуван и работи върху док 
торената си дисертация-

От упоритоста и работата на 
примариус д-р Нръстаич и съ 
трудниците му зависи да ли 
и довчерашните бездетни же 
ни ще станат майки или не, 
дали ще имат рожба от сърце. 
Ако стерилността е болест — 

трябва да со лекува манто 
всяна друга. А специалист за 
болестта е примариус д-р Нръ
стаич. Но успехът също така 
зависи и от решителността на 
жените — пациенти, от тяхна 
та воли и упоритост.

на исички 
се и на своите пацисп-

лентие 
граждани и трудещи
ти

Характерен е случаят с Д.Д. 
юри пи конкурс и с големи им от Враня- Цели 16 години тя 
опции, преди да започне с ра 
оога в уурдулица, д-р прьсга 
ич се запознал е лекуването 
на стерилни жени в люоляна, 
юрино (Италия) в Австрия,
I ермания и др.

не е имала 
цикъл. Ходила по света и търси 
ла цяр. След шестмесечно ле 
куване в Сурдулица, 
син! Друга жена от Вл. Хан 
била 18 години в брак, но без 
рожба... Сега и тя е майка.

менструационен честити
родила

1 МАЙ - Деня на труда— С моето идване в Сурду 
лица — казва другарят пръ
ст аич

— Пациентки имаме от вси 
чки градове на Югославия- В 
момента тун се лекуват към 
50 жени — казва д-р Кръста-

открихме отдел за 
лекуване на стерилитет. До 
днес за тоя отдел ооезпечих- 
ме най-съвременни уреди и 
лекуването вършим по методи 
те на клиниката в Люоляна. 
Също така с мен работят още 
двама лекари специалисти по 
гинекология и повече средно- 
медицински кадри.

с пожелания за нови успехи в социалистиче
ското изграждане на страната ни!ич.

На края попитахме примари
ус д-р Нръстиач: колко часа 
работи на ден?

Отговорът му е категори
чен: От 7 до 17 часа, а след 
това от 19 до 21 час.

Изчисляваме: — 12 часа! 
Освен това примариус д-р Кръ-

08Т »СТ0ЧАР« - ДимитровградРечи си, до вчера имахме 
проблеми със заводите за со 
циални осигуровки, защото к . 
кои от тях, не могат да си 
представат, че и в Сурдулица 
съществува такъв съвременен 
начин за лекуване на стерили 
тет и още да се постигнат та 
кива резултати! Надявам се — 
продължава събеседникът ни 
— че сме сложили край на 
някои недоразумения- Преди 
някой ден във Върховният съд 
на СР сърбия спечелихме де 
лото със Завода за социални 
осигуровки в Зайчар. В присъ 
дата се казва, че стерилността 
също така е задължителен вид 
на здравна защита. Освен то 
ва, стерилността е все по-сери 
озен обществен проблем.

От 1974 година в Сурдулица 
от стерилност са лекувани към 
500 жени. Лекуването на ня 
кои е продължило от два до 
няколко месеца. Данните по-

Д. Стоев
С ОСНОВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА СДРУЖЕНИЯ ТРУД 
„ТЪРГОКООП" И „НИШАВА"

НА ВСИЧКИ ДЕЛОВИ ПРИЯТЕЛИ, СЕЛСКОСТОПАНСКИ 
ТРУЖЕНИЦИ, ПОТРЕБИТЕЛИ И ТРУДОВИ ХОРА ОТ 
ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА И СТРАНАТА

Бабушница ЧЕСТИТЯТ

1-ви МАЙ -
празника иа труда

НА ВСИЧКИ ПОТРЕБИТЕЛИ и ДЕЛОВИ ПРИЯТЕЛИ

в Бабушнишка община и в съседните общини

честити
ПРАЗНИКА НА ТРУДА - 1 МАЙ

„ТЪРГООП" СНАБДЯВА ГРАЖДИНИТЕ И СЕЛСКО
СТОПАНСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ С ВСИЧКИ ВИДОВЕ 
ПРОМИШЛЕНИ И ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ, С ВЪЗПРОИЗ- 
ВОДСТВЕНИ МАТЕРИАЛИ, ТОРОВЕ И СЕМЕНА.

Конфекция »СВ0Б0ДА« Димитровград
ЧЕСТИТИ „СВОБОДА” ПРОИЗВЕЖДА:

СЪВРЕМЕННА МЪЖКА, ДАМСКА И 
ДЕТСКА КОНФЕКЦИЯ

„СВОБОДА” ПРЕДЛАГА:
БОГАТ АСОРТИМЕНТ ОБЛЕКЛА В БО
ГАТА ГАМА ОТ РАЗЦВЕТКИ — ОТ 
СВЕТЛИТЕ ДО НАЙ-ТЪМНИТЕ ТО
НОВЕ

„СВОБОДА” СЕ ПРЕПОЗНАВА
ПО СЪВРЕМЕННАТА КРОЙКА НА 
МОДЕЛИТЕ
ПО СЪВРЕМЕННИЯ ВЪНШЕН ВИД 
НА ОБЛЕКЛАТА
ПО ДОСТЪПНИТЕ ЦЕНИ НА СВОИ
ТЕ ИЗДЕЛИЯ
ПО ФИННАТА ИЗРАБОТКА НА ВСЕ
КИ МОДЕЛ

„СВОБОДА” СЕ ПОЛЗВА
С ГОЛЯМ АВТОРИТЕТ НА ДОМАШ
НИЯ И ЧУЖДЕСТРАННИЯ ПАЗАР

Граждани: Купувайте конфекция „Свобода” в 
собствените й 
палите търговски 
вред из страната!

ИСКАТЕ ЛИ ДА ВЪРВИТЕ ПОД 
МОДНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ НА 
ТЪРСЕТЕ КОНФЕКЦИЯ „СВОБОДА”'

На своите многоуважавани клиенти
на трудещите се в комуната и страната 

на всички граждани от Димитровград
ска община ПЪРВИ МАЙ -

МЕЖДУНАРОДНИЯ 

НРАЗНИК НА ТРУДА
С искрени пожелания за нови социали
стически завоевания и всеобщо бла

годенствие на всички трудови хора

■:

магазини и в оста- 
магазини на-

КРАК С 
ДЕНЯ —
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ОСТ „АВТОТРАНСПОРТ“ 
БосилеградХемическа промишленост „Лужница“

БАБУШНИЦА всички трудещи се и граждани по- 
дравява с

ПРОИЗВЕЖДА:

— ОВАЛНИ ПЛОЧИ ОТ ПОЛИЕСТЕР СЪС

— ЧАСТИ НА САНИТАРНИ УРЕДИ,

- ОЦЕТ,

— ДЕСТИЛИРАНА ВОДА,

— АЦЕТНИ И АЛКОХОЛНИ И ДР.

НА ВСИЧКИ ТРУДЕЩИ СЕ

СТЪКЛЕНА ВЪЛНА ЧЕСТИТ ПЪРВИ МАЙ
като им пожелава големи трудови 
постижения в социалистическото 
строителство.

ЗА ПЪВОМАЙСКИТЕ ПРАЗНИЦИ 
ПРЕДПРИЯТИЕТО ПУСКА ПОВЕ
ЧЕ АВТОБУСИ НА ВСИЧКИ ЛИ
НИИ.

Приятно пътуване и прекар
ване на празниците!Честити ПЪРВИ МАЙ - 

Международния презиик на труда
ГОСТИЛНИЧАРСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ЦЪРНИ ВРЪХ"

БАБУШНИЦА

ЧЕСТИТИ НА ТРУДЕЩИТЕ СЕ
КОМУНАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ „УСЛУГА" — ДИМИТРОВГРАД 

ЧЕСТИТИ ПЪРВИ МАЙ — 

ПРАЗНИКА НА ТРУДА1-ви май-международния празнин на труда
НА ВСИЧКИ ТРУДЕЩИ СЕ, ГРАЖДАНИ И ПОТРЕБИТЕЛИ ОТ ДИ
МИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА И СТРАНАТА

„УСЛУГА" ОКАЗВА НА НАСЕЛЕНИЕТО СТРОИТЕЛНИ, ВОДОИНСТА- 
ЛАТЕРНИ, ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ, ТЪКАЧНИ И РАДИОТЕЛЕВИЗИО
ННИ УСЛУГИ.

НА ГОСТИТЕ СИ „ЦЪРНИ ВРЪХ"

В СВОИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ПРЕДЛАГА:

ХУБАВА И ПИТАТЕЛНА ХРАНА, А НА ПОСЕТИ
ТЕЛИТЕ НА ЗВОНСКА БАНЯ ПРИЯТНА ВЪЗСТАНОВИ
ТЕЛНА ПОЧИВКА.

„УСЛУГА" СНАБДЯВА НАСЕЛЕНИЕТО С ХЛЯБ И ХЛЕБНИ ИЗДЕ
ЛИЯ. СТОКИ ЗА ДОМАШНИ ПОТРЕБИ, ПРОМИШЛЕНИ И ДРУГИ 
ВИДОВЕ СТОКИ,

ГРАЖДАНИ И ПОТРЕБИТЕЛИ,

ПОЛЗВАЙТЕ УСЛУГИТЕ НА „УСЛУГА"! СНАБДЯВАЙТЕ СЕ В МА
ГАЗИНИТЕ НА „УСЛУГА"!

ПОСЕТЕТЕ ЗАВЕДЕНИЯТА НА „ЦЪРНИ ВРЪХ" В

БАБУШНИЦА, ЗВОНЦИ И ЗВОНСКА БАНЯ.

ИНДУСТРИЯТА НА КАУЧУКОВИ ИЗДЕЛИЯ „ТИГЪР" — ПИРОТ

ОСНОВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СДРУЖЕНИЯ ТРУД „ДИМИТРО ВГРАД" В ДИМИТРОВГРАД

НА ВСИЧКИ СВОИ РАБОТНИЦИ, ДЕЛОВИ ПРИЯТЕЛИ, НЛИЕНТИ И НА ТРУДЕЩИТЕ СЕ 
ОТ СТРАНАТА

честити

МЕЖДУНАРОДНИЯ ПРАЗНИК НА ТРУДА -
ПЪРВИ МАЙ

— Гумени нишии

— Различни видове спортни обувни

— Обувни от гума (лачени дамски ботуши и др.)

__Дълбоки ботуши със защитни за работа

— Техничесни стоки за широко потребление

— Техничесни стони за автомобилната и други видова
промишленост

— Лепила всични видова (за широко потребление и за
нуждите на промишлеността)

ТЪРСЕТЕ ИЗДЕЛИЯТА НА ТИГЪР", ЗАЩОТО СА ЕВ- 
ТИНИ И ВИСОНОНАЧЕСТВЕНИ1

по-висони резултати в социали-С пожелание за още 
етическото изграждане.

ЗАКОЛИТЕ НА .ТИГЪР" ЗА НУЖДИТЕ НА НАСЕЛЕНИ- 
|ГО 8 ПРЕДПРИЯТА ПРОИЗВЕЖДАТ:

за ноли_ Радиални гуми

— Диагонални гуми за
външни

— Вътршени гуми

__ Дюшеци, взглавиици и
от гуми

_ Топни всички видове

пътничесни и товарни ноли —

други индустриални стони
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Трудовият колектив на предприятието 
за производство, търговия и битови услугиМЕДИЦИНСНИЯТ ЦЕНТЪР „МИЛЕНТИЕ ПОПОВИЧ" В 

СУРДУЛИЦА С ОСНОВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА СДРУ
ЖЕНИЯ ТРУД: »БОСИЛЕГРАД« в Босилеград— БОЛНИШНО ДИСПАНСЕРСКА СЛУЖБА В 

СУРДУЛИЦА,

— ЗДРАВЕН ДОМ ВЛАСИНА-ОНРУГЛИЦА,

— АПТЕКА В СУРДУЛИЦА,

— ЗАВОД ЗА РЕАБИЛИТАЦИЯ НА ПРОФЕСИО
НАЛНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ И РЕСПИРАТОРНА- 

л ТА СИСТЕМА В СУРДУЛИЦА И

— ЗДРАВЕН ДОМ В БОСИЛЕГРАД

основни организации на сдруже-със своите 
ния труд:

„НАПРЕДЪК” — за селскостопанско 
производство,

СЛОГА” — за търговия и гостилии-
чарство,

„УСЛУГА” — за комунални услуги и
транспорт,

ЧЕСТИТИ НА ТРУДЕЩИТЕ СЕ, ГРАЖДАНИТЕ, СТОИТЕ 
ПАЦИЕНТИ, ДЕЛОВИ ПРИЯТЕЛИ И СЪТРУДНИЦИ

„ИЗГРАДНЯ” — за строителство и 
ОБЩАТА СЛУЖБА на организацията

граждани, трудещите се, делови 
приятели и потребителиПърви май—деня на труда на всички

ЧЕСТИТИС ПОЖЕЛАНИЕ ЗА ОЩЕ ПО- ГОЛЕМИ УСПЕХИ В СО
ЦИАЛИСТИЧЕСКОТО ИЗГРАЖДАНЕ И НОВИ ТРУДОВИ 
ПОБЕДИ. 1 МАЙ - ПРАЗНИНА НА ТРУДА

като им пожелава още по-големи резултати 
в социалистическото изграждане!Х8ТЕЛСК0-М0ТЕЛСКА »УШ« - БЕЛГРАД

МОТЕЛ - ДИМИТРОВГРАД »К0МПАС«ТРУДОВА ЕДИНИЦА
Димитровград

На всички гости
граждани и трудещите се

честити

Международния празния на труда 

ПЪРВИ МАЙ
НА СВОИТЕ ДЕЛОВИ ПРИЯТЕЛИ

В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА 
НА ВСИЧКИ ТРУДОВИ ХОРА

Честити
МОТЕЛ ДИМИТРОВГРАД обезпечава нощу

ване на пътници и гости и предлага 
извънредни специалитети от югослав
ска и други кухни

ПЪРВИ МАЙ -
Междунаредния празнин на трудаМОТЕЛ ДИМИТРОВГРАД предоставя своя

обект за организиране на обществени 
и частни увеселения, сватбени търже- С пожелания за високи трудови за

воевания и всеобщо благоденствие 
на трудещите сества и пр.

МОТЕЛ ДИМИТРОВГРАД предлага приятни 
минути на отдих и увеселине, уютност 
разнобразни безалкохолни и алкохол
ни питиета

„КОМПАС" Е ЕДНО ОТ ВОДЕЩИТЕ У НАС 
ТУРИСТИЧЕСКО - ГОСТИЛНИЧАР- 
СКИ ПРЕДПРИЯТИЯ, ОКАЗВАЩО 
СЪЩЕВРЕМЕННО И ВАЛУТНИ УС
ЛУГИ НА ТУРИСТИ И ГРАЖДАНИ 

„КОМПАС” ОРГАНИЗИРА ИЗЛЕТИ, ПОХО
ДИ, ГОСТУВАЛИЯ В НАЙ-ПРОЧУ- 
ТИТЕ НАШИ И СВЕТОВНИ КУРОР
ТИ И ИСТОРИЧЕСКИ МЕСТА 

„КОМПАС” ПОЕМА НАЙ-РАЗНООБРАЗНИ 
АНГАЖИМЕНТИ,
ПРЕВОЗИ, А ГОСТИТЕ ВИНАГИ ОС
ТАВАТ ДОВОЛНИ ОТ КАЧЕСТВО
ТО НА УСЛУГИТЕ

Посетете МОТЕЛ ДИМИТРОВГРАД!

I Строително предприятие »ГРЛДНЯ«
ОРГАНИЗИРАДимитровград

НА ВСИЧКИ СТРОИТЕЛИ, 
РАБОТНИЦИ

И ТРУДЕЩИ СЕ Трудещи се, граждани, гости!
В заведението на „КОМПАС” 
гранично-пропусквателния 
ГРАДИНА може да се 
културните обноски на персонала, 
качеството на услугите и уютността 
на заведението!

ЧЕСТИТИ при 
пункт 

уверите в1 МАЙ - ПРАЗНИКА НА ТРУДА
КАТО ИМ ПОЖЕЛАВА ВИСОКИ 
ТВОРЧЕСКИ ЗАВОЕВАНИЯ И 
ВСЕОБЩО БЛАГОДЕНСТВИЕ И 
НАПРЕДЪК В САМОУПРАВИТЕЛ- 
НИЯ НИ СОЦИАЛИЗЪМ

„ГРАДНЯ” извършва всички видове ниски и 
високи строежи

„ГРАДНЯ” строи обществени обекти и част
ни къщи, халета, пътища, мосто
ве и други комунални обекти 

„ГРАДНЯ” строи бързо, евтино и качествено
ГРАЖДАНИ, ТЪРСЕТЕ СТРОИТЕЛНИТЕ 
УСЛУГИ НА „ГРАДНЯ”!

»ТЕКСТИЛК0П0Р« ИЗРАБОТВА:
— ПЕЧАТНИ ТЪКАНИ И 

ТЕКСТИЛНА ГАЛАНТЕ
РИЯ, ХАЛТЕРИ, СУТИЕ 

НИ, РАБОТНИ КОМБИ
НЕЗОНИ, КЪРПИЧКИ.

Бабушница

Празника иа труда - Първи май!
НА ВСИЧКИ ТРУДЕЩИ 

- СЕ ЧЕСТИТИ
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ФУТБОЛ

Поражение след слаба игра 

през второто полувреме
И. Заянчковски

КОЙ УЧИ 

ЖИВОТНИТЕ (3)ЕИ „МЛАДОСТ" )НИШ) — „АСЕН БАЛНАНСКИ" 3:1 (0:0)

гол вкараха домашните футбо 
листи, след грешна на А. Пет
ров. Гостите изравниха, но то 
ва беше всично, ноето напра 
виха. По-добре 
играчи на ЕИ „Младост” успят 
ха да вкарат още два гола и 
осигурят победа.

Ниш, 24лоя-ьл □„ а"рил- Игрище на „Младост". Теренът
около 100 Съди^Ж имподходя1До за игра. Зрители 
та 4™ с Д " Миленнович Ниш). Голмайстор 
за „Асен Балнансни" М. Виданович в 72 минута.
Пейчев'б Л иаЛНаНСКИ' : /У- га«ов 7, А. Петров 5, А. 
"Г 6' А- Каменов 7, П. Димитров 6, Н. Кръстев 7,

^ппВи АиН°лИЧ 6’ М' ТодоР°вич 6. Й Деннов Р 
нов 6, Н. Аленсов 5.

1 Като големи любители на музиката и пеенето 
прослави™ тюлените. Това е отдавна известно1подготвените

са се
на моряците и рибарите от оеверните и далекоизточ
ните морета на Съветския съюз, нанто и от Наслий- 

море. Рибарите от каспийско море забелязали, 
че щом на кораба започне да звучи музика, повърх
ността на водата Се покрива с бели зайчета и над 
тях се появяват черни блестящи глави. Това са тю
лени, ноито се събират от воички страни пред зву
ците на мелодията и постепенно обнържават кораба. 
Понякога около кораба се събират до двеста тю
лена. Тези морски животни слушат внимателно в зах
лас музиката. Истински меломани. А щом музиката 
замълкне, те изчакват още малко и изчезват в мо
рето

6, С. Ива- 1 ско
След добра игра през пър

вото полувреме и равен резул 
тат с отбора на ЕИ

дост", „Асен Балкански” игра 
слабо през второто полувреме 
и загуби мача с 3:1. Първият„Мла- А. 1I1БАСКЕТБОЛ

1Победа в първата среща I
1 На нянои места ловците на тюлени привличат 

тези морени бозайници към своите кораби с музи
ка. Достатъчно е да включат транзисторния прием
ник и жертвата показва главата си от водата, за да 
слуша. Тюленът в Далечния йзток и морският заек 
са вече по-олитни и знаят с какво завършва тази 
музика. Дочуят ли шума от мотора на шхуната, те 
гледат да се отдалечават от ловците навътре в мо
рето.

ЕИ „МЛАДОСТ" НИШ)

Ниш, 24 април. Игрище на 
„Младост”. Терен добър Време 
хубаво. Зрители около 100.
Съдии М. Живкович и М. Йо- 
цич (Ниш).

„Свобода”: Йеленкович, Ле- 
ков, Митов, Петрович, Стоя
нов, Пейчев, Симов, Филипов,
Велкович, Рангелов и Геров.

В началото на срещата до-

I— „СВОБОДА” 76:78 (36:35)

машните баскетболисти бяха 
деха с 14:4. По всичко личе- 
по-успешни и в 6 минута во- 
ше, че гостите ще претърпят 
високо поражение. В тези мо 
менти „стъпва на сцената"
Спасен Рангелов и с успешна 
игра намалява резултата, тана 
че „Свобода" отива на почив 
ка със само дена точка по
тите бяха по-добър отбор и

Iмалко от ЕИ „Младост”.
През второто полувреме гос 

успяват да извоюват минимал 
на, но заслужена победа от 
78:76 (35:36). С тази победа 
баскетболния отбор на „Сво
бода” започна 
състезания в Републиканската 
Б — дивизия-

II1I Обичат музиката и гигантските костенурки, кои
то обитават водите и заливите на островите Фиджи 
в Тихия океан. Ногато жените Оу някое селище се 
съберат на брега и запеят монотонна песен, от дъ
ното на залива една след друга изплуват гигантските 
костенурки и замират неподвижно върху повърхност
та на водата. Те могау да останат с часове в това 
състояние, но престане ли пеенето, веднага изчезват.

1тазгодишните

11А. Д.

IФУТБОЛ Инак първата възможност 
за отбелязване на гол „Мла
дост” имаше още в десетата 
минута на първото полувре
ме. За съжаление X. Арсов 
не успя да вкара топката в 
мрежата на съперника от най- 
идеална позиция- Наистина то 
зи играч „навакса” загубеното 
в 40-та минута, отбележи твър 
де ефикасен гол. През послед 
ната минута от първото полу 
време гостите изравниха резул

1Нова победа на „Младост“ 1 Понякога някои бозайници се забавляват сами 
с „музика . Веднъж двама ловци вървели през гора- 

сводта хижа. Тишината била нарушавана само 
от пръщенето на чупещите се съчки под нраката им 
и от време на време от чукането на кълвача. Извед
нъж те дочули често и равномерно енърцане на дър- 
во. Ловците приближили тихичко до мястото на звуна 
и сноро забелязали една мечна. Тя разклащала някан- 
ва бреза, като я държала с лапите си за един клон. 
При това завярът ту привлякъл, 
жна работа. Брезичната се трнала 
и скърцала. Щом мечката престанала „да работи", 
скърцането се прекратявало. Това я учудвало и тя с 
любопитство започвала да оглежда дървото с надеж- 
да_да намери мястото, отнъдето се чувало енърцане- 
то. Музикално на строен рунтав звяр въртял това, 
отново се залавял за музиналните 
Само хората попречили 
дасита. Един от ловците

1 та към

1„МЛАДОСТ” — „ПЧИНЯ” (ТЪРГОВИЩЕ) 3:2 (1:1)

Босилеград, 24 април. Игри 
ще на „Младост”. Теренът 
лош. Времето топло и прият
но за игра. Зрители 600. Съ 
дията: Мирослав Здравнович 
от Власотинци. Голмайстори 
за „Младост”: X. Арсов в 40,
В. Захариев в 58 и В. Евти
мов в 72 минута.

„Младост: Р. Йованов 6,
М. Николов 7, И. Кирилов 5,
A. Богоев 7, М. Митов 8, Д.
Бодирога 7, Д. Анастасов 6 
(В. Евтимов 6), X. Арсов 6,
Б. Тасев 8, Р. Милошевич 6 и
B. Захариев 7.

В шестият пореден кръг 
на състезанията в Южномо- 
равската футболна лига, Боси 
леградските футболисти успя 
ха да отбележат победа сре
щу солидните гости от Търго
вище. Въпреки, че на този 
мач „Младост” остана без ус 
лугите на няколно свои най- 
добри футболисти по оправда
телни причини, подмладеният 
отбор със сръчна и ефикасна 
игра успя да се наложи. С 
тази победа откриват се реал 
ни възможности футболният 
отбор да си запази мястото 
в тази лига.

I1I сянаш вършел вата.
в съседното дърво

Началото на второто полувре 
ме припадна на футболистите 
от Търговище. Играеха много 
по-офанзивно и създадоха н- 
колко добри възможности за 
отбелязване на гол. Но тън- 
мо в този период талентли- 
вият футболист на „Младост" 
Винно Захариев успя да из
бяга на защитниците на „Пчи 
ня" и постигна резултат. Ма
чът бе решен. ногато В. Ев-

си упражнения- 
на нечона да си посвири до 
извинал:Iг Еи, музикант, я смени песента! 

'Мярнали се черни
тромавият музикант се скрГа""^^ НЛ°НКИ "тимов постигна трет 

„Младост".
гол за

В. В.
(СЛЕДВА)

Г„СТОНОПРОМЕТ" — СКОПИЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО — НИШ Конференция „Първи май“ Пирот

ПО П0В01 ПЪРВИ НАЙ— 

МЕЖДУНАРОДНИЯ ЛРАЗНИИ 

НА ТРУДА
НОНФЕНЦИЯ „ПЪРВИ МАЙ" ПИРОТ 
КОЯТО ИМА МАГАЗИНИ В ЦЯЛАТА СТРАНА 
ЧЕСТИТИ

ПЪРВИ МАЙ - ПРАЗНИНА 

М ТРУЦА
— НА ВСИЧКИ СВОИ НООПЕРАТОРИ, СНАБДИ

ТЕЛИ И ПОТРЕБИТЕЛИ

по-големиТуспе%АвНсоциСалПи°с™ческотоАс?роЕ
ИТЕЛСТВО

НА ВСИЧНИ СВОИ потребители, на гражданите и трудещите 
се с пожелания за нови трудови победи.
„ПЪРВИ МАЙ" произвежда модерно обленло и винаги е 
в нран с модата.

у
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АНЕКДОТИ ЗА ТИТО

ЗА ВСЕКИ 
СЛУЧАИ

I* По време на пребиваването 
на Йосип Броз в Съветския 
съюз, след излизане от затво 
ра в ндноя компания в Мо
сква, през 1935 година били 
заедно Тито и Чолакович. Ня 
кой запеял руска революцио
нна песен, която на Броз мно 
го харесала. Взел бележника 
си и записал думите, като се 
обърнал към Чолакович:

— Може един ден добре да 
ни дойде за нашия революци 
онен репертоар.

ЩЕ ТЕ ПЕКАТ КАТО ГУБЕЦ

След излизане от затвора 
Йосип Броз веднага се вклю 
чил в партийна работа, меле 
гално. Веднъж когато преобле 
чеи пребивавал в Словения 
при леля си, където с другари 
те провеждал нелегални пар 
тийни заседания, 
свой другар от ученически дни. 
За до не го познае Броз обър 
нал глава па друго страна, но 
приятелят му все пак го по 
знавал:

— Здравей Йожа! Считаш 
че не те познавам? От мен 
не трябва да се скриваш.

— Щеф, трябва да мълчиш 
Никой не смее да знае. че 
съм тук. Трябва да избягам 
в Русия.

— Можа, Йожа — замисле
но казал Щеф — ако те хва 
нат, ще те пекат като Губец.

— Да ще ме пекът, Щп 
— насмеял се Тито — но ти 
все пак не си ме видял.

й
8
I:

не те снимат...— Олаби бе Митно, вече 
М. Адреевич

ВИСОЧКА 

ВОЛЕСТ
АФОРИЗМИ

ще бъде трудът ви, достатъ- 
Е. ЗОЛА

Не е важно какъв 
чно е той да ви държи прави.

о
Са да ви се оплачем за йедну работу, Верно 

йе у године сам, ама нещо ми вид попуща. До са, 
да чуннем у дърво, несъм носил очила, несъм 
при лекар. Од наше видим на Видлич на мине авто
мобил.

срещнал Работете без почивка! Бъдете дълбоко, смело 
правдиви! Не се колебайте никога да изразите това, 
което чувствувате, дори когато се намирате в проти
воречие с чуждите схващания-

ишъл

Да ви нажем лоша работа на човек не види. А 
Щ я болелуйем од чудну болест.

Преди йедън месец седимо с Лену Кунуту пред 
задругуту и гледамо у Видлич. Он каже:

— Гледе Манчо, кино се озелени Видлич.
Гледам я нигде зеленину да видим. Цел Видлич

О. РОДЕН

о

Труд и наука — на земята няма нищо по-велико 
от тези две сили.се белее. Е. ХАБАРД

— Ама Лено, киква зеленина. Целе Видлич йе =§
под снег.

оВидим я дена с очите ми нещо нейе у ред и 
отидем у Цариброд при лекар. Тури ме детето пред 

картон с букве и ме пита видим ли бунвете.
— Видим Ъи, дете, — нажем му я, ама свете 

букве наопако.
Гледа ме доктурат и се чуди киква йе това бо- 

при мене. И одма ми написа упут за Белград.
— Дедо- — каже момчето — твоята очна бо

лест йе за Белград, нийе не смо учили за тенвуя бо
лест.

Човек се формира не с помощта 
познатото, а с труд и дейност.

на чутото инекикъв

А. АЙНЩАЙН

лест типПословици 
за трудаСеднем я у воз и със социялну карту право у _ 

Белград. Пронамери тамо най-главнотога доктора. Про- == 
чете он кво му момчето пише от Димитровград и чо
век поче да ме прегледуйе. Първо отвори пенджерат 
и пита ме видим ли ония вър що се ока Авала. я му 
кажем дека видим.

— Бре, кажем му я, у наш Видлич има снег, а 
и ваша Авала сва под снег.

Наже докторат дена на Авалу нема снег, я му 
кажем дека има снег и тегая се умеша девойчето.

— Да, деко, каже девойчето-на Авалу нема

Животът се свършва, рабо
тата — нинога.

АРАБСКА
о

== Сей всеки ден, и винаги ще 
бъдеш сит.

АРАБСКА
Шо

снег...
Няма нищо по-благословено 

от работата и нищо по-пронъл- 
нато от мързела.

Тегая тия най-главният донтор за очи 
I весник да четим. Я га извърну на опако и поче да 

§=§ четим. Он се зачуди кино на лице не могу да четим, 
р а на опако могу. Докторът бил тънак, а висок, а я му 
^ нажем дека йе нисън и дебел човек. И тена изл 
Ш Дека све при мене наопако. Девойчето носило цървену 

альину, а я му нажем дека носи зелену ал»ину на пру- 
Тзе...

ми даде

БЪЛГАРСКА
оази

Не се страхувай от тежък 
труд, страхувай се от леки ра 
зговори.Гледа доктурат, върте, цъна, ама ли йе учен чо

век сети се: КИТАЙСКАВ — Дедо, ти рече дека си од Висон...
— Да, од Висок сам...В о

— Дедо, ти имаш телевизор?
— Да, купи ми синът йедън телевизор...
— Епа дедо — каже докторът — од туя болест Щ 

не болейеш само ти, а сви височане нойн имайу те- ЦЗ 
леевизорйе. И лекат йе да се напрайи само йедън 
препредавател на Видлич и сви че прогледате...

Върну се дома и одма реко на бабуту да исвърли 
туя шарену кутию у койу целу ноч зяпамо и си пора- 
зимо очити. Па ка се опрайе работете ко у свет, че 
туримо и нийе телевизорйе и че гледамо слибе, а не 
шарйе и снег...

Дървото се слави с плода, 
човекът — с труда.

РУСКА

о

Работи, сине! Старостта ще 
те пита къде е била младостта

щ
ти. |&щ»яЗнв1,0СРЪБСКА

О
^ТИЕАТАСТнйш^вНН„шИна И БЕЗА™°ХОЛНИ-ПИ. 
Ш бители честити ' СВ°ИТе уаажаем” потре-

МАННА
Без работа днеят става го

дина.

Първи май - празника на трудаУКРАИНСКА

Първомайски
парад
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