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В ПОРЕДИЦАТА юби
леи, които 
тази година,

на всяка комуна и на 
празнуваме всички комуни заедно.

другаря Тито, които ще
му предаде чрез тради- 

ни усърдно ционната младежка 
фета.

Първомай- Предстои ща-
ските правници идват ка ла се ангажираме и под

крепим акциите, които
ще спомогнат да се отво

то антракт между 
действия.

две Машинните мотори в миг ще спрат.
В заводите ни ще настъпи тишина. 
Фабричните комини няма да димят 
и няма да текат ни огнени масла.
А морните другари с- бодрите чела 
посрещат своя празник — празник на труда.

Гигантските кулокра- 
рят границите на между нове, камиони и булдо- 

на общинското сътрудниче
ство, интеграция на пре- 

комунисти по републи- дприятията, да се трът
ките и покрайнините и не по ПъТ на още по-ра-

На осем, конгреса 
Съюза на югославските зери не бързат вече към

строежите на „политиче 
ски фабрики”, но умело

И цялата страна осъмва тъй навред 
огряна в пурпурна светлина.
В широките простори високо, безчет 
развяват се червени знамена.
И мощните творци на ценните блага 
чествуват своя празник — празник на труда.

ционално влагане на сре и здраво вървят там, къ- 
дства.Деветия конгрес на 

СЮК единодушно се за дето всеки вложен ди- 
Подобни думи често нар ще донесе два или 

се чуваха от трибунатаключи: да укрепваме ос
новите на самоуправле
нието, на социалистиче
ския ПъТ,

Над 11 милиона югос- 
лавяни избраха нови пре 
дставители и отборници. 
Главната част на тази ра 
бота се извърши в общи
ните и сега е време да има 
се каже това, вместо о- 
бикновените Първомай-

три,
на Деветия конгрес и в благоденствие 
името на такава насока 
в работата на нашата ко 
муна гражданите на

където ще донесат 
и прогрес.

В парад пристъпва пръв машинния завод. 
Работник смел с дух корав върви напред, 
след него морните творци на новия живот, 
и колектив един след друг настъпват в ред. 
В усмивка светла озарени им лица 
чествуват своя празник — празник на труда.

ДВАДЕСЕТ И ПЕТИ- 
13 ЯТ по ред празник 

април оказаха доверие- ТруДа в свободна страна 
то на новите представи
тели.

на

посрещаме с голяма смя 
на на поколенията, най- 
масовата досега и то от 
комуната до Федерация
та. Желанието ни е ця-

зана-
пред да ползва револю
ционния опит на ветера
ните на Партията и Ре
волюцията, и да обърне 
пълно внимание на мла
дите, които смело щурму
ват бункерите на бюро
крацията, 
протежирането и 
ко, което тегли назад.

През настоящия май 
всяка наша комуна ще 

много новини за
Пристъпват селяни с грубите р|,це 
прегърнали пшеничен буен цъфнал клас 
и млада трактористка с развълнувано сърце, 
по нея жътварка поела песен с глас:
Те, знойните творци на ценните блага, 
чествуват своя празник — празник на труда.общество и

ски привети.
Ако по време на прво- 

майските празници отпъ 
туваме по-добре да запо 
знаем съседните и ня
кои други европейски 
страни, визи не ни са ну 
жни.

Машинпите мотори днес мълчат.
В заводите ни пък царува тишина. 
Фабричните комини няма да димят 
и няма да димят ни огнени масла.
А морните другари с бодрите чела 
чествуват своя празник — празник на труда.

На читателите
и сътрудниците 

честитим пра
зника на труда — 

ПЪРВИ МАЙ
Миле ПРИСОЙСКИ

шовинизма, 
всич-

Но все още, тук-таме, 
се явява необходимост 
от „общински визи”, ко- Ушшшяяшшь сспъват развитиетоито

МЕТАЛУРГИЧНИЯТ КОМБИНАТ В ЗЕНИЦА

<



ЮГОСЛАВИЯ И СВЕТЪТ на за югославската ориента
ция в Европа.

ЗА МИР В ЕВРОПА

ВСЯКА АКЦИЯ, която се 
започваше в Европа с цел да 
се намали напрежението, да 
се подобри безопасността или 
с желание Европа да се пра 
върне в безатомно зона на 
мира и сътрудничеството — 
намери отражение и в югос 
ланската активност на този 
континент. В унисон с това 
Югославия и на нсотдавнаш 
пия апел на страните член
ки на Варшавския договор, по 
дписаи в Будапеща и предс
тавен на всички европейски 
страни. В Белград с пълно 
право се подчертава, че и та 
зи инициатива трябва да даде 
резултати: следователно, 
раните, подписали апела в 
Будапеша трябва да се застъ 
пят за осъществяване на о- 
ния принципи, прокламирани 
във възваиисто. И само по 
този начин политиката ще 
стане действителност.

МИРЪТ В ЕВРОПА всъщ
ност е дело на европейците. 
Великите сили са отговорни 
за мира 
ствеиите страни, които тряб
ва да се грижат за европейската 
сигурност и сътрудничество. 
Малките и средните страни, 
а с тях и неовбързана Юго
славия представляват част на. 
Европа
чиито интереси се оглеждат 
в политиката на укрепването 
на траен мир и трайно меж- 
дусвропейско сътрудничество.м. г.

§КАЗАХА *

ШШ ПОЛИТИКА I ЕВРОПА1
=
IПо повод юбилея на СЮК

В. Влахович на митинга в Белград
=
Е За МАС. НИЩО НЕ Е ПО- во —. все до бройните инициа 

ВАЖНО от установяването ма тиви за многостранно сътруд- 
= мир в областта, в която 'жи- иичество на равнището на пра 
== веем, с което допринасяме към витслства.
= общия стремеж за опазване ни процеси в Европа, пашата 
= иа политиката на сътруднича страна намери своето място 
§ стио и мир в света. Като св- като се стреми да действува 
= ропсйска страна Югославия по пътя на приближаване на 
1 никога не искаше да остане становищата без оглед на раз 
= постраии от събитията, а ед пиките в обществените систе 
= иа от главните характерни чс ми или специфичните възгле 
1 рти иа машата въишно-поли ди върху развитието на меж 
В тическа дейност на стария ко дународмото положение.
= итипент е именно съблюдава
== пето па гази действителност. ОТВОРЕНИ ГРАНИЦИ 
= Европа беше и си остава об 
Щ ласт па конфронтирано меж- 
= ду Изтока и Запада: мииало- 
= то в това отношение иавле- 
= зс в настоящето —• и промс- 
= пите, до които се стигна, бя- 
= ха незначителни. Въпреки та- 
Щ зи констатация, без колебание 
= може да се каже, че нашият 
в континент, още от последния 

всЙгЛлта и подялбата 
В па Елба между Изтока и За- 
= пада, се стремеше да се пре 
= одолеят всички противоречия 
в и открият процеси към взаи- 
= мпо сътрудничество.

| ДОБРОСЪСЕДСКИ ОТПОШ»-I ния
в ПОВЕЧЕ ОТ двадесет годи- 
В ми нашата страна постоянно 
= се стреми и въпреки същес-
=§ твуващите разлики и блокова ни. Това е истинската карти- 
В подялба, да се развива сът- 
В рудничсство, без което и ня- 
Щ ма траен мир в Европа и в 
В света. Но блоковата раздслс 
в пост не може да се надделее 
= за една нс<щ! С други думи:
В пътят към разрешаването на 
В проблемите на разединеността 
Ц и превъзмогване на противо- 
= речията може да се 'съгледа 
= само в развитието на сътруд 
= ничеството между европейс- 
В ките страни върху принципи 
В те на пълно равноправие, не 
Л зависимост и взаимно дове- 
=' рие.
В В своята европейска поли
ва тика Югославия изхождаше 
= от две твърде упростени по- 
В зицщ1: от развитието на . до- 
В бросъседски отношения и ме 
Ц ждудържавно сътрудничест-

I
„По време, когато буржоазията на отделни наро

ди иа нашата страна сееше раздор , каза Влахович, 
„само работническата класа със своята организирана 
сила. Комунистическата партия, можеше да създаде 
най-пълно доверие между нашите народи и народно
сти и да осъществи тяхния доброволен съюз в борба
та за нови, социалистически, обществени отношения .

„От най-стари времена хората са научили да сс 
ориентират по звездите", каза Влахович, „Когато не
бето е чисто, тогава, няма трудности. Когато има об
лаци, "тогава не е трудно да сс загуби пътя — дя се 
залута. Това, което се случва с хората, случва сс и с 
партиите."

Днес социализмът говори на повече езици. Едни 
говорят с езика на държавата и държавната принуда. 
Държат сс като арабската поговорка, която казва, че 
някои хора, когато се изкачат на височина, мислят 
чс са пророк Мохамед. Съюзът ма комунистите гово
ри с езика1 на самоуправлението. Затова трудно раз
бираме един друг. Но все пак социализмът, въпреки, 
колебанията, лутанията и злоупотебите представлява 
бъдещето на човечеството. Не бъдеще па колони, ко
ито маршируват, но бъдеще на сдружени, умни хора, 
съзнаващи своята сила и роля.

Говорейки накрая за международните отношения, 
Влахович каза:

„Нашето желание е да строим, социализма в мир. 
Загрижени сме заради сегашното международно по
ложение, зарад бавното гассне на военните 
във Виетнам и на Близкия изток, зарад зачестилите 
военни маневри, заради все по-големитс военни бюд
жети, зарад натиска върху свободата и независимо
стта на малките народи.

Чрез борбата за самоуправителни обществени от
ношения в нашата страна противопоставяме на съврс 
менните кризи в света демократическа дълбоко чове
шка социалистическа алтернатива. Такава наша прак
тика във вътрешната и външна политика представля
ва елемент на съединяване със всичуси сили, които ис- 
кроно се застъпват за мир и обществен прогрес" — 
каза на края Влахович.

В тези иоложитсл-

СТ-/
КОГАТО става дума за диу 

страним срещи трябва да из
тъкнем, чс Югославия отво
ри своите граници и сходно 
политиката на своето об
щество, сс стреми към възстл 
повявано на сътрудничество 
върху основите на равноправие 
и взаимно доверие. Над девет 
милиона туристи пребивава
ха миналата година в Югосла 
вия. С тридесет страни в све 
та Югославия има безвизов 
режим.

5 ден па
но, те не са един

Що се касае до икономиче
ското сътрудничество през из 
теклата гЛдина Югославиц 
осъществи оборот от около, 
2,5 милиарда американски до 
лара и сключи в следвоенния 
период 2 800 спогодби с пра
вителства на европейски стра

огнища

и то по-голямата.

Потвърдени кандидатурите на 

всички кандидати за камарата 

на народитеМарко Никезич на тържественото 

събрание на ЦК на СКС Общинската кандидацпонна 
конференция на СССРН в Ди 
митровград разгледа предло
жената листа кандидати на 
Републиканската конференция 
на ССРН за избиране на пред 
ставители за Камарата на на
родите. Председателят на Об 
щинската конференция на 
ССРН Илия Петров даде обо- 
снование за предложената ли 
ста кандидати.

След тайно гласуване бе по

твърдена кандидатурата на 
всичките предложени 33 кан
дидати,. от които заседанието 
на Републиканската скупщина 
ще избере 20.

Между предложените кан
дидати от българската народ
ност е Тодор Славянски, пред 
седател на Секцията по въп
роси на здравеопазването и 
социалинтата политика при 
Републиканската конференция 
на ССРН в Белград.

„ЮКП беше единствена политическа организация 
на всички югославски народи именно затова защото 
уважаваше самостоятелността на нациите, защото тър 
сеше пътя към единството върху основите на равно
правието. Правилното становище на ЮКП, и по-спе
циално на сръбските комунисти по националния въ
прос на Косово и във Войводина, съдействуваше за 
укрепване на нейното влияние в редовете унгарското, 
албанско и други национални малицнетва".

Конфликтът между ЮКП и Коминформа избухна 
в момент, когато съветското ръководство начело със 
Сталин засили настояванията си цялото комунистиче
ско движение да се подчини на абсолютната власт па 
един център. Комунистическата партия, която беше 
начело на нашите народи в революцията и търсеше 
свой път за социалистическо развитие, представлява
ше спирачка за осъществяване на хегемонистическите 
планове и затова се намери под удар. Бързо сс по
каза, че се касае за съществени въпроси, а не до не
доразумения или спорове от теоретическо 
но до кризи от действителни, материални отношения 
в които, както винаги, неприкосновеността на догма
та прикриваше амбицията към неограничена власт.

Нашата съпротива към политиката на хегемония 
беше тота/.на от първия ден. Обаче въвеждането на 
работническото самоуправление разшири нашата бор
ба със сталинизма върху цялата социалистическа об
ществена практика. Успешна съпротива на сталиниз
ма, можеше да окаже движение способно не само да 
издържи пряк икономически, политически и военен 
натиск, но и да противопостави на сталинския етати- 
зъм друга концепция и практика на социализма".

=

ЮКП в периода 

на НОВ и революцията
=Е

1естество,
Е1
1
8=
Е Италия и Гърция. Затова гер Към средата на 1944, кога- 

манското върховно командува ,то Червената армия започна 
не направн последния опит да настъпва към границите 

„„   ___ с въздушен десант върху на Румъния, а на запал в НоГния6 ГеремХаа„цитеНпГлооиРеа ДърВар гДа ^ищожи Върхов рмандия, излязоха съюзни” 
ження. 1 ерманците предприе- ния щаб и Националния
ха в края на 1943 и в нача
лото на 1944 година няколко

1= През зимата и пролетта на 
1944 година в цяла Югосла-I

|
=
Ш ко- ските воиски на 6 юни, Вър 

извър ховния щаб даде заповед за 
големи военни ппепяпи.. „ .то ШСН° Нак 25 май 1944 гоД*™3 обща офанзива, като главни- 
итралната част на стоапата* гРИ ком6гашРано нападение те съединения насочваше към 

ато целяха да осигуо™ ™ Т СИЛНИ ВЪЗДУШИИ мотори- Сърбия. До края на септем- 
вните ^Общения и алоиатн; Р « пехотии 1!а«и. Ма- ври Оперативната група ди- 
ческия бряг от евентуално съ КаР Д3 бе старателно подгот- визии. Първи пролетарски и

ми сражения се водиха в Из- успя. Частите па НОВЮ бъо 
точна Босна, Черна гора и Са 30 пррредиха атакуващите гс 
нджак против силите на 4
НОВЮ, които се готвеха за 
пробив в Сърбия. Подобни
операции бяха направени в ръководство бе открита 
Западна Босна,. Далмация, Ко можност да се 
рдун и Бания. Особено голя
ма бе пролетната офанзива 
против единната свободна те 
ритория в Южна Сърбия и 
Източна Македония. На оку- 
паторските и куизлинговски 
части не се удаде да нанесат 
сериозни удари на НОВЮ и 
те продължиха да контроли
рат своята освободена терито 
рия. Сраженията показаха, че 
германците не са я състояние 
да решат войната в Югосла-

митет. Нападанието бе===Душан Петрович-Шане !
(Реч на тържественото събрание по повод 50-годиш- 
иината на синдикатите).

Пет десетилетия борба на революционните син
дикати в Югославия са неразривна част от револю
ционното минало с която работническата класа и на
шите народи обогатиха своята история и изписаха не
йните най-славни страници.

Макар че за живота

корпус
не на НОВ завладяха централпа 

та част на Сърбия и предпри 
сха настъпление към Бел- 

рмански сили, а на Върхов- град. За да се съгласуват де 
ния щаб и на политическото иствията на Червената армия

и НОВЮ маршал Тито зами 
на за Москва, където бе пос
тигнато споразумение за уча
стието на

и историята на една-страна, 
особено за изостанала и опустошена от войната, вре
мето от двадесет и няколко години е твърде кратко 
за такова голяма преустройство — все пак в този пе
риод ликът на нова Югославия се 
цял един век. През изтеклите 22 години общественият 
продукт и националния доход се увеличиха с четири 
пъти, промишленото производство със седем пъти, сто 
йността на външнотърговския обмен с четири пъти, 
докато броят на заетите в обществения сектор се уве
личи с пет пъти.

въз-
прехвърлят на 

остров Вие, който бе освобо- Червената армия в 
борбите за освобождение на

измени почти за
ден.

I

БРАТСТВО на българската народност в СФР Югославия, 
петък * Урежда редакционна
вестник

Излиза, всеки 
главен колегия * Д,иректоР' 

и отговорен редактор АСЕН ЛАЗАРОВ * Технически редак
тор МАТЕЯ АНДОНОВ * Издава,,Братство" - 
72 телефон 25-441 и 25-480 * Годишен абонамент 
7,5 нови динара. Тек. сметка 625-3-78 Нар. Банка 

,,Вук Караджич"

Нашите трудещи се с право могат да се гордеят 
с постигнатите резултати. Но ние никога не сме се за 
доволявали с. материални успехи. Всичко 
постигнали винаги сме оценявали

Ниш Ст. Паунович 
15 а полугодишен 
Ниш — Печатница

което сме 
от становището на 

положението и ролята на трудещия се човек в наше
то обещество. Затова самоуправлението е една от най- 
големите придобивки на трудещите се в Югославия"

Ниш

вия и да си подсигурят угро- 
зения тил на своите воиски в

==
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ЗАВЪРШИХА АПРИЛСКИТЕ? ИЗБОРИ Тържествено събрание на ОК на СКС 

в ДимитровградДимитър Славов — председател 

на ОС в Димитровград СН - БОРЕЦ ЗА НОВЕШ 

КОТО БЛАГОДЕНСТВИЕ
м м™°мЕлГА1^ИИЯТ председател на ос - др. ди-
ПАНСКАТА КА М дТд н д ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛ В СТО-
"*51СКАТА КАМАРА НА СЪЮЗНАТА СКУППГИНА А ПР
политттргмтд представител в организационно- 
ПНШНДЧЕСК4ТА КАМАРА на републиканската

Априлските избори в цялата 
страна завършиха. Хиляди от 
бориици в страната 
начин изказаха волята на из
бирателите и избраха „първи

1. ЗА СТОПАНСКАТА КА
МАРА — РАДМИЛО МАРИН 
КОВИЧ с общо 160 гласа. 
Друг кандидат нямаше.

2. ЗА ПРОСВЕТНО 
ТУРНАТА КАМАРА — МИЛИ 
ВОЕ ПОПОВИЯ с общо 153 
гласа. Вторият кандидат Вйе- 
кослав Бутиган получи 131 
глас.

3. ЗА СОЦИАЛНО - ЗДРАВ 
НАТА КАМАРА — д-р РАДО- 
ВАН Д5КУНИЧ с общо 151 
глас. Вторият кандидат Доб- 
рила Пешич получи 132 гла-

време- той изтъкна настоява
нето на нашата страна и на
роди- да поддържаме добро-' 
съседски отношения. Но не- 
принципните становища и .визц 
ите за Санстефанска България 
в НРБ не могат да не безпо 
коят нашите хора, специално 
народността ни. Не е трудно 
да се види — каза той 
предметът и целта на тази 
кампания не са научни изсле 
двания от историографско ес . • 
тество, но обмислен политиче 
ски акт, който засяга същес
твени интереси на Югосла
вия и вреди на югославско- 
-българските отношения. Кол 
кото и да настояват от НРБ, 
че зад това третиране на исто 
рията не се крие никакъв шо 
винизъм и териториални пре 
тенции, не можем да не кон
статираме, че тези възгледи 
и оживяване на Санстефанска 
България не са нищо друго

СКУ- КУЛ-

кроперация „Сточар". От име 
то на десет отборници пред
ложение за негов избор даде 
др. Кирил Трайков, изразяват 
йки по тоя начин и станови-

на пряк
че

са.
4. За ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ПОЛИТИЧЕСКАТА 
РА — др. ИЛИЯ ПЕТРОВ с 
общо 145 гласа. Вторият кан-

полу-

КАМА-

дидат Любисав Илиев 
чи 134 гласа.

За камарите на трудовите Н - •: л, ~ 
общности на СЪЮЗНАТА Н .
СКУПЩИНА: Изборната еди В - ~ ^, """
ница съставяваха Димитров-
град, Пирот, Бела паланка и др. х. Славински на трибуната 
Бабушница.

1. За СТОПАНСКАТА КАМА

И :ш ■ I |
щ -;Й|
:. &5

освен оживяване на истодиче 
Миналата събота в Димитровград СКИ МНОГЦ Прецизно фиксира 

се състоя тържествено събрание 
РА — др. ДИМИТЪР МАНОВ на общинската конференция 
С общо 230 гласа. Вторият ка Съюза на комунистите в чест на

петдесетгодишнината на Съюза на РОЛЯ, КОИТО установяваше НЯ- ндидат — Димитър Славов югославските комунисти. Присъс- 
ПОЛучгИ 149 гласа. твуваха членове на СК от комуна

2. За КУЛТУРИО-ПРОСВЕТ- та* някогашните секретари на око
ТТДТД КАМАРА ттрдглг лийския комйтет и по~късно на оо НСТаТИра, 46 ИМЗ МНОГО СВИДС

тте^пип ~щинския комитет на ск, гости от телства за това, че Благоеу и ТИН ПЕМНИЧ С ООцтО 1о0 партийните комитети на съседни-
мЛипаВеВлТи0™чКа^™ Б14ДГ лСонаПлГсТкГобща„б„У„Ш,,ИпШрКсадст2внЬ^: лени ^рот^вници на велико- 
мир Величкович получи 143, ли на стопанс^ия> култРурния „ българСкИте и Санстефански

ьожи- просветния живот в комуната и др. стпемленист и че на ПесетиТържественото събрание бе от- стремления и че на десети
крито от сегашния секретар на пленум на БКП Димитров е
общинския комитет на ск др. Ге настоявал и извоювал да се 
орги Алексов и хора на гимназия- приеме реЗОЛЮЦИя За Макета, който изпълни „Интернациона- ^ у м ^ __
ла”. След това бяха избрани де- ДОНИЯ, Специално За Пирин- 
легации за полагане венци пред ска Македония, 
паметните плочи на Моша Пиядс, Българската народност
и на загиналите революционери и ________ _ ____ _______ _
бойци от Димитровградско. Югославия с голямо огорче

Доклад за революционния път ние осъжда българската кам
на Съюза на югославските кому- паНИя И изразява СВОЯТа ГО-
нисти изнесе др. Тодор Славински, ___"1____ ____„__ - __
член на Републиканската конфе- ТОВНОСТ Заедно С другите на- 
ренцня на ССРН в Сърбия и дъл РОДИ НЗ Югославия ДЗ ПрО- 
гогодишен партиен деятел в Дими д-ьЛЖИ борбата За равноправ 
тровградско. След това ученицнт^ 
от основното училище в града се 
представиха на гостите с хубаво ТИЧеСКИТе 
подготвен рецитал.

ш ш на ни планове за създаване на ве 
н лика България с граници и

щ

когашното съотношение на си 
лите в Сан Стефано. „Той ксу

Смяна на председателите

ските организации в община-

, За председател на общин
ската камара на общинската 
скупщина е избран МИЛО- 
РАД ЗЛАТАНОВ, а за предсе
дател на камарата на трудо
вите общяости, другаря КИ
РИЛ ТРАЙКОВ, директор на 
основното училище в града.

За камарите на трудовите 
общности на републиканската 
скупщина изборна единица 
съставяваха Димитровград и 
Пирот. Бяха избрани следни7 
те кандидати:

те граждани" в общините и 
представители за камарите на 
трудовите общности.

В Димитровград и останали 
те комуни — Пирот, Бела па
ланка и Бабушница, които съ 
ставяваха една изборна еди
ница ,непооредствените избо- 
на новата общинска скупщи- 
ри минаха успешно.

Отборниците на новия съ- 
ства избраха за председател 
на в Димитровград другаря 
ДИМИТЪР СЛАВОВ, досега
шен директор 
щата на обществено-политиче

а третият кандидат 
дар Милошевич — 63 гласа. 

3. СОЦИАЛНО - ЗДРАВНА- 
АЛЕКСАН-

та.

ТА КАМАРА 
ДЪР ИГНЯТОВИЧ с общо 
332 гласа. Друг кандидат ня
маше. вОт. Н.

ДИМИТРОВГРАД- 

ЧАНИ СЕ ЗАВЪР
НАХА ОТ ЧССР

ни отношения със социалис- 
страни и другите 

страни в света, да защищава 
Тодор Славински в доклада държавния интегритет, своя- 

си направи преглед на истори та обществена система и сво- 
ческия път на СЮК през пе бодата и независимостта на 
тте десетилетия от съществу социалистическа Югославия" 
ването му, като изтъкна огро
мната роля, която партията Оглеждайки постиженията 
е имала за сплотяването на на българската народност пр 
работничеството и за негово ез четвъртвековното свободно 
то насочване към борбата съществуване в границите на 
срещу капитализма. „С идва-, Югославската общност, докла 
нето на другаря Тито за ръко дчикът изтъкна, че именно 
водител на Партията през този период означава истинс- 
1936 година, в нея се подеха ки свободен период в същс- 
нови процеси и тя стана ог- ствуването на народността. В 
ромно значим фактор в наве- резултат на тая свобода са от 
черието на съдбовните светов белязани многобройни и го
ни събития, които донася леми успехи в стопанството, 
ха новата, втора, световна во културата, просветата и бла- 
йна. . А когато стара Юго- госъстоянието на народността, 
славил бе сразена, партията Общественият продукт се 
организира югославските на- увеличил с около 30 пъти са- 
роди и пи поведе на освободи мо за последните 12 години, 
телна война против окупато- достигайки близо 14 милиар- 
ра и народните врагове, в да динара тази година. А от 

, процеса -на която проведе и ражението на това се оглеж- 
Съпровождани °т социалистическата революция, да в строежа на жилища, в

тели на Чехословашките про- първата „ свста След Октом- купуването на мебели и тех- 
фсъюзи гостите разгледаха врийоката". нически уреди, в постоянно-
историческите паметници и Спирайки се на следвоенния то издигане на нромишленос- 
забележителностите в прага. период когато партията по- тга с капиталовложения, кои-

Ръководителят на групата веде югославските народи в то осигурява общността .....
Методи Георгиев ни съоощи, борбата за обновяване и со- От народността, благодарение 
че навсякъде са били най-сър 
дечно приети. Особено вълну 

— каза той — бяха сре 
с чехословашките 

които обичат югос

на земеделска

По покана на мината „Руд- 
не доли" от град Йесеник на 
чехословашко-полската грани 
ца, четирима димитровградча 
ни Методи Георгиев, Петър 
Рангелов, Александър Пешев 
и Иван Петров пребиваваха 
десет дни в Чехословакия. То 
Еа гостуване беше всъщност 
израз на благодарност за топ
лия прием, който димитров
градското население оказа на 
група чехословашки граждани 
по време, на августовските съ
бития миналата година при 
завръщането им от НР Бъл
гария. ,

По време на посещението 
гостите посетиха, освен Йесе-< 
ник, работническата почивна 
станция „Хруба скала" неда
леч от столицата иа ЧССР Пра 
га и историческия град Либе

федеративно устройство на 
нова Югославия, те се учре
диха като най-висши законо
дателни и изпълнителни орга 

- ни, а техните изпълнителни 
съвети станаха временни пра 
втелства. Бяха постигнати го-

Сърбия и Войводина. По-къ 
сио, на 5 октомври, в град 
Крайова, в Румъния, бе пое 
тигнато споразумение между 
Националния комитет и ново
то Отечественофронтовско 

правителство на България за 
участие на българските вой
ски в борбите за освобожде
ние на Македония и Източ
на Сърбия. В началото на ок 
томври започнаха борбите за 
окончателно освобождение на 
Сърбия. В сражения, 
траяха от 14 до 20 октомври 
частие на НОВЮ заедно с ча 
сти на Трети украински фро
нт освободиха Белград. В кра 
я на октомври и в началото 
на ноември бяха в заключите 
лен етап и борбите за освобо 
ждение на Македония. В же
стоки сражения от 11 до 14 
ноември бе освободено 
пие, а_ на 18 ноември бе ос
вободена цяла Македония. До 
края на 1944 год. частите на 
Втори корпус на НОВЮ раз
биха германските - гарнизони 
в Мойковац, Колашин и Под 
горица (Титоград) и освободи 
ха Черна гора. Засилването 
на НОВ и минаване на ней
ните сили към фронтови сра
жения бяха причина Върхов7 
иият щаб да постанови яа 1 
януари 1945 годила създава
нето на I, П и Ш армии.

Редом с големите победи 
на фронта бе продължено из 
граждането на новата дръж» 
вна организация, съгласно ре 
тенията ва П заседание иа 
АВНОЮ. На заседанията на 
националните антифашистки 
аечета през 1944 година за

каза Славински.

леми успехи и в засилване е- 
динството на широките наро- 

маси, сплотени околодни
ЮКП, което най-ярко личеше 
от изградената милионна ор
ганизация на Народоосвободи 
телиия фронт. Редом с борби 
те за освобождение се воде
ше борба и за международно 
то признаване на нова Юго
славия. Макар съюзниците да 
бяха признали НОВЮ

в състава на антихитле-

които

е

като
сила
ристката коалиция, те не ис- 

да признаят АВНОЮ и 
Националния 
представители на Югославия. 
В желанието си да 
все пак позициите за връща

на стария обществен по 
съюзници

рец.каха
комитет като

Ско- запазят

нето
рядък, западните 
искаха компромисни решения 
между НО движение и еми
грантското правителство 
Лондон. Без да отстъпват от 
решенията на Второто 
дание на АВНОЮ, то започ
на преговори със съюзници
те, а по-късно и с реконструк 
праното емигрантско правите
лство. През 1944 година

ни.

циалистическо изграждане на на стипендии и други видове 
страната, той говори за ста- помощ, се издигнаха огром- 
линския натиск върху партия но число специалисти, които 
Фа и страната ни и каза — работят из цялата страна. В- 
„Борбата на нашата партия и сичко това — каза доклад- 
народите против сталинската чикът — съдейстуваше за съз 
кампания и натиск не беше даването на здрава връзка с 

за опазване на нашата другите народи и народнос- 
незавиоимост и самостоятел- ти в Югославия. Днес свобод 
ност на социалистическото ни ната и равноправна българ- 
строителство. Това бе борба ска народност не можем да 

творчески маркоизъм, за си представим без СФРЮ. За 
освобождението на човешка- това българската народност 

социалисти-: следеше и следи с безизмер- 
но доверие пътя на СЮК ц

в
ващи 
щите ни 
граждани, 
лавяните.

засе-

Д. Й.
само

се
стигна до споразумение меж
ду Тито и Шубашич през го
ни и август на остров Вие и 
иа 2 ноември в освободения 
Белград.

и за

та личност и за 
чески хуманизъм..."

По въпроса за отношения- другаря Тито". 
та с НР България в последно М. Н. н.

(Следва)
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Вене Велинов (Босилеград 1РИДКЕ1 

ГОДИШЕН ИНИПЪЛНО ЕДИНОМИСЛИЕ
За председател отново избран Владимир Стоичков Дели тридесет годи- 

ни Кирил Димитров от 
Трънски Одоровци ие 
позволяла на слоите 
най-близки съседи Пе- 

Томов и Никола 
да дове

дат вода до своите до
мове. Едва преди няко 
лко седмици под охра
на на двама милициоие 
ри от Димитровград те 
успяха най-сетне да до
ведат вода.

Макар че Томов и А- 
лександров никога не 
са имали намерение да 
прокарат водопровода 
през имението на Ки
рил Димитров, но през 
общонародното иму
щество, покрай негова
та къща, той със зап
лахи досега успяваше 
да задържи „стату кво" 
Преди известно време, 
когато разбрал, че То
мов и Александров са 
получили и официално 
решение от органите 
на властта, че могат да 
прокарат водопровод на 
дължина от един кило
метър през общонарод
но имущество, той из
тъкнал афиш, че „ня
кои ще заплати с гла
вата ако тук мине водо 
вода.". И тогава „жад
ните" му съседи поис
кали защита от органи
те на властта.

Трудно може да се ра 
збере какви мотиви са 
накарали Кирил Димит 
ров тако грубо да се от 
нася към своите най- 
близки съседи. Вместо 
да им помогне в това 
действително - тежко на
чинание, за което, пок
рай денонощния непо
силен труд със собстве 
ни сили, изразходвали 
и към 6.000 динара, той 
цели тридесет години 
се бори за своя „инат".

На съвместната сесия бс и- 
знссена препоръката на коор 

общински от-На 23 април в Босилеград сс проведе първа съвме
стна сесия на двете камари па общинската скупщина в 
новия отборнически състав.

тър 
Александровдинацион-ния 

бор, който най-обстс'лно е об 
съдил кандидатите за предсе
дател на общинската скугаци 

По мнението на тоя отбор 
такъв най-подходящ е Влади 
мир Стоичков. В името на 30 
отборника новия председател 
предложи Пенко Найденов.

бе из-За председател на скупщината единодушно 
бран Владимир СТОИЧКОВ, досегашен председател на ОС,

Иван ЕАДЕНКОВ, служещ
на.

а за заместник - председател 
в общинския съд в Босилеград.

Стоянов, земеделец; Георги Бранно Младенов,- директор, ^ди^ч^тоя' ггьт ^ъществу- 
Караджишов, земеделец; Си- Минко Иакев, директор; Псп ' елиногласис помеж
меои Христов, учител; Захари ко Найденов, директор; Ва- ■ отборниците което дава 
Рангелов, служещ и Влади- сил Христов, лекар; Йосиф ДУР «гпевша работа 
мир Стоичков, досегашен пре Йосифов, служещ; Боян Най- Р‘ ~п;.1И1Пта явно бяха из

“ 0втЖОШЯ С,<У" ^Г^ужсщГлуша?,’1 ворка- бра,™ и миес-пшк - предос 
о«011- пич, капитал от ЮНА; Раде латсля и председателите

Борис камарите.
Петър 

Никола

пот-

щииа.
На отделната сесия

ниците на камарата на трудо Коистатниоп, 
вите общности за свой пред- Ангелов, 
седатсл избраха Пенко ЯаЙ- Стойчев, земеделец;

на
учител; 

зоотехник; Накрая новата скупщина 
избра членове за съвети, ко-

общи- 
всскм

Нон-стоп председател
Байков, земеделец; Борис Сто мисии и фондове на

ната. По такъв начин
]1Ч доиов, директор на гостилии-Под председателството

Милачко Костадинов, един от чарското предприятие 
на'л-старите отборници, бе об стан". В тцщ камара са 
съден отчета за избори за от браН;И 
борници в двете камари, кой
то изнесе Иван Андонов, пре 
дседател на общинската избо 
рна комисия. Той 

• че в почти всички изборни е-

„Киц йиев, земеделец,- Крум Цвет- 
из- кон, работник; Стамен Пет- 

следиите отборнйци; ров, шофьор и Иван Трай- 
Кронс Станков, директор; ков, миньор.

отборник е получил задълже 
ние в някс^й от органите на 
скупщината.

В. в.

изтъкна.

УСПЕХИ НА „СВОБОДА“диници са спазвани принципи 
те на избирателния закон. А- 
нулирани са само изборите 
за отборници на общинската 
камара в с. Мусул. Повторни 
избори тук са насрочени за 4 
май.

Тази година „Свобода" лро произведат до средата на май га не могат да задоволят ис- 
дължава да произвежда и за 4000 нардесюта, с които още канията на домашните потре- 
съвстския пазар. Сега всички по-рамо издържаха изпит на бители, с вече известните про 
те отдели са ангажирани да източните пазари. Затова се- изведения.

Реконструкцията на пред
приятието върви. Десет новл 
шевни машини „Сингер" ве
че цял месец работят. Очак
ват се и други нови машини, 
с които се осигурява по-голя 
ма производителност.

„Сингер" например дава 
оооо бода в минута, а • „Че- 
пел" само 2.800 пъти.

Ето какво ни каза Арса Ми 
лованов, който сега работи 
със „Сингер":

— По-бърза е и по-добра е 
от „Чепела“. Производствени
ят ефект ми е по-добър с 25 
на сто, а ще мога и повече. 
Сега заработвам над 600 ди
нара, а по-рано заработвах 
по-малко.

В камарата на трудовите _ ^
общности са анулирани избо Първото заседание на ОС в Сурдулиц а
рите на територия на земе-
делската кооперация в Боси-   _ ___ __  ______ __________ __________ _
леград и в изборната едини ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ ОТНОВО ИЗ-

ция В Босилеград и в избор БРАН СТАНИША СТАНКОВИЧ
ната единица на просветните 
работници. В земеделската ко Въпреки становището
операция те ще се проведат координационното 
на 4, а в просветата на 7 май.
Ще бъдат избрани още 6 от- 
борника за Камарата на тру-. 
довите общности.

на тическата камара на Съюзна- 
за та скупщина.

За председател на Общин
ската камара бе избран Кира 
Станиянов, директор на земе
делската кооперация в с. Бо- 

Учредявансто на общинска- Щина да бъде избран инже- жица, а за председател на Ка 
та камара и Камара на трудо нер Йовап Петрович, отборни ма-рата на трудовите общнос- 
вите общности стана поотдел ците отново избиаха Станиша ™ Влада Станкович, препода„о. Най“н,-шрсд (.«орниците йаииоаич. която ГаГГнре Т""Г4'“0™ 
дадоха търж/ствени изявле- . н в сурдулица.

дставител в Обществено-поли.

тяло
кадрови въпроси при ОК на 
ССРН в Сурдулица за пред
седател на Общинската скуп-

Д.
м. в. М. Б.ния, а преди това избраха 

председатели на камарите.
За председател' на Общин

ската камара е избран инж. 
Васил Захариев, директор на 
земеделската кооперация в 
Босилеград. В тази камара, в 
28 изборни единици са избра 
ни следните отборници:.Алек 
сандър Треперски, шофьор; 
Иван Раденков, служещ,- Сто 
йне Иванов, преподавател; 
Кирил Зарков, пощенски слу
жещ; Ангел Симов, учител; 
Кирил Зарев, учител; Алексан 
Дър Стоименов, работник;

' Славчо Божилов, земеделец; 
Антанас Петров, пенсионер,- 
Миле Арсич, земеделец,- Ев
тим Миленков, пенсионер; За 
хари Сотиров, фармацевт; И-

ИЗ ИСТОРИЯТА 

НА ПЪРВИ МАЙ
„Първи май е общ празник на всички стлани, на ко 

ито работниците тряова да манифестират единство на сво
ите искания и_свята солидарност“. Тази година в повечето 
страни били организирани първомайски манифестации. Же 
ртви имало само в Полша.

През следващата 1894 година първомайските манифе 
стации в Европа били бледа картина на по-раншните че- 
ствувания. Организираното чествуване в Белград и Шабап 
се провалило, защото полицията разбила работниците. Пър 
вомаиски тържества били .организирани в Русия, а в Бел- 
град в дефилето .участвували над 400 работници За 
път и в Ниш бцли организирани манифестации в коит>- у- 
частвували главно чуждестранни австрийски 'работници 
ети в ж. щ депото. 4

През 1909 година в Македогуця за пръв път били ор
ганизирани първомайски тържества. В течение на първата 
световна война първомайските

Макар че е известно, няма да бъде излишно да при
помним на младото поколение,че не всички празнувания на 
международния празник на труда са били весели с цветя и 
знамена. Историята познава и кървави че.ствувания,

стълкновения с работодателите и реакция за по-светло 
бъдеше на работническата класа

жестоки
пръв

Историята на Първи май като международна демон
страция за осемчасово работно време и други права на ра
ботническата класа започва със събитията в Чикаго на 3. 
и 4 май 1886 година. Около 40.000 работници прекъснали 
работата, а на следващия ден им се придружили още 
25.000. В навечерието на 3 май полицията започнала свои
те кървави акции пред фабриката за селскостопански 
шини Мак Кормик, където

за-

_____„ тържества в много страни
се превърнаха в демонстрации против войната.

ма_ След победата на Великата, ^октомврийска социалисти-
стълкновение загинали 6 работници ТшщлТб^били рм?- международното ^б^тничемсо'1 движение празнувшГкато 
ни. На 4 май отново били организирани манифестации, ко- Държавен празник. На величествения митинг поеч 1418 го- 
ито се превърнали в страшно кървопролитие. Около 200 Дина в Москва говорил Ленин. След обед бил пповелен во- 
работници били ранени, а броят на загиналите никога не енвн парад на младата съветска >,мия Поез 1914 голина в 
бил установен. Мнозина манифестанти били арестувани. По- Чяла Югославия били организирани тъшкества обаче по- 
къоно били осъдени на смърт: Август Спис, Алберт Пар- лицията извършили масови арести на работници В знак на 
сонс, Адолф Фишер, Джордж Внджел и Луи Линг. в резул- протест над 200.000 работници организирали стачка През 
Тял ппо тЛпТа стачка иа американския пролетариат около 1926 година в корабостроителницата в Кралевица били оргя
,ас„ рЯЙГЙпрез ‘~386”ворми ЙЙ

„в 3агРеб се стигнало до жестоки стълкновения с ре- 
п ъщата година в България били убити 12 работни- 

' ® навечеРието на Втората световна война от 1937 до 1939
мжиЛаг-8, Цяла Югославия се организираха работнически 

труда. ДОРИ И политзатв°Рниците честу/ваха праз-

ван Стойнев, директор,- Мила
чко Костадинов, служещ,- Ев
тим Димитров, земеделец,- Ар 
сенко Стоилков,
служещ; Драган Иванов, 
наятчия; Васил Захариев, 
ректор; Милан Иванов, 
делец,- Любомир Димитров, у- 
чител,- Цветан Стефанов, слу
жещ; Гоне Глигоров, гимна-

пощенски
за-
ди- 

земе- Манифестациите през 1890 година получили по-широ
ко революционно съдържание и станали такъв вид класова 
борба от която буржоазията 
ч-ен в много страни обвзел па-ни- 

страх. Тази година въпреки забраната и провъзглася
ването на Първ-и май за незаконен празник, в Словения'и 
Хърватско на няколко градове билизиален учител; Иван Павлов, 

пощенски работник;
Сотиров, обществено 
тически работник,- Любомир 
Иванов, преподавател; Стоян

организирани манифе
стации. Същата година от 16 до 22 август в Брюксел 
веде Вторият конгрес на Втория, интернационал. На 
конгрес било взето следното заключение за Първи май:

Славчо
се про- 

този
поли-
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Сесияна ОС в Димитровград СТЕФАН НИКОЛОВ 

Димитровградските предприятия 

1968 година.и ДНЕВЕН РЕД - СТОПАНСТВОТО И КОМУНАЛНИТЕ през

На последната сесия. състо
яла се тези дни, старият със
тав на димитровградската об 
щинска скупщина, освен 
се запозна и разисква върху 
положението на стопанството, 
след отчетната 1968

лообработващото 
ти е
дината със значителни загу-

предприя- 
„Фабрад" завършиха го-

услуги. Тук спадат админист
ративните такси за молби, жа 
лби и др. за различни реше
ния, удостоверения заверки, 
преписи, кадастърски , услуги, 
строителни такси и под.

Общинската скупщина да
де пълна подкрепа на реше
нието на събранието на изби
рателите в града. За увели
чаване цената на водата със 
сто па сто, като това увеличе 
ние трае три 
със средствата, 
телно да се доведе но

во количество вода в града, да 
се разшири същестзуващата 
водопроводна мрежа. По тоя 
начин

КРЕПВАНЕ НА 

СТОПАНСТВОТО
че

година,
прие и няколко важни реше
ния. Между тях на първо 
сто е решението за

мя
измене

нието цените на водата, как
то неотдавна на едно събра
ние димитровградските изби
ратели бяха решили, за да се 
увеличи водата в града. Съще 
временно бе прието и 
ние за административните та
кси в раНона на

години, а 
изключи-

Стопанският успех на димитровградските пред
приятия в края на миналата година, освен че говориреше-
за период на обща стабилизация в стопанската дей
ност на Димитровградско, показва, че стопанството е 
превъзмогвало периода на стагниране, особено хара
ктерен за 1967 година.

От друга страна, дава основания да се надяваме, 
че тазгодишната дейност на предприятията ще бъде 
още по-успешна.

общината, 
калето и решение за частично 
изменение 
ствения план.

Заслужава внимание и прие 
тата програма на мерки 
здравеопазването в общината 
за тази година.

Както бе изтъкнато в ана
лиза, а по-късно и бе допъл 
нено

чрез кредит, който 
комунално — жилищното пре 
дприятие ще вземе за постро 
яване на водопровода — още 
тази година въпросът по водо 
снабдяването на града ще бъ 
де снет от дневен ред, поне 
за предстоящите дванадесети
на години.

Също така в частичното ре 
шение за изменение на гра
доустройствения план разре
шава се изграждането на жи
лища в улица „Сутйеска" — 
С + П (сутурен и етаж), в у- 
лица „Георги Димитров“, как 
то и в улиците „29 ноември” 
и „7 юли” П + 1 (приземен 
етаж и етаж).

В програмата мерки за по
добрение на здраветата защи
та, всъщност се прилагат на 
практика решенията за разви 
тието на здравната служба в 
период 1964 до 1970 година. 
Тук по-голямо внимание 
отделя на здравната защита 
на бебетата и малките деца, 
учениците и бременните' же
ни, както и систематически 
прегледи на работниците.

Сесията приключи няколко
часовата си работа, с което 
всъщност тоя състав на скуп 
щината престана да действу- 

Ст. Н.

на градоустрой-

по

в разискванията, дими-
За това убедително ни го нилата година тя е порастна- 

ла за 3, в „Свобода" за 8, а в 
„Циле“ чак за 10 процента, 

за Едно обаче все още трево
жи: малко са средствата за 

ход за 9,2 процента повече в собствените фондове, и по 
сравнение с 1967 година. Съ- тоя начин намалява акумула- 
щевремеино в собствените фо цията — от 23,28 на 10,59 |;ро 
ядове са отделени средства от цента. Оособено това намаля- 
4,4 процента повече.

И други показатели ни пот фондове — от 20,61 те е на- 
върждават това: например, с маляло на само 7,62%. Бедна 
общо заети 1.791 работник га да кажем обаче, че и нама 
миналата година е осъщест- ляванията на акомулацията в 
вен нетопродукт в стойност републиката са значителни и 
от 26.436.359 динара, което че стопанството в общината 

се според зает излиза 14.776 ди- има по-добра акомулация за 
нара. И тъй като ръстът на цели 4,77 точки. Безспорно 
заемане се е увеличил само с съществува качествена разли- 
4,6 на сто, то нарастването ка между тези намалявания, 
производителността на труда с оглед нуждата от по-уско- 
опоред нетопродукта на зает рено развитие на стопанство- 
бележи увеличение от 7,1, и- то в общината, за да може 
ли според дохода на зает 4,4 тя да се измъкне от катего- 
процента. Обаче и такова от- рията на стопански изостана- 
носително увеличение произво лите краища, 
дителността на труда е под Тоя път ще бъде доста тру 
средното равнище на увели- ден, както бе казано на неот 
чение в републиката, което от давнашната сесия на ОС, ко- 
своя страна изисква още по- гато се разискваше върху съ- 
голямо ангажиране за подоб- стоянието на димитровград- 
ряване производителността, ското стопанство, на . първо 
за да се достигне средното ра място зарад изключително ло

шото състояние във „Фаб-. 
Трябва да изтъкнем, че ус- рад", затруднения пласмент на 

ловията на стопанисване през готовите стоки на каучуковия 
трите — 1965, 1966 и 1967 го- комбинат „Димитровград", ло 
дини, са били доста. лоши. Но шата дейност на земеделска- 
л покрай сова доходът в ди- та кооперация „Сточар" и ря 
митровградските предприятия зкото намаляване акумулацп-- 
от година на година е растял, ята в строителното предприя- 
Гака че ако дохода от 1965 тис „Градня". 
година означим със 100, то

тровград ското 
на път към пълно стабилизи 
ране. Финансови и други по
казатели сочат, че миналата 
година то е забележило срав 
нително добър успех, и пок- 
край това, че 
кооперация „Сточар" и мета-

стопанство е Др. Д. Манов ворят някои показатели. Пре 
ди всичко, миналата година е 
осъществен общ доход 
15,1 пето продукт за 11,9 и до

би. Бе изказано уверение, че 
и тази година стопанската де 
йност ще забележи успех.

По отношение на админист
ративните такси в общината 
бе приета тарифа, според ко
ято се определят таксите за 
отделни видове

земеделската
ване се чувствува в деловитеграждански

Нови отборници но 60
Изборната единица 1
МЛАДЕН КОСТОВ (с. Плани- ОБЩНОСТИ

ИВАН ЗАРКОВ 
ЙОРДАНКА ТАНКОВА 
БОРИС БОРИСОВ 
ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ

ИВАН СТАМЕНОВ (. Градини) ВАСИЛ РАНЧЕВ 
Избирателна единица 4
ЦВЕТКО ПЕТРОВ (с. Пърто- СТАНУЛ НАЦКОВ

ДИМИТЪР СИМОВ 
ДИМИТЪР СЛАВОВ

АЛЕКСАНДЪР ТОДОРОВ (с. АЛЕКСАНДЪР ВАСОВ
Скървеница)
Избирателна единица 6
ИЛИЯ АЛЕКСОВ (с. Изатоя- ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ

СТАНКА ДИМИТРОВА 
СИМЕОН ИВАНОВ 
МИЛИЯ ГЕОРГИЕВ 
АЛЕКСАНДЪР ДЕЛЧЕВ 
МИТКО ГЕОРГИЕВ 

МАРКО МАРКОВ (с. Жслюша) НОВКО АЛЕКСОВ 
— Изборите за още един от- 
борник се повтарят 
Избирателна единица 9 
ВЕРЧА ИВАНОВ (с. Невля)
Избирателна единица 10 (Ди- МОМЧИЛО 
митровград)
ДИМИТЪР МАНОВ 
ЛЮБОМИР ИВАНОВ 
БОРИСЛАВ ПЕШЕВ 
РАНКО АЦЕВ 
ИВАН ХРИСТОВ 
Избирателна единица 11 (Ди
митровград II)
МИЛОРАД ЗЛАТАНОВ 
ТОДОР МЛАДЕНОВ 
ВАСИЛ КАМЕНОВ 
Избирателна единица 12 
ДОБРИВОЕ ТОДОРОВ (Драго 
вита)
Избирателна единица 13 
РОМАН ПЕТРОВ (Искровци)
Избирателна единица 14 
ВАСИЛ ПЕТРОВ (с. Лукавица)
Избирателна едмнцча 15 
ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ (с. Се 
нок ос)
Избирателна единица 16 
КАМЕН КОСТОВ (Куса врана)
Избирателна единица 17 
КИРИЛ МЕТОВ (с. Мазгош)
Избирателна единица 18 
ДОЙЧА ПЕТРОВ (Височко О- 
доровци)
Избирателна единица 19 
СИМЕОН АНТАНАСОВ (с. По 
ганово)
Избирателна единица 20 
ВОИН ДОЙЧЕВ (с. Радейна)
Избирателна единица 21 
ГЕОРГИ ГЪРГОВ (с. Смилов-

КАМАРА НА ТРУДОВИТЕ

вица)
Избирателна единица 2 
РАНГЕЛ ТОНЧЕВ (. Барйе) 
Избирателна единица 3

МАРИНКО МАРИНКОВИЧ

□опинци)
Избирателна единица 5

ва.

ДВАМА МИЛИО
НЕРИ ОТ 

С. ДРАИНЦИ

ДЖУРА МАРКОВИЧ 
АНГЕЛ ДИМИТРОВ

ци)
внииде в републиката.Избирателна единица 7 

КОСТАНИН МИТОВ (С. г.
Криводол)
Избирателна единица 8 Радко Георгиев, директор 

на земеделската кооперация 
в с. Клисура и Милорча То- 
моз, у-штел в с. Грозиатозци 
— и двамата родени в с. Дра 
нищи неотдавна спечелиха на

АСЕН АЛЕКСОВ 
ДАНАИЛ РАНГЕЛОВ 
КИРИЛ ТРАЙКОВ 
ИВАН ЛАЗАРОВ

спортния тотализатор и отвед 
нъж станаха милионери. Рад
ко Георгиев е получил 22.000, 
а Милорча Томов 13.000 ди
нара.

ЛИМИТРИЕВИЧ От друга страна, бяха изка 
през 1968 година това увели- зами предположения, чс ця- 
чонис възлиза на 30,9%. Три ЛОто димитровградско стопан- 
стопански отрасли осъществя схв0 е на път да се избЪри 
ват наи-голям доход през ми за рентабилно 
палата година. А това са: про

АСПАРУХ РИЗЕНОВ 
ИСТАТКО ПЕТРОВ 
ДРАГАН ГЕЩАМОВ 
АДАМ ГЕОРГИЕВ 
.ДИАМАНКА ГЕОРГИЕВА

производства 
стопанисване, тъ'й като голям 

мишлсността за 15, търговия брой трудности са преодоля- 
та и гостилничарството за 91 ни, че са уамерени пътища 
и занаятчийството за 72 про- 3 арентабилно производство 
цента, докато селското стопап — във „Фабрад" 
ство е осъществило за 33 и чрез сътрудничество с по-го- 
строитслството за 31 цроцен- лемите заводи: „Свобода" — 
та повече. Очевидно доходът чачак, „21 май" — Белград 
расте в онези стопански отра „ ,>Цървена застава.< _ Кра_ 
сли, които имат второстепенно 
значение за стопанството, на 
комуната, а по-бавно цъв по- мо земеделско

М. Б.

например

гуевац, че се очаква по-голя-
производство 

в тази година, а че комбинатважните отрасли.
Ако поотделно трябва да 

изтъкнем някоя стопанска ор 
гаиизация според увеличение, 
па дохода, бсспорпо на п ьр- с едно от стабилните димитро 
во място е мебелното пред
приятие „Циле" 
чение на дохода от 72%, след 
туй конфекционото предприя 
тие „Свобода" — с увеличе
ние от 53% и кожарското пре 
дприятие „Братство" — е уве 
личенис бт 45%. Най-голямо

„Димитровград" и покрай за
труднения пласмент, все още

вградски предприятия.
с увели-

то димитровградско предприя 
тис
„Димитровград", е осъществи 
ло доход в стойност от 
8.736.067 динара или за 3% 
по-малко в сравнение с 1967 
година.

Съответно расте и икономи 
чносгта в стопанисването. В 
комбинат „Димитровград" ми

Вертикалите и хоризонталите на Димитровград бър
зо се менят. Съвременните архитектурни линии завладяват 
постепенно и този град. Все по-малко се виждат приземни 
сградици, а и тези, които са се запазили, правят място на 
етажите, с балкони и големи прозорци, през които навлизат 
дните, разиграни от светлина.

Расте Димитровград и на живота на жителите му да
ва нови весели мащаби. И този растеж няма край. Време
то на промените е неумолимо, както повелителна е крачка
та в по-нататъшното изграждане на социализма. М. Б.

каучуковия комбинат

ци)
Избирателна единица 22 
СТАНОЯ ПЕТРСЯВ (Трънско 
Одоровци)
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А. КръстевИ. МинчевЛ. СоколовД. ИлиевС. Джорнч М. Андонов
обаче в колектива владее убе
ждение, че с въвеждането на 
нови автоматични машини мно 
го работници ще останат без 
работа. Според нашите пред
варителни и все още неокон- 
чателни изчисления нито е7 
дин работник няма да бъде 
уволнен, защото с въвеждане 
то на автоматични машини 
всички работници ще бъдат 
заети в подготвителния про
цес. За разясняване на това 
положение ще се ангажира ц 
партийната организация за да 
не се създава ненужна сума
тоха и съпротива в процеса 
на модернизацията.

Милош Бакич — Димитър ЙотовНепосредствено преди избо
рите за нови работнически съ 
вети в димитровградските пре 
дприятия, в столарското пред 
приятие „Васил Иванов — 
Цилс" водихме разговор на 
тема: „До каква степен са ра
звити самоуправитслннтс отно 
шення в предприятието и ка
кви задачи очакват новия ра 
ботпически съвет".

В разговорите участвуваха: 
Александър Кръстев, замест
ник председател на работни
ческия съвет, квалифициран 
майстор, Мирко Андонов, 
член на работническия съвет. 
Ангел Соколов, председател 
на синдикалната подружница, 
квалифициран майстор, Спа- 
сия Джорич, счетоводителка, 
Душан Илиев, квалифициран 
работник и Иван Минчев, за
веждащ производството и се
кретар на първичната органи
зация на СК.

ИВАН МИНЧЕВ: Проблеми 
те около разширяване на про 
изводството досегашния рабо
тнически съвет успешно прео 
доля, а също така и вътреш
ните проблеми, които по-рано 
бяха най-голямото бреме в 
предприятието. В разпределе
нието на дохода също бе на
правен голям напредък. Вси- 
Ч1Ш предложения потичат от
долу — от стопанските едини 
ци. През последно време въ
ведохме извънреден труд за 
да можем да задоволим нуж
дите на пазара. По мое мне
ние обаче бъдещият работни
чески съвет ще трябва да се 
занимава с модернизация на 
производството, а не с интен- 
зивиране на труда. Предстои, 
също така, да се реализират 
плановете на предприятието 
за получаване на 70 милиона 
динара кредити от банката за 
реконструкция.

АЛЕКСАНДЪР КРЪСТЕВ:
Отношенията бяха изострени, 
особено във връзка с възна
граждаван ето. Сега това е ми
нало. Бъдещият работниче
ски съвет трябва сериозно да 
разглежда възможностите за 
откриване на собствени мага
зини в отделни градове на 
страната. При сегашното по
ложение търговските организа 
ции ни поставят неприемливи 
условия. По-точно, искат от
стъпка, за да купят наши
те стоки, а след това пак ис
кат отстъпка, за да ни запла
тят стоките.

СПАСИЛ ДЖОРИЧ: — Мис
ля, че вече никога нашето пре
дприятие няма да стигне до по 
ложението, както по-миналата 
година, когато минималните ли 
чни доходи създаваха непоно 
сими отношения между работ 
циците.

ДУШАН ИЛИЕВ: — Очеви
дно е, че когато целия колек 
тив е единен, когато всеки ра 
ботник на своето място рабо
ти както трябва, резултатите 
са налице. Средните лични до 
ходи миналата година възли
заха на 600 динара. Тази го
дина се надяваме, че ще бъ
де още по-добре.

На нашия въпрос каква е 
ролята на синдикалната подру 
жница и по какъв начин ра
ботниците се осведомяват за 
решенията на органите на са
моуправлението, получихме 

следния отговор:

ТРИБУНА НА САМОУПРАВИТЕЛИТЕ

Самоуправлението да приспособим 

към съвременното производство
приятието има достатъчно спе от досега казаното можем 
циалисти и да ли органите на да направим извода, че само- 
самоулравлението са разглеж- управлението в „Циле" сме 
дали тези планове, т.е. има ли приспособили към занаятчий- 
изготвен проект за реконстру-

без да бъдем осведомени. Твъ 
рде рядко се практикува пре 
дпарително да се изготвят ма 
тсриали за по-важни 
мия на управителния 
или на работническия съвет. 
Едно от най-важните решения 
на досегашния работнически 
съвет е че за пръв път в ис
торията на това предприятие 
бяха отпуснати кредити за ча 

строителство.

АНГЕЛ СОКОЛОВ: 
ля, чс синдикатът е загубил 

си. Има много набо- 
трябва

Мис-

ролята
лели въпроси, които 
да решим, но никак не успя
ваме да се съберем. Подруж

заседа-
отбор ския начин на производство, 

но не и на едно модерно про-кция.
ИВАН МИНЧЕВ: — Със се 

гашния начин на производ
ство на мебели ние бързо ще 
изгубим пазара. Със сегашния 
брой специалисти не сме в съ 
стояние да следим най-нови
те постижения в изработката 
на съвременни мебели. Нуж
ни са ни един архитект, два
ма инженери и техници. Ние, 
специалистите, на заседание 
на колегиума разглеждахме

сеницата доста направи да 
реши въпроси с общественото 
хранене в предприятието. На
ша беше и инициативата да 

радиоуредба.

изводство. Аз именно тук ви
ждам ролята на работничес
кия съвет и на всички съзна
телни сили в предприятието. 
Най-голяма слабост на досе
гашния работнически съвет 
беше тази, че се занимаваше 
само с моментални занаяггчий

инсталира 
чрез която работниците имат 
възможност да се запознаят с

се
стно жилищно 
Средствата възлизат на около 
11 милиона динара и са отпу
снати кредити за 60 души.

по-важните решения на орга
ните на самоуправлението. 
Трябва да подчертая обаче, 
че радиоуредбата все още не 
се използва както трябва.

Редица важни заседания на 
работническия съвет минават

Във връзка с плановете на 
предприятието за модерниза
ция на производството поста
вихме и въпроса да ли пред

ени нужди на предприятието, 
а не и с неговите перспекти-

плановете за реконструкция, ви.

«твямкеявюакшкю
\ Залесяване2IОТБОРНИЧЕСКИ ИЗКАЗВАНИЯ ВСЕ2

ПО-МАЛКО
Гадеина ги изкупват по 7,5, а 3 
при нас по 7 динара кило- 3 ГО ПИII14 
грам. Може ли така? Тя пре- ^ I иЛг1Пг1 
стана да сключва договори и ^ 
да сътрудничи с нас". ^ В течение са пролетните ак
ДИМИТЪР МАНОВ: „Трябва ^ Дии за залесяване на голини- 
да спрат несъгласията в колек ^ те и ерозивните, площи в Ди- 
тивите. Това е, което спира ко ^ митровградската община. Фо-
лелото на нашето развитие. Ор \ за подобряване селско-

^ г ^ то и горско стопанство досега
ганите на самоуправлението ^ е разделил на частните произ 
трябва да пресекат всяко раз ^ водители около 200.000 фида- 
ногласие и нетърпимост, за- ^ нки борчета и акации. Про- 
щото те са опасни за едино- ^ грамата предвижда през 1969

година да бъдат залесени 
душието на колектива и за ра * 100 хектара с 500.000 насаждс
зрешаването на сложните про ? ния. Тази акция не е за под- 
блеми в областта на самоупра ^ ценяване и изисква добра ор

^ ганизация и ангажиране на 
^ инспекционната и горска слу- 
^ жба както и на частните про 
^ изводители. Трябва да се из- 
^ тъкне, преди всичко, заинте- 
й ресоваността на селяните за

На последната сесия на ста с ония във Войводина. От 
рия състав на общинската „Сточар" бягат специалисти- 
скупщина отборниците напра те... -Нали човек най-напред 
виха някои изказвания, кои- трябва да се нахрани и обле- 
то заслужават да бъдат запи че, а после да говорим за жи 
сани: зненото равнище. Цените на 

хляба в сравнение с другитеИВАН СТАМЕНОВ: „На 
земеделците не ни е леко. Це продукти са злепоставени", 
пата на пшеницата не се ме- БОГДАН СТАВРОВ: „Нашата 
ни. Миналата година купувах кооперация слабо сътрудничи 
ме гумени цървули по 1000, а с производителите. Например 
тази по 1500 динара. Затова в кравевъдството е направила 
всички бягат от земеделието, нещо само в Смиловци и Ви- 
и искат работа в комбината", сока. Ние от Бребевница но-

нас

КОСТАДИН ПЕТРОВ: „Искам сим по 500—600 
да благодаря на другарите в ко всеки ден в Пъртопопии- 
предприятията „Циле", „Сво- ци. .. Селянинът вече не сее 
бода" и „Братство" за постиг високодобивни сортове пшени 
патите успехи. Нашата коопе- ца. После, тя дава различни 
рация не може да се сравни изкупни цени на агнетата,

литра млп-

влението и производство".

I тази акция.
В тази акция добри успехи 

? са постигнати в с. Куса вра- 
^ на, където вече са залесени 
^ 6 хектара с борчета и 
^ ции. Съгласувайки своите ин- 
^ тереси селяните в Куса врана 
^ успяха да извършат залесява 
6 нето върху единен комплекс. 
? Те

ака-

показаха смисъл за орга- 
й низирана работа и с решение 
* то вместо да вземат пари за 
у вложения труд да купят се- 

ме от благородни треви и из- 
^ куствени торове. Така зарабо 
^ тиха Ю.ооо кт. семе и два ва- 
^ гона изкуствени торове, с кое 
^ то ще ооигурят фураж и през
2 сушните години.
| Акциите за залесяване про-
3 дължават и в другите райо-
| ни. Преди някой ден бяха из 
^ пратени 16.000 борчета за Ви

сок. М. Б.
К. Петров Б. Ставров
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тура » просвета ★ изкусшпп
Чествуванс сто; одишнината 

учебното дело

■Я ■на ПЕДАГОГИЧЕСКО УЧИЛИЩЕ В
ДИМИТРОВГРАД

Но все пак в границите наПедагогическото училище в 
Димитровград, което просъщс тогавашните възможности ме- 
ствува няколко години след стните власти се грижили за 
освобождението имаше за цел училището. От 348 ученика 
да подготви кадри нужни за 125 са получавали стипендии 
основните училища в Димит- и живеели в пансиона, който 
ровградско и Босилеградско. се намирал в сегашната сгра- 
През учебната 1949/50 година да на Секретариата на вътре- 
в училището били записани шиите работи.
365 ученика.

БОГАТ ПРАЗНИК
с богата програма

Стогодишният юбилей на 
основното училище в Димит
ровград тези дни бе

ска народност и десетина дру 
ги републикански .културно-

отпраз-
нуван богато и тържествено. 
Различни културни 
стации достойно ознаменува
ха тоя светъл празник.

В течение на два дни бяха 
дадени няколко културно-ху
дожествени програми: 
за най-малките, сетне за 
ниците от по-големитс класо
ве на основното училище, а 
на 20 април и за

просветни и обществено-поли За преподаватели на ново
открито педагогическо учили- 
ц/е постъпили стари учители 
от Димитровградско с опит, 
които също така следвали 
Виеше педагогическо учили
ще в Белград. За директор 
бил поставен Мирко Джунев 
от село Славиня. Той също 
преподавал история. Анато
мия, зоология, ботаника, хи
мия и математика е препода
вал Георги Йосифов от Гра
дини, кейто е бил и единстве 
ния преподавател с нужните 
квалификации. Стоядин Миха 
илов, емигрант от България 

е работило и преподавал физика, математи 
преди и след обед. А чинове
те не само, че са били малки 
за учениците от тази възраст, 
но били и малко. Школата не

тически дейци, а които подо
бно бяха запознати с развити Трябва да се каже, че учи

лището е работило при твърд 
де трудни условия: без доста 
тъчно кадри, учебни помага
ла и пособия. Училищната 
сграда (сега фабрични поме
щения на „Димитровград") и- 
маше четири учебни стаи, две 
канцеларии и един коридор с 
повърхнина от 415 м*. Тази 

'стара сграда не само, че не 
имала достатъчно помещения 
за нормална работа, но пре.-) 
дъждовно време в някои стаи 
имало влага.

манифе-
сто на учебното дело в тоя
край.

Трябва да отбележим и ре-

първо
уче

гостите и
гражданите от града.

Същевременно 
новното училище, който бе 
така с вкус и успешно подре- 

~ Ден< че приличаше на същин
ска картинна галерия, бе' от
крита изложба, на която уче
ниците представиха свои твор 
би — от ръкоделие до мате
матика,. от география до из
куство. Същевременно бе от
крита и паметник-чешма в 
спомен на стогодишнината.

След туй във физкултурна
та зала се състоя тържестве
но заседание, на което освен 
представители от училищата, 
трудовите организации и об
ществено-политически и кул
турни дейци от общината, 
присъствуваха гостуващите у- 
ченици от Чантавир — унгар

в хола на ос

Училището
ка и логика, но както й сам 
заявявал „нямал воля да бъ
де учител". Цветан Димов от 
с. Славиня преподавал педаго 

е имала нито един кабинет, гика, история на педагогика- 
Преподавателите в съдействие та и география, Божидар Ива 
с учениците сами са създава- кович учител, преподавал сър 
ли някои учебни помагала, бохърватски език и литерату- 
Министерството на народното ра, Никола Иванчев, методи- 
просвещение на НР Сърбия ка и български език, Ценко 
подарило две учебни помага- Богданов, адвокат, емигрант 
ла — релеф на СФРЮ и ана- преподавал български и Кон- 
томия на човешкото тяло, ня 
колко географски карти. Мо
же би сега малко изглежда 
чудно, но тогавашното педаго 

радва гическо училище не е имало ография, 
достатъчно материал за писа
не. Училищната библиотека 
тъкмо създадена е имала са
мо 310 книги. Въпреки това, 
че училището е работило на 
български език, учениците не 
са имали нито един учебник.
Ползвали стари, изкъснати бъ 
лгарски учебници. Затова уч<} 
ниците били принудени дц 
преписват уроците, да „хва
щат" бележки и да ги умно
жават. Мнозина ученици взи
мали учебници на заем. Дори 
по това време учениците не 
са имали ни добри тетрадки.

Ритмична игра
дицата спортни срещи, прия
телски разговори, общи 
ди и другарски вечери, както 
и специално издадения брой

ституция, Мария Димитрова,на списание „Мост", който, из 
цяло бе посветен на стогодиш 
ния юбилей.

И което най-много 
всяка точка от програмите, 
всяко спортно състезание, ра
зговор или среща, бе органи
зирано, така че действително 
заслужава похвала.

обе- тогава завършила осми клас
на гимназията преподавала ге 

Б. Ник.

ТБ^гМЛЛСт. Н. Ш:ШНЗЗМ
— ИЗБРАЛИ СА ВИ ЗА ОТБОР 

НИЧКА КАКВО ЩЕ НАСТОЯВА
ТЕ ДА СЕ РАЗРЕШИ ОТ ОС?

ДИАМАНКА ГЕ 
ОРГИЕВА: „Пъ
рво съм да се 

електрифицират 
всички села в ко 
муната. Според 

мен това е най- 
важното, което 
трябва да реши 
общината през 
този мандатен пе 
риод. Изтъквам 

електрификация
та, защото - без 
нея няма социа
лизъм на село'\

СЪОБЩЕНИЕ

СЛЕДВАЩИЯТ БРОЙ 
НА ВЕСТНИКА ЩЕ ИЗ 
ЛЕЗЕ НА 9 МАЙ.

От един доклад на училище, 
то се вижда, че и здравослов
ното състояние на бъдещите 
учители не било добро. Ня
кои ученици боледували от 
краста.

ОТ РЕДАКЦИЯТА

Хорът на основното училище
I ВЕРЧО ИВА
НОВ, за втори 

път избран за от 
борник от Дол
на Невля: ,,3а
моите избирате
ли има няколко 
важни въпроса, 
които следва да 
се решават. То
ва са: електри
фицирането на 
селищата, поп- 
правянето и под- ' 
държането на пъ 
тя към Димитро 

вград.
Щс настоя да се завърши и коо

перативният дом в Долна Невля и 
да се намери човек, коЛто да ■ е 
отговорен за неговото поддържа
не”.

На масата на председателя 
на ■ общинската скупщина в 
Димитровград са разпростре
ни различни секционни кар
ти и картата на общината.
Над тях, приведени, неколци 
на проучват долините, върхо- та проучват релефа на кому- деите, определят мсстололо- 
вете, ъглите и с моливи или пата, което ще им е нужно жението нЬ трафопостовете и

при изготвяне ма проектите. тяхната мощност, дебелината 
— Тук трябва да мине да- на проводниците и всички е, 

казва инженер лементи, които могат в бъде
щата работа да представляват

Идеята да стане материална сила
Далекопроводът щс бъде 

без дървени стълбове. Това 
са изисквания на специали
стите. Но Електродистрибжш 
ята ще плати разликата в це
ната между бетонните, които 
тя изисква, и дървените, кои 
то селяните най-лесно и най- 
евтино могат да осигурят. И 
тук Електродистрмбуцията 

прояви еластичност и взе под 
внимание, чс това с иеразвл 
та област.

Най-трудно е електри
фикацията иа иай-отдалс- 
чените Врабча й Криводол. С 
това ще сс променят и хора
та и техните изискванията 
към себе и живота. Селото 
ще прсрастне в привлекател
но сборище и все по-малко 
ще има старчески домакин
ства. Млади ръце ще хванат 
плуга в ръце и ще дадат нов 
импулси на селскоНо стопан
ство.

Защото, без електрифика
ция па селото няма социали
зъм.

с пръсти шарят по картите.
Разговорът е жив и прецизен, 
не повърхностен. Всичките ги лекопровода, 
е събрала една идея, която Миле. 
разтръсва всички хора от ко- 

електрифицираие-
— Ие, тук няма да може. пречка. 

На този терен има голяма — На нас спешно пи тряб-муната
то на селата. А тази идея бе вдълбнатииа, доказва Милош ват проекти и проектосметни 
разтръгната и сега я очист- Максимович. Разстоянието 
ват от всичко, което й отне- около 800 метра.

КИРИЛ ТРАЙ
КОВ: „Ще се бо
ря да бъде по
ставено добро у- 
лично осветле
ние в града, да' 
се поуре'дят ули
ците и поукрасят 
фасадите. Ще 

настоя нспривет 
ливитс места из 
града да се при
крият с парава
ни и да сс асфа 
лтнра улицата 

„Христо Ботев", 
защото пристъ
път до училище 
то трябва да бъ
де добър.

Също н за това на просветата 
да бъде отдадено нужното обще
ствено признание и сс насърчава 
учителският труд за възпитанието 
иа учащите сс. За тази цел ще се 
боря за по-тясно сътрудничество 
между училищата и колективите 
от тях за да разрешаваме проб
лемите общо н да изравним кри
териите п разрешаване на пробле
мите в областта на обучението и 
възпитанието", М. Б.

е документации, казва предсе
дателят, з* да можем веднага

маше организираната сила. — Това е много, казва Ду- да се явим пред Фонда за
Идеята сега е упростена — шап. неразвитите области и да ис-

общинската скупщина иска — Положението трябва да каме кредити. Фондът иаско-
да направи проекти за слек7 се види на място, предлага ро ще бъде- формиран и ис-
трифициране на всички сели- Манов. каме да бъдем готови по вся
ща в комуната, с което да — Трябва. И Миле отваря ко време. Без проектосметна 
реализира решението, залегна календара. Да определим сро документация ие можем да 
ло в плана за развитието ковете. Можем ли на 24 и 25. търсим нищо. Впрочем кой 
през 1969 година. „Електроди —. Защо да не. Това с и у- ще ни даде кредити просто 
стрибуция" от Ниш разбра добен момент веднага да пре на вересия. Общинската скуп 
политическата и прогресивна 
същност на девиза: „Без ток 
няма социализъм на село' и 
са се наели да помогнат на
хората, които се борят за бла ти, определят места и обла- ализират програмата, 
городиото дело. Технически
ят директор Миле Иетрович 
и техникът Душал Михаило- 
вич са тук, наведени над кар 
тата и при съдействието

II
1

Iминем към изработка на про вдииа плаща всички разходи
за тези работи. А .селата чрез 

квадра- самооблагане и акции ще рс-
екта.

Моливите чертяФ
\

сти, които трябва да сс оби- и крайградските селища не 
колят. * Специалистите най-на- са извън тези акции. Служби 
пред ще обиколят областта те ще дадат 

на около Невля, след това Забъ- 
ОС Димитър рдие и Висок. Специалистите дистрибуцията щс намери с-

предложения, 
въз основа иа които Електро

председателя на
Манов и служещи от община същевременно разработват и- нергийни решения. М. Бакич
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Художествена галерияАнкета зн състоянието на културата в Димитровградско

няма култураБез кадри
„Г-".“ —' ям
"ша0-1 шества‘с сдвГзаяър- тГсаГТобезателио да сс по 
шено основно образование, е- строи младежки дом, и то га 

библиотека къв дом съС съвременни изи
киносалон.ДНП със средно и

ря с полувисшо образование, еквалия
Как може да мислим тогава за театрални представления и 
за богата и разнообразна ку- танцови забави, с бюфет, по- 
итуриа дейност в града, и об мещения за шахмат и Оили- 
щииата изобщо? ярд, с читалня, с помещения

за сказки и канцеларии. 2) 
при общинската скупщина — 

впият център получава дота- служба за уЧСбно дело, да се 
ции от 7,3 милиона стари ди 
пара, с които трябва да се 
заплащат личните доходи, на гюнс
заетите и дейността па библи разискват иъ,рХу въпроси 
отеката, подвижното кино, на ;<ултурата и просветата и в съ 
родният у11ивс]зситст, самодсй действие с културно-забавния 
пият театър, фолклорната сс 
кция, орксстърърт и да сс ор 
ганизират културни манифе-

зала

При това — кулгурно-заба-

оформи тсло от културни и 
просветни работници,

ведпаж през месеца да
които

за

център да работят върху по-, 
дигаше на културно равнище | 
в общината. 3) в културно-за 
бавния център да се извърши | 
реорганизация, да сс устано
ви какъв точно кадър е ну
жен, за да може да сс подо
бри работата. Разбира се, да 
се установят и решат и фи
нансовите проблеми. 4) да се 

И малката обсъди въпроса за отделяне 
зала не сс ползва само за на библиотеката в самостоя-
пет-шест събрания, както се телна .институция, която да 
твърди, а тук се1 устройват ра има свой план и свои сред- 
злични събрания на ССРН, ства, за да може в селата на 

през СЮК, конференцията за об- общината да открие свои

Троян Гигов е едни от най- 
старите членове на колектива стадии. Тези средства са пс- 
в културно-забавния център, достатъчни!
Работи в това учреждение от 
девети септември 1944 годи
на, и тъй като е изпитал пл 
собствения си гръб 
трудности, с които сс е сре
щала културната дейност, то 
отговорът му поместваме та
ка, както юг го даде в пис
мена форма:

От друга страна, макар че 
се говори за неумело изпъл- 
званс на помещенията, те са
мите са така неплапово пост 
росни, че не могат да сс пол
зват всестранно.

всички

-у Ч &'" МШШШштЕ

„В културно-забавния 
тър работата, особено
последните две-три години, не ществена дейност на жените, талии. Просветните работни- |
върви добре, впоследствие на рецитали, художествени изло- ци трябва в тази насока да
което дойде и решението за жбн, семинари и т.н. и т.н. им съдействуват. 5) културно- |
опекунство от страна на об- . „ дейност просветната общност,
щилската скупщина. Обаче с За тазгодишната деинос същоствува (не знам къде)! 
това Опекунство почти нищо бяхме отправили иск до об-
не се направи за подобрение щината за дотации-от около 
на работата. Някои казват, чс 2б милиона стари динара. А 
дейностите могат да бъдат получихме само 7,3 милиона!
далече по-богати и чс съще- Значи, само 30 процента ог

ЦС II- БАВАЧКАДЖУРА ЯКШИЧ:
чи

Джура Якшич (1832—1878) известният сръбски пост, 
който написал много патриотични стихове се проявява и 
като голям художник в първата половина на деветнадесе
тия век.

която

Якшич изпъква в сръбската живопис особено след 
революционната 1848 година и става представител на рома
нтичната школа в сръбската живопис. Тази живопис на 
Якшич има огромно влияние за сръбската култура въобще, 

| който внася в изкуството революционнен характер произ- 
; лезнал от народа.

да влезе в състав на общин
ския съвет за просвета, като 
се погрижи за финансови из
вори, културата и просвета
та."ствуват благоприятни условия иска. Това е тя „общинската" 

откъм помещения и пр. Ст. Н.култура.

Богдан Николов

»Ще напишеш ли каквото ти кажа«
Казва се Мита Стоименов. доверчиво сс обърна 

мен,
към денов, учителят Любен Михаи 

лов и други. Седнахме в кан- 
— Щс напишеш ли всичко, целарията. Новото училище,

както казаха, още не е „вли
зало във вестниците". Действи 
телно хубава сграда. Някой 
запали и изгаси крушките. Да 
се види, че токът е пуснат. И 
докато съпругата и домакиня 
та на Любен, също учителка, 
другарката Ана ни направи по

са били с народа и трябва да 
им помагаме. Защо не се по
строят квартири за 
те?..

Сега с пенсионер. Работил
учители-на много строежи в страната, 

упознал хора й хора, и сега. каквото ти кажа за наше се
ло? .. *старческите си години прекац 

ва . в родното село. Но ста
рият строител, научил да бъ
де сред хората, тежко прекар 
ва дните на едно място. Още 
повече, защото работоспособ
ните не са в селото. Само 80 
души от Кострошевци работ-

Макар, че получи положите 
лен отговор, не вярваше. На моя събеседник като, че 

му олекна.
Каза онова, което го мъчеше. Из 

пълнявам желанието му: пиша то
чно така, както той каза. Но от
говор нс мога да му дам. Все п»к 
надявам се. някой от компетентни 

в Стаята се създаде те ще прочете думите на 
по близка, по-топла атмосфе- Пенсионер от Кострояевци. 
ра, моят събеседник Мита Сто ™Рая?сЗм^с„- Сто,,менов мн казя. чс щс помни две срещи, две 
именов, като „пред свидете- ръкувания с Георги Димитров в

, ли" пак ме попита, Станке Димитров н Маршал Тнто
в Белград. Присъствуващнте това 
не изненада. Изглежда, че са зна 
ели. Аз отворих очи. А той доба
ви :

Нашето село 
— има много иробле- 

Електричеството до'йде,

започна
Мито 
ми.
но още не е влезло в домо- кафе и 
ветс. Само училището има 
ток. Но искам за друго да на 
пишеш . ..

стария
ят в строителното предприя- 

На село са жените, децата; 
старите хора. Те се борят със 
селските проблеми. Поехме към училището.

Когато узна с каква цел ид- Дойдоха още хора. Към
нас се придружи председате-

вам, очите му светнаха. Прия Ля на комитета по електри- 
тно се усмихна и малко не- фикация в селото Гоце Ви-

Затова ела с мен ...
— Искам да чуя ,ще пишеш 

ли за онова, което ти кажа .
— Ще напиша .. . 
Мислех — кой знае

— Да. лично Маршал Тнто. ко
гато работехме на сградата на Ма 
ршалата, дойде при нас и сс ръ
кувахме . . .

какъв
проблем има тоя човек, дали 
е за печат. И докато така си, 
мислех, слушах 
събеседник и винаги

Мита Стоименов

КОНФЕКЦИЯ
СВОБОДА “ - ДИМИТРОВГРАД

разговорния 
- си мис

лех ,кое ли е това, което не 
може да влезе в печата ... Стойне ЯНКОВ

— Нашето село е имало ви 
дни учители. Тук е работил 
Миладин Иванович, през бив 
ша Югославия. Весел черного 
рец, организатор на „Соколи
те”. Това беше учител. Душа! 
Нямаше човек

организира на 7 май т.г.
ИСТИНИПУБЛИЧЕН ТЪРГ

в селото, кой
то да не го обича, И той оби 
кна нашето село. Когато 
на войната и започна антифа 
шистката борба, всички 
спомняхме за нашия Мила
дин. След освобождението — 
също.

на следните моторни возила:
1. Комби-камионетка фургон ТАМ 2000 от 2 тона, из-

ста-
Вчерашното ме кара да бъда 
Снощното, пред суров съд ме изправи. 
Късно е!... Жадувам дом и дете 
и скъпите черти да не забравя.
Утро взело на ръце мъглите 
денят зове помръкналите сили...
От небето паднали звездите 
и тук, между нас се настанили!

поет.
правна. си

Начална цена — 8 000 н. динара.
Право да участвуват в търга имат всички правни и 

физически лица. Правните лица трябва да представят' ц ва
риран чек, а физическите кауция от 10°/о от началната цена 

основните средства в деня на публичния 
И двете возила са репистрирани 

всички облаги за 1969
1 Продажбата на тези превозни средства ще стане на 

7 май 1969 година -в ю часа.

Нямат квартири.
С жена и малко дете живе

ят в една училищна стая. Тук’ 
е прах, децата надигат. Не им, 
е удобно за живот...

търг.
и за тях са платени

година.

Искам точно така да напи
шеш във вестника. Ние без 
учители не можем. Те винаги

Комисия за търга
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А И ПРИРОДА
била разтърсена до 
си основи. Небето почнало да 
пада къф север ..." А в един 
от най-древните мексикански 
текстове се казва: „Небето се 
приближило към Земята 
един ден.всичко загинало. До 
ри и планините се скрили под 
водата..

Изброяването

самите

ОТКЪДЕ Е ДОШЛА 

ЛУНАТА?
ДОКУМЕНТИ И БРЕМЕ

МАКЕДОНСКИЯТ ВЪПРОС 

В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 1944
и р,

на легенди
от цял свят може да продъл
жи доста и в много от цита
тите _ ще се открият елементи 
като тези, че „небето се при
ближило.

Едва 'ли
ри човек, който да да 
интересувал от въпроса за 
произхода на Луната 
най-близко

чето случаи 
ни от Нашата конкретна задача, задачатане са подкрепе- 

доказателства,
Да ги преценяваме 
мателно и да не избързваме 
с тяхното тълкуване.

ни всред еми7
грацията е просветна. Ние се стремим да пробудим 
чувството на дълг към родината и помощното чув
ство спрямо своите сънародници отвън, които фаши
зма ограби и опустоши. Сега след събарянето на фа
шизма, нам се налага да изградим нашата 
кедонска национална книжнина.

Нашата книжнина ще разсее заблудите 
донския въпрос и ще пресече пътя на фалшифика
циите с нашите чисто македонски истини.

Чрез нашата книжнина светът ще види образа на 
нашата измъчена родина.

трябва
много вниТова

ЛО твърде често' "Г® м° ТЯ 
пред очите .ни, съпровожда 
ни, когато вървим нощем под 
открито небе. или наднича 
през прозорците, за да ни чч- п
радва със своята мека гпр В преданията на различни 
бриста светлина. Колкото пей ?ароди съществуват и множе- 
зажи е разхубвали то в кол ^ 9 описания на катастрофа 
ко литературни произведения ЛНИя потоп, който силно
е заело почетно ♦шето! и МСНИЛ ЛИка на Земята йсзУ- 
въпреки че за астрономите на п™„ИЯТ мис?онер МаРтин Ма 
последък Луната започва па р™яиус' ксжто живял в Кл- 
става твърде лесен и непп^ч и Пре3 18'™ Гек и Д°бРс и- 
тъчно тайанствен обект ге нГттп СЗИКа и литерат>'Рата 
все още не мотат да разрешат ™ рапата' цитиРа послед-'
загадката за нейнато я Ин древпитс китайски- а нейната -поява, летописи: „Опората на небе-

Земята

чисто ма-
Опората на небето се 

сгромолясва... по маке-

из- Нис пишем на български език, защото 
бравили нашия роден език. Но

сме за-
тук е грамадната еми 

грация. Тук е българския народ който ние трябва да 
оевтелим по нашите чисто македонски истини, за
да не бъде вече заблуждаван.

Интелигенцията вътре в Македония ще изгради 
македонската народна култура и ще я изрази. Наш 
дълг е да помогнем на македонския народ да развие 
сили и стане годен за велики дела. Ние ще доказва
ме, ще убеждаваме със знания, с характерна упори
тост, с труд и постоянство, нуждата от симпатия на

към българския народ и неговата интелигенция

А този въпрос е особено 
жен за нас, понеже 
свързан е произхода на соб
ствената ни планета. Пък и 
какви богати

вз-, то се сгромолясала,е тясно

ша

ЗА НАШИТЕ 

ДОМАКИНИ

възможности ра 
зкрива той за полет на 
неудовлетвореното 
въображение ...

вечно 
човешко

9
По следите на легендите

Според преданията на един 
от южноафриканските народи 
— бушмените — преди пото
па на небето не е имало Лу-

към нашата страна. Тоя народ трябва да ни симлати- 
зира, да ни помага в борбата за успешно и безболе
знено обединение на разпокъсаната ни родина. Да 
доказваме пред българи и сърби и пред всички южни 
славяни нуждата от затвърдяването на македонската 
нация и македонската държава. Това е дълг не само 
на всеки разумен македонац патриот, но и на 
разумен борец за южнославянско

ЯХНИЯ ОТ СПАНАК. Продукти 
за една порция: 200 г спанак. 15 
г олио, 30 г лук. Зо г ориз, дома
тено пюре, сол, червен пипер. Лу
кът се пържи в мазнината, наря
зан на дребно. Слага се изчисте
ният и добре измит, нарязан 
ситно спанак.

ито се панират в галета и яйца и 
се пържат в горещо масло.

СЪРЛ\И ОТ ЛАПАД. Продукти
за една порция: 130 г телешко ме
со, 20 г мазнина, 
г лук, 12 г ориз,
4о г

на. 50 г лапад, 25 
една трета яйце, 

кписсло мляко, 5 г брашно, 
магданоз, сол, черен пипер. Наря
заният на ситно лук се запържва. 
Прибавя му се смляното месо и 
се запържва отново. Слагат сс о- 
ризът, солта, черният пипер и на
рязаният на дребно магданоз, 
получената смес сс правят сарми. 
Предварително лападът сс попар
ва съвсем слабо, защото листата 
му са до*га крехки, 
лист се слага върху дланта с ли
цевата страна, слага се от плънка 
та и сс увива на руло. Сърмите 

нареждат в плитка тенджера. 
Отгоре се притискат с чиния, за
ливат се с хладка вода и сс* вар
ят на тих огън. Готовите сърми се 
заливат със сос, приготвен от яй
цата, киселото мляко и брашното. 
Поднасят се с кисело мляко или

всекиВ хрониките на древните а- 
мерикански жители, майте, се 
среща същото твърдение. 
Според тях нощното небе пре 
ди потопа се осветлявало от 
Венера, а Луната липсвала.

на единство.Задушаването про
дължава на силен огън като 
бърка непрекъснато. Прибавя 
доматеното пюре и оризът и 
оставя да се задушава. Слага сс 
сол и червеи пипер, след което се 
залива с хладка вода и се оставя 
да ври на тих огън. Поднася се с 
кисело мляко.

• ■ • • ;

да се пише повече и. по- 
специално върху нашата етнографска идея. Защото в 
отношенията между емиграцията в- България и бъл
гарските власти, и стремежът на последните да 
деят Македония, етнографската идея за 
като Гордиевия възел.

се
Трябва да наблягамесе

сс

С вла- 
тях е нещоПривърженик на тази идея

е някогашният главен надзи
рател на Александрийската 
библиотека, уважаваният учен 
Аполония Родоски, който ра- 20 
ботил през трети век преди 
нашата ера. Той имал възмо- Р“ава с малко вода и^ - на ситно. Към него сс
ЖНОСТ да ПОЛЗува наи-древни твърдо свареното- яйце, 
ръкописи, които впоследствие 
са били унищожени и не са 
достигнали до нас.

Древните гърци разказвали
Арка-

СПАНАЧЕНИ КРОКЕТИ. Проду
кти за една порция: 200 г спанак. 
1 яйце, 15 г галета, черен пипер.

г сирене, 40 г картофи. 20 г ма 
сло, сол. Измитият'спанак се сва- 

сс нарязва 
прибавя 

нарязано
на дребно, стритото сирене, сва
лените картофи, черният пипер и 
част от галетата (сухар). От полу 
ченатд смес се правят крокети, ко

Лападният И тоя великобългарски и великосръбски фаши
зъм се дразнеше от македонската етнографска идея. 
Защото тая идея изнесена с вещина засягаше 
егоистично, грабителско, потисническо и хегемонисти- 
ческо чувство.

Една от големите заслуги на нашата етнографска • 
идея е и тази, че тя избистря идеологически съзна
нието на несведущите — превърщенци и изправя 
линията на борбата за широкото обединение на ю- 
жните славяни.

Ето нашата задача и цел. Да се следва неоткло
нно имено тая линия.

тяхнотосс

с доматен сос.

за приказаната страна 
дия, намираща се в Пелопо
нес. Според легендата жители НАГРАДЕНИ 

активни младежи
те на тази страна не познава
ли грижи и скърби; Аркадия 
живеела в пълно щастие до 
идването на потопа, който я 
изличил от лизето на света. 
Гибелта дошла много отдав
на — по времето, когато още 
нязмало Луна. Тя засияла на 
небето едва след унищожитсл/. 
ното бедствие...

И тъй, в различни

— Край —

Проверете способността сиНа последното събрание на 
Училищната младежка конфе 
ренция на Съюза на младеж
та при гимназията в Босиле
град бе разгледана активнос
тта на младежките самодейни 
дружества и секции. Като най 
-добра секция е оценена дра- 
мската. Първа награда от 30 
динара получиха.- Радован Ми 
личевич, Розка Александрова, 
Петраки Димитров; втора на
града от 20 динара получиха:

Глигорча Александров, Лиля
на Николова, Данка Диониси- 
ева, Стамен Костадинов; тре
та награда от 10 динара полу 
чиха: Данка Александрова,
Здравка Гагулска, Стефан И- 
ванов и четвърта награда от 
5 динара получиха: Алексан
дър Богоев, Стратко Пенев, 
Стефан Иванов, Раде Соти
ров и Боянка Димитрова.

ЗАГАДКАточки
на земното кълбо, в дълбока
древност са съществували вя
рвания, според които Луната 
не е била открай-време спът
ник на наштаа лаепнта.жвЕй 
ник на нашата планета и че 
нейното появяване е било свъ 
рзано с голяма катастрофа. 
Какво вярно има в тези твър 
дения? И можем ли да обър
нем сериозно внимание на по 
до&ни митологични източни
ци?

Разбира се ,най-напред/ тря 
бва да сме наясно по втория 
от тези въпроси. Отговорът е 
категоричен: различните „све
щени текстове", митове и пре 
дания на древността заслужа
ват внимателно проучване. Те 
са най-древните източници, с 
които разполагаме, и в тях 
понякога са попадали много 
ценни и сведения за живота 
на човечеството. Макар и в 
преувеличен, или в изопачен 
вид, някои легенди.носят от- 
глас от действително станали 
събития. Но тъй като в повс-

В един град живеели шест 
двойки близнета. Техните и- 
мена (като сс започне от най 
старите, па до най-младите) 
били: Алексей и Ана, Борш; 
и Борка, и Стефан Станка, 
Димитър и Драгица, Еньо и 
Елена и Олег и Олга. С тече
ние на времето те пораснали 
и междусобно сс оженили-ол^ 
ъжили. Повечето от тях сд 
познавали преди да се вземат. 
Изключение правят жената на 
Борис и Алексей. Тс се запо 
знали, когато всички остана
ли се оженили. Да прибавим 
и това, че жената на Димитър 
е по-млада от Борисовата же 
на, а жената на Стефан с по 
млада от мъжа на Ана. И 
още нещо: една от свадбите

е била двойна т.е. една двой 
ка близнета е сключила брак 
с друга двойка близнета.

Дали са ви достатъчни те
зи сведения, за да определи 
те имената на всичките (шест) 
съпружески двойки.

Решението ще дадем в сле 
дваиция брой.

Антон Борисов

■улуштшшт
БЛАГОДАРНОСТ

По случай сключването на 
граждански брак искаме да из 
кажем специална благодар
ност на колектива на гостил
ничарското предприятие „Бал 
кан" който безплатно ни да
де своята гостилница, където 
устроихме сватбеното си тър 
жество.

Същевременно искаме да из 
кажем благодарност и на сср 
актьорите Таско, Добрин 
Цветан от същия 
които допринесоха щото тър 
жеството да мине благополу 
чно и във веселие.
Братя Васил и Георги Арсопн

и
колектив.

Пошла е... на вода
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зумие. Стефан наблюдаваше всичко 
смебшс се и шегуваше. Алада прочетем. Донасяше ми и 

м 1 мене, ашсдини. Виолета напусна Белград и 
отиде да следна в Скопие. Беше съ- 

сигурна, че и Стефан ще я

това,
нещо го гнетеше, стягаше го отвът 
ре и не му позволяваше да заплу.

волност, каквото бе об
хванала Виолета. Тя го гледаше, ки 
мваше му с ръка, подхвърляше му 
„как си момчето ми“, когато в хо
ро се намереха един срещу друг, 
ала веднага започваше да бъбри с 
другите, без да чуе какво ще й ка
же. Усмивката на Стефан ставаше 

по-кисела. ТОй често се отбива- 
до „бюфета“, където Тодор, ие-

обслужва-

Н същност мислите му бяха дало 
че от ресторанта. Толкова бе зает 
с тях, че виждаше себе си на фа
култета в лабораторията, издебнал 
момент сам, без нечия намеса и въ 

някакъв опит. Пред 
показва нещо ново, но- 

изглежда изоб-

домашиите си. Първо на 
после, ако аз ри дам, на другите .:. 
Веднъж колко се карахме с (одор, 

искаше да го разсър 
започна, че ти си 

че ти си ми по-

110-11С0М
на в такаваследва.

_ Преди да стигнеш, Стефан щс
те протече и ще те срещне па 1а 

занесе багажа до 
говорс-

Пещо ми се 
дн, а той като 
писал домашните,

затова съм била отличник .,.проси, да прави 
очите му сс 
известно, което му 
що неизвестно, непонятно, неоткри
то ... Повтаря опита, булото на не
известността сс повдига, а той до
бавя части, ускорява процеса... Въ 
цете му неволно се събраха в 
мрук, той сс поповдигаа. Едвам се
га сс огледа наоколо. Никой нищо 
не бе забелязал. Така поне 
изглеждаше. Заети са с виното, би
рата ... Въздъхна. Опита се да до
лови нещо, което се изплъзваше от 
ума му, преди да се с отпечатало в 
съзнанието му, да го заличи водо
въртежът от ясни и витаещи мис
ли, които ту блясваха, ту изчезваха 

някаква мъглявина. Вратата 
ресторанта бавно сс отвори, сякаш 
пред него сс показва резултатът от 
опита. Стефан следеше не вратата, 
а своя опит в лабораторията. На 
нея застана руса жена, с разресани 
дълги коси, пръснали сс върху ви
соките й гърди. Хвърли скъпсрни- 
чески високомерен поглед из ресто
ранта, безразлично, сякаш 
не виждаше, не забелязваше, а 

\ мо да се покаже и примами любо
питни погледи и да изчезне, 
погледът й спря в огледалото, ру
менина преля продълговатото й ди- 
цс. Ресторантът изчезна 
нието й, гостите, огледалото. Вещ 
чко се превърна в неочаквана изне
нада. Сякаш всичко се превърна в 
учебна стая, репетиции, сцена, тя е 
унесена в стихове, а той е криещ 
се под чуждо име поет... Стефан 
се изправи, премигна два-три пъти, 
като внезапно събудил се 
който не може да схване къде се 
намира, а лабораторията изчезна 
като приятен сън. В кръговъртежа 
на формули, изчисления, 
ния, погълнали ума му, съзнанието 
му, се налагаше със силата на при
съствието си нещо друго. Погледът 
му се отваряше в огледалото, бя
лата мъгла изчезваше.

чс да тарата,
студентското общежитие 
ха й другарките.

Ала след заминаването па Виоле
та последва само поток Стефанови 

Първите бяха вертсровски 
страдалничсски, носле сс избистря
ха като буен планински поток след 
минала буря, докато станаха пропи 
ти със зрели мисли, но и по-къси и 
по-редки. И прекъопаха. Тогава Ви 
олета наистина си спомняше за Сте 
фан защото бе навикнала па пис
мата му като на нещо, което й при 
надлежи. Особено в моменти па ра
зочарование, несигурност, измама и 
несполуки, тя четеше писмата му,.. 
Само мене обича. Завиждаха 
Йорданка, Милка .. . Всички ми за
виждаха. „Тя пс заслужава те >с, 
Стефане“ — каза му веднаж Мил
ка пред мене. Той не искаше да я 
слуша. Гледай си работата, аз по- 
добре зная кой ме заслужава. . 
Да обичаш и да бъдеш. обичаи — 

най-голямото богатството па 
Да обичаш, значи да разби 

раш, другиго да разбираш повече 
от себе си . . . Добре с когато човек 

опиянение отрезняпа поете

магал,
Ученически работи, а сега ми сс ви 
ждат толкова хубави и свидни.

_ Значи определени „хубави и
— добави Стефан повече 
отколкото като иотвържде 

Виолета не дрлови или 
преструваше, че тъй е раз- 

за него всичко това

свидни“ 
па шега, 
ние, което 
само се 
брала — че и 
е хубаво и свидно.

Тя наистина до подробности гюм 
неше много неща как учеха с Мил 
ка и Тодор в гробищата над град
чето, как веднъж ги завари буря и 

той, Стефан, за пръв път я .

всеписма.
шсне
разделният му другар, 
ше съучениците си и учителите с 

люта, бира, вино, ликьор ...коняк.
Там постоянно намираше групи съ- 
ученици, обкръжили математика и* 
ли французина, веднъж видя

бяха запленили философа и 
го питаха дали виното е първично 
а вияякът вторичното или обратно, 

наложиха чрез вкуса и

нему

как
дори

тогава
целуна ...

Стефан слушаше връщането и 
към годините, останали зад тях. А 
това връщане на Виолета му изгле 
ждаше като изповедание, което чо- 

чссто повтаря пред стари поз
ната и пред иовозапознали се хора,

да им кгркс, да разбират не- , 
гоните стойности, да имат пред вид 

беседват. В съшпост сфек- 
съвссм обратен. Рядко 

са миналите стойности на живи хо
ра, с които те израстват в очите на , 
събеседника им. Тъй стана и с * 
Стефан. Някак си това връщане на

пред I

като му
влиянието на по две-три чашки да 
определи философското им съотно 
шение.

— Ха, ето го и Стефан — изви- 
още от далече Тодор. — Стефа

не, ела да видим дали лютата е 
! ределена ... първата ли е по-опре- 

делсна или втората .
А когато Стефан пое 

люта, Тодор се наведе и му шепна:

ммнав
;

/век
ка

опсякаш
■

с кого 
тът излизаIтова е 

света
I чашката

никого Iса- — Май че лютата е по-,определе
на от Виолета.

— Хубаво си се определил и ти 
__ сряза го Стефан. — Поискай ня
кой'да те смени, че ако останеш б- 

бюфета, нозете ти ще бъдат

със
Алз от едно

псино и чувствува, чс оздравява . . . 
Да сс върна лак в Белград, Милка 
е при леля й, там ще спя, докато 
си намеря квартира. С нея щс под- 

взема нейните

Виолета за няколко години 
него събуждаше в душата му чув
ство на унизение на излъган, пора- 

което чаровността на тези сви
ти нарече, Виолета

I
от съзна-

ще в 
неопределени. 

Закачката на
ДПготвя изпитите, ще 

записки и щс уча. По дяволите дни дни, както Тодор бе жегнала 
направо гордостта на Стефан. Дали 
ревнивост или презрение, или нещо 
повече от това се надигаше в ду
шата му, караше го да излезе на
вън, да ходи край реката дори до 
границата и пак да се върне — да 
бъде по-далече от тази врява. Ся, 
каш и Виолета, и Тодор, и матема
тикът, философът, дори и

чийто любимец беше Стефан

нс-

г Милс Николов-Присойски
човек. случайна среща

хими-измерс-
кът,
— всички тези младежи, девойки и 
учители бяха за нещо виновни, дъ- 
ржеха го в някакви окови, не 
позволяваха да се извие като оне
зи два гълъби, които всички уче
ници хранеха и, докато те летеха 
из въздуха, кацвайки час на ново
то час на старото училище, лицата

волно

— откъс от новела —
му

бледнееше, изчезваше. От връщане
то назад не чувствуваше онези ниш 
ки, които Виолета променяха, като 
й ставаха сигурна опора, която я 
държеше. И докато тя все пове
че се унасяше в подробности, ся
каш с нетърпение бе чакала да го 
срещне, да му разкаже за всичко, 
да му припомни, Стефан все. пове
че губеше връзката с онова, което 
тя говореше. В съзнанието му 
явяваха две личности., които

ка отиват танцовите, журовете, ба
ровете .. . Спомняше си за родите
лите в градчето, за сестра си в гим- 

заплата на ба-

Виоле-На вратата стоеше тя
та.

Погледите им се срещнаха. Тя сс 
усмихна искрено, в усмивката й цъ 
фан, подвайки й ръка. 
ситни крачки се отправи към него.

— Каква изненада! - 
фан, под авайки й ръка.

— „Неопределена”, нали? 
смя се Виолета сърдечно. — Нали 
според тебе всичко е „неопределе
но”, Стефане.

— Да, тъй още „неопределено“ 
— засмя ле и той.

— Хайде де, предложи ми да сед 
на, ако не чакаш някоя — каза ка
то постоя миг-два. — И да ми из- 
скубе косата, нека, не я жаля, са
мо че на теб да не сторя неприя
тности.

— Ту*й вече не е „неопределено“. 
Прецизно определени опасности и 
пожертвование — изтегли малко на 
зад отсрещния стол и предложи на 
Виолета да седне, а той неволно с 
погледа си обходи ресторанта. Ед
вам сега брюнетката успя да го до
лови, но нейният поглед вече не бе 
ше предизвикателен, а укоряващ. 
Та нали капризните жени строго у- 
коряват и не пропускат да си отмъ 
стят. Ала Стефан и сега почти не 
забеляза брюнетката, като човек 
съвсем случайно погледнал в една 
посока, без да иска да види, да за
бележи. Затова пък женското око 
на Виолета нищо не пропусна, ала 
се престори не нищо не е забеляза 
ла, ръководейки се от лично сдоби 
тия опит, пренебрягването на не
желаните неща е най-ефектен на
чин за отричането им.

— Как си, Стефане? От кога не 
сме се виждали.

— Да, отдавна и съвсем се забра 
вихме.

— А откъде пък знаещ, може да 
не е така, какрго ти предполагаш.

— Значи, ако добре те разбирам, 
тъй като това зависи от тебе, да
ваш ми малко воля за живот, да 
вярвам че не си ме забравила'. Да 
кажа и това е достатъчно за моя 
успех.

Виолета не очакваше такава сигур 
ност от Стефан. Тя бе свикнала на 
неговата смутеност, влюбената му 
покорност,- с която или си играеше 
на воля, правеше го смешен пред 
другарите му, или го съжаляваше. 
Но от тогава бяха минали две го-

назията, за низката 
ща й, от която една четвърта част 
оставаше за тях тримата, а три ча-

Виждаше
им светваха, сякаш в това 
хвърчене виждаха себе си. Стефан 
излезе бързо от бюфета и, вместо 
в танцовата, тръгна из коридора.

— Стефчо,... славни химико, ос
ее тави формулите — извика 
се подпре му. Гласът му беше познат, 

променяха, съперничеха си една на близък, мил. Бе го слушал денем и 
друга. Ту се налагаше събеседнич- ■ нощем, както и в събота, като о-
ката му Виолета, ту я потискаше 
един друг лик, който на момента по

сти изпращаха на нея. 
майка си как в полето бере трева 
за прасето, как през лятото татко 

* й вади градината и нощем, докато 
майка й пази на вадата, че. други

Тогава

казва Сте- I

за-
някой

хора да не вземат водата.
Виолета чувствуваше някаква грижа

из-на съвестта и за изостаналите 
пити и от първи курс, затова чс на 
факултета се отбиваше но два-три 
пъти седмично . .. Чувствуваше 
като пътник, преживял корабокру
шение, избавил се благодарение на 
попаднала му до ръцете дъска, до
ловил я в последния момент, 
не се касае за дъска. Тя е тясна и 
всяка нова вълна може отново да 
я превърне и тя, Виолета, пак 
се намери сред вълните на разлюш 
калото се море. В същност втаки-

тиваше. на село да си вземе продук 
и тогава дочувашети за ядене —

добаваше на нея, после се налага- ! треперещата тънка мелодичност на 
ше като съвсем чужд. Тази игра ста 
ваше все по-ускорена, подобаваща 
на надлитането на две моми в хо-

сс
този глас. Не. Не е тя. И все пак 
се обърна. На вратата беше Виолета, 
с Ваня и Цвета. Върна се при тях.

Оркестърът засвири валцер. Боян 
и Цвета се понесоха като вихър.

— Искаш ли да си поиграя с те
бе? — засмя се Виолета.

— Ти постоянно си играеш с ме-

Не, ро, които се надпреварват коя 
танеца да бъде.

Между него и Виолета, която се 
га седеше в ресторанта, заставаше 
гимназистката Виолета с дебелите 

. плитки, покрили току — що набъ
бналите гърди, с малко продълго
вато нежно румено лице, 
дълбоки сини очи, дебели сочни ус
тни. Този поглед без дръзновение 
— поглъщаваше, пленяваше. Сякаш 
затова .се отправяше надолу или от 
клоняваше на страна, за да бъде не 
уловим. Като приказваше, по бузи
те Й се преливаше руменина, очи
те й се наливаха с влага, която ги 
правеше още по-дълбоки 
вени, чаровни, в погледа й имаше 
нещо недоловимо... От всичко то
ва само погледът останал. Не, стру 
ваше му се, че и той някак е замъ- 
тен....

до

до

не — каза той уж на шега, а в гла
са му звучеше въздържан протест.

— Така ти се струва ... Досега 
бяхме ученици, а отсега признати 
зрелостници. Като опиянена съм от 
това, Стефчо. Всяка клетка в мене 
пее, играе, танцува. Чувствувам как 
детството ми, ученическите години 
остават някъде далече, а аз плувам 
като моряк из чаровни простори, 
където никой досега не е минал. А 
ти не се ли радваш? — бърбеше 
Виолета, докато танцуваха.

— Гнети ме нещо неопределено. 
Досега знаех, целта ми беше мату
рата, а занапред неизвестности ...

— Та нали ще следваш. Химия 
ще следваш. Предричат ти големи 
успехи.

— Ще запиша. Но след записва
нето ще започнат и мъките. Пред- 
чувствувам го още сега. Баща ми 
няма пари, малък имот,. няма как
во да продаде. Казва, ще ми изпра
ща по две-три хиляди, толкова ми 
даваше' и тук за квартира, тетрадки, 
моливи, книги. За Белград или Ско
пие това нищо не е. На тебе е ле
ко, бащата та има заплата и има 
за какво да се радваш.
— Ще получиш стипендия. Талан 

тливите, като тебе, сигурно получа
ват стипендии... И няма да бъдеш 
сам. Заедно ще сме всички и ще си 
помагаме.

— Ив преписването — пошегува 
се той.

ва момента на равносметка живо
тът й изглеждаше като море с не
известни ненадейни вълни и потай-

крупни

ни течения, които занасят към дъ- 
плувец. 1 Сълзите,ното неопитния 

които преминаваха в хълцане, 
каш възстановяваха връзка с пре- 
данните на нея хора, от които не я 
застрашват неизвестности, изненади 
и измами. От тях, от преданите бе
ше и Стефан, в който тогава виж
даше присъствуващата опора. Това 
облекчаваше болката й от нанесе-

ся-

и тайнст-

на измама, а пролените сълзи, ся
каш бяха роса, която измиваше ду
шата й от грехове.

„Да се върна в Белград... най- 
добре е да се върна. Ще взема изо 
станалите изпита..." — заспиваше 
с тези мисли Виолета или измива
ше лицето си и отиваше на факул
тета.

— Ще запиша фармация — ка
за Виолета .когато матурата завър 

— Обичам тази професия, тя 
е за жена. Татко и мама ми пред
лагат медицина, но когато слушах 
как
кции на

ши.

нане Васил разправя за обду- 
чехвешки трупове започна 

да ми сс повръща. Не бих могла 
да понасям това. Аптекарството е 
съвсем друго — и. то е хуманна про 
фесия, ама чиста.

Тогава,, на тържеството, Виолета, 
беше особено весела, 
щастлива. Сякаш от лицето й, очи
те й, от цялото й битие искреше 
светлина, която огряваше

Всичко това да признае, да открие 
пред него?

Да . .. Не . .. Да. Някакво чувство 
я подтикваше да каже, откровено 
да си признае за живота си в Ско
пие. Обаче срещу него се надигаше 
чувството на гордост и женска суе- 
та.

— Как да ти кажа... Ето 
готвя изпит и както чета, 
си как бяхме ученици, ти ми дона 
сяше твоите тетрадки, прочитни 
книги, които задължително трябва-

радостна и

тъй 
спомня

лицата
на съучениците й, на близки и поз 
напи. Хвърчеше като пеперуда, вър 
теше се, танцуваще ту с един, ту с 
друг, съученик — въртеше се до бс-

Страиица 10
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ПОЕТИЧЕН АТЛАСЛитературна вечер

ПРОТИВ БУЛЕВАРДНАТА ЛИТЕРАТУРА
Тези дни

Антон БОРИСОВ
вската гимназия ^осип^Тпоз разшиРява и' П°Д претенции 

Тито" се състоя литературна "модерно явление”, твърде 
вечер, на която присъствува- "мяването^нТ3 ВЪРХУ °Ф°Р~
г^назис™ДеМоТжеабиЧеНброИят ГтовГ ХараКТера на вадите,
на посетителите щеше да бъ !° ЧИСЛ° И На УчениЧите- 
де далече по-голям ако бяха к И Деиствително- не 
осведомени всички парелелки брои Ученичи подпадат 
от обществено-езиковата гпV- влияняе на булевардната ли-

1 ” тература, която с лъжливата 
си привлекателност, съблазън 
и фалшива емоционалност, съ 
здава у тях изкривени пред
стави за съвремсността и об-

по българската литература — • 
др. Свободан Николов. Той 
също се изказа против бул'ева 
рдната литература, като об
ществено зло, което в сравнс 
ние с художертвената литера
тура, обеднява читателя.

И двете изказвания — на 
Ст. Николов и Свободан Ни
колов, бяха предадени инте
ресно, във вид на диалог със 
слушателите, а не като „кла
сически” предавания.

Да се надяваме, че на пред 
стоящите литературни вече
ри, които се устройват след 
всеки петнадесет дена, гимна
зистите ще проявят по-голям 
интерес и вземат дейно уча
стие в разискването.

В. Христова — Б. Николов

ТМЙЕЕ ОЧИ ЧЕРЕШОВИестетическия

Пролет, тиха вечер, свежест, 
пред очи — череша стройна.
Спомени от ранна младост, 
скриват в мен гореща тайна.
Ех череша, мома приветлива 
спомням си — череши зрели, 
вятър шуми, лей дъбрава 
с оркестъра — щурци запели. 
Погледът е към звездите, 
черни топчета мс срещат, 
луна злато ръси по косите, 
черни очи погледа пленяват.
Колко сладки! Черни череши! 
Докосвам с ръка нежни клони, 
сякаш ръка нежна коса реши 
вятърът луната гони.
Д.окосвам с устни — очи черни,
И се лепят уста. Спомени!
Де са сега очите й. верни, 
а тогава бяха тъмни, а засмени. 
Сълзи грозд тогава прокапаха 
от лозата дсто в мен се вкоренява 
спомените голи останаха — 
пак череша песента запява.

малък
под

па.
Темата на тази 

вечер бе интереона, 
за учениците, тъ'й като обра
ботваше появата

литературна
особено

и въздействи 
на булевардната литерату 

ра върху младите. Сказчик бе 
журналистът на вестник „Бра 
тство” — Стефан Николов.

ществото.
Макар че темата директно 

засягаше гимназистите, то ни 
ко'й не се яви за дискусия, та 
ка че от тяхно име и като до 
пълнение върху темата говори 
гимназиалният

сто

Той изтъкна, че булевардна 
та литература все повече се преподавател

_________Д.---- .Г.*МЖЯ№8а^у»

ПЪРВА ПОБЕДА
»А. БАЛКАНСКИ« 

»НАПРЕДЪК« 

(Извор) 5:2, (2:2)
Цветно ЗАРКОВ

БОАКАНай-сстнс, пред около 300 люби
тели на футбола, на свой терен, 
димитровградският футболен 
бор ,,Асен Балкански” след 
равен резултат, спечели 
две точки в пролетния дял. И та
зи игра -бе под нужното техниче
ско равнище, но за слабото каче
ство допринесе и калния 
който, особено във второто полу
време стана още по-кален, тъй ка
то ръсеше студен пролежи дъжд.

от-
един

първите Отборът на „Балкански”
Бавно вървя из познатия град, 
гледам хората, блестящите витрини. 
Аз тичах по улиците му като млад 
и разпилях най-хубавите си години,

комбинират, вместо с остри удари 
да принудят неприятеля на пре
даване. От друга страна, техните, 
нападения не вървят през центъ
ра на терена и все сс струва, че 
играят с по-малко играчи, понеже 
централната част на терена препу 
скат на противника. Хубаво е, че 
чрез подвижни крила просто къ- 
рат защитната верига, но едно по- 
добро сътрудничество между 
лу-защигници и нападателната пе 
торка би им донесло и повече по
лза.

ха инициатива и след повече на
падения Кръстев успя от доста из 
годно положение да отбележи вто 
рия гол. Отново слсд това гости
те се устремиха и към края на 

Играта през първото полувреме полувремето изравниха резултата, 
бе почти - равноправна, дори гости- Ако през първото полувреме мо 
те от Извор държаха известен те- жеше и да говорим за съпротива 
ренов превес, докато нападенията на гостите, то през второто полу- 
на димитровградските футболисти време димитровградският отбор на
бяха по-остри и по-опасни. Голо- дигра своя противник по всичко, 
ве обаче нямаше все до тринаде- Нападенията му бяха твърде бър 
сетата минута, когато след едно зи. умели, те просто разкъсаха за- 
бързо проникване Стратков успя щитната верига на гостите и лро- 
накратко да върне топката от са- сто с жалко, че не нанесоха ка
ми корнер-линията в наказателно- тастрофално поражение на 
то поле и съобразителният Пей- протикгйк. „При една такава игра 
чев да я вкара в гола, И след по Пейчев още два пъти закова то- 
лучения гол гостите обаче не се пката в противниковата мрежа, а 
подадоха. Техният стремеж бе да и Стратков сс отчете за сравните

лно неефикасната игра, която по
чака каза.

Бис в очи обаче, че димитрон- 
градчаии не знаят да дават го- 

в ловс. При стопроцситпм шансове,
когато се намират почти сами в 
наказателното поле, те излишно

терен.

Това градче беще село голямо, 
с улици кални, никога неизмити, 
имаше две-трн дюкянчета само, 
по хора простосърдечни, честити.

по-
Сега витрини 
градът вдигнал глава към небето 
питринитс богати, но някак студени 
и чудно чувство ми ляга на сърцето.

в два низа наредени,

Ст. Н.

Срещат ме хора, никой нищо да рече, 
до вчера ми бяяха^приятсли, другари, 
сега бързат, сякаш улицата ги пече, 
гледат кой кого ще изпревари.

своя

.И разбрах истината. Хората 
сс надпреварват с времето, което лети 
и продават красотата на душата 
за нови, модерни, студени предмети.

изравнят.
На изравняването не сс 

много, тъй като защитникът 
чев при безопасно положение, 
сто да отбие топката, я вкара 
собствената врата. Сега димитров 
градчани бяха тези, които превзе-

I

Раи-
вме

И този годино роботническо 

спортни игри
Милка ХРИСТОВА

ПРЕД ПАМЕТНИК
На едно от последните за- вана е и комисия, която щс 

седания на Общинския синди изготви програма, 
кален съвет бе взето решецис 
и тази година да се огранизи между отборите по футбол, 
рат работническо-спортни иг- волейбол, баскетбол, 
ри в Димитровград. Образу- спортна стрелба.

Григор Пейчев

Планирани са състезания Всс пяк, любителите на футбола 
напуснаха мача доволни от срав
нително големия брой голове — 
общо седем, и като че ли у тях 
започна да сс връща надеждата, 
че няй-сетпс ,,Л. Балкански“ Се о 
поокопитил в пролетния дял, в ко 
йто досега претърпя три пораже
ния, игра едни път нерешено, и 
сто сега победи.

,,Л. Балкански“ игра в следния 
състав: Георги Стапров, Алексан
дър Златанов, Ангел Пейчев, Бо
рис Ганчев, Александър Петров, 
Томислав Пстковнч (Райко Ма
теев), Крета Кръстев, Станислав 
Джорджспич, Иван Стратков, Ма- 
нов Симеон и Григор Пейчев.

С поглед втренчен гледам, 
нежно милвам познат лнк.
С пушка горд и усмихнат, 
напето и спокойно стон войник.

шах и
д.

И той гледа надалече там, 
сякаш иижда цялата страна. 
Не, той сега не е сам! 
Погледът среща познали лица.Акции по залесяване в Изворско
Той сякаш ни се усмихва, 
Живее с нас живота—красота. 
И в ведно бди и се радва 
над бъдеще, мечти, свобода!

Младежката бригада „Цър-, слсДователпи трудови, акции 
ноок”, съставена от всички у-, по залесяване в местността 
ченици на гимназията „Иван Драгаиовица, Изворско. 
Караиванов” в Босилеград, 
проведе тези дни няколко по А, Борисов Ст. Н.
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КЪМ 20 - ГОДИШНИНАТА НА ПЕЧАТА НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
към Ножица. Та синът му пали с 
лссничсй .,.

Той се разпорежда е конете, не
говата дума се слуша, А на връща
не от Сурдулица, попът 
по пощата да отидат да го посрещ
нат с конете. С чии коне?: Разбира 
се, с лссничейските/ Нареждането 
било изпълнено. Татко е, а синът 
му, лесничеят, е подчинен. Но сега 
с коня отишъл и разиелният. Оти
шъл да посрещне попа с двуколка

ПИСМООТДАВНА СД КАНЯ да ти напи
ша тома писмо и най-сетне се ро
ших — ще ти пиша, та какаото ще 
да става I Гледам, като закачиш ня
кого, повика, посърди сс, пък по
лека—лека сс .оправи работата, а 
после мине време и всичко сс заб
рави. И тъй, виждам, нс ти с мно
го лоша работата. Помагаш ни. Че
сто пъти ни напомниш за работи, 
които са забравени. Ами чс и хора
та нямат винаги лоши мисли в гла
вата си, но нали шЛат много рабо
та, често пъти забравят по нещо.

ХУМОРЪТ В НАШИЯ ПЕЧАТ
съобщилНА ОСТЕН ЕЖОВраз-

печатът па български език
своето двадесетгодишнорез 

питие
обърна голямо внимание на хумо 
ра и сатирата. Дори може да се 

каже, че хумористичните издания нредхо 
ждат появата на нашия печат. Още след 
освобождението в Димитровград се появи 
ха хумористичните стеивсстници ,,оса 
„Клоиотар", които имаха свои редакции и 
определен ден ма излизане. Особено ,, до 
потар”, който носеше името на хумориеги 
чиня вестник „Клоиотар" от 1919 година, 
а който беше много популярен зарад при |

много въпро- ■

п
нс познавам нсбсеии-мята, защото

то работи. Може би щс иапрява 
кой грех пред светите духове, 
нямам баба — няма кой да ме уп
реква, защо съм казал истината 
очите па попа.

По, както и да е, да ти кажа на
говорят хората, които е очите- 

видсли много работи.

пя
но

та.
Но нс с само това.
С тези коне попът отива поняко

га и на венчална, както преди из
вестно време в Горна Лисина. А по
падия, за да ис се мъчи, отишла с 
държавните коне до Гложйс да при 
съствува на опелото на починалата 
си майка. И тъй, държавните козе 
на лесничейството не са само дър
жавни, сякаш са станали частни, на 
попа ...

Какво общо има попът с държа
вата? ...

в

Но сега нс е въпрос за забравя
не. Работата с съвсем друга. Глс- кво

ти си са
Ето какво става от Дълго

дам, има хора, гледат онова, което 
е държавно, от него да дъртшат. Та 
кг. и поп Милан, този протойерей насам и ис престава. Лесничейство-
от Босилеград, добре му дошло да Работят хора-'

• та, трябва им. По работата е там, 
чс и поп Милан използва тези ко
не за спои най-различни мисии. Прс 
ди известно време, към края 
март, тръгнал иоггьт към Сурдули
ца .дали по частна, или по черков
на работа — не зная точно

нципиОто му становище по 
си, имаше своя програма и за кратко вре
ме напусна ■ затворените помещения па 
младежкия дом и получи „място 
търа на града.

От основаването иа „Глас па българи
те" този жанр в нашата журналистика се 
засили и получи същинско място. Но бе- 

новосформираните предпри- 
откъсв.тг по някоя 

поставят на стената до

време

и цен-
използпа държавните коне от лес
ничейството. Откъдс-накъде, с как
во право?

I Не съм свикнал да гледам такива 
работи. Но мога да, гледам и това, 
което прави поп Милан. Не ги зная 
много неговите „нравила" и свсще-

I ни дължпости, но щс пи пиша про 
столюдски, тъй • както става па зе-

на
Отговори ми поне ти ако нс мо

же друг!
шс рядкост в 
ятия работниците да 
карикатура и.да п 
своето работно място. Писаният хумор п.\ 

„Глас на българите" също 
Под псевдонима 

започна 
н злобо-

ГГоздравлява тс много
Твой .Остен Ежов

„Глас на българите 1954)

но
тръгнал на път. Яхнал черния 
ир лссничичсйското и го препуснал

кон
страниците на 
така беше в зародиш.
„Остен Ежов“ Милс Присойски 
да печата хумористични разкази 
дневки По-късно сс появиха хумористич
ни творби на Марин Младенов, Богдан Ни 
колов (под псевдонима Виден Нишавскн) 
и карикатури на Иван Петров. Трябва да 
отбележим, че въпреки момента, в които 

този хумор, беше доста смел.
беше насочено
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ставя въпроса:
— Къде се намира зеница-

Пикьорът иа пътя Погано- 
по — Димитровград и Погазо 
по т- Звоици Макари Делчев 
е известен като голям щего- 
бисц.

Неотдавна един журналист 
го лутал кога има най-много 
работа?

ТОЙ ОТГОВОРИЛ:
— В четвъртък и петък.
— Защо?
— В четвъртък с 

ден в Звонци, а в петък в Дп 
митровпрад.

(М. А. Братство, бр. 189, 13 
май 1965

та?
— Т'я се намира в Босна и 

Херцеговина.
(„Другарче", бр. 16, 1 ю- 
ни 1963).

тшизлизаше
Понякога неговото острие

нередностите на дребни чиновници, 
засяга и околийски

Журналист сс обръща към 
завеждащия културата в об
щината :

срещу
келнери. Но по-късно 
те ръководители. Такива бяха карикатури В 

Марин-Младенов за демокрацията в ■ 
общината в Димитровград, нередностите к 
около строежите на пътищата в /осилс I 

Б Николов и др. Тъкмо по то- |
изложба г

*— Имате ли отрицателни 
явления в културно-забавния 
живот?

те на
Учителката пита Благой:Iпазарен
— Благой, я ми кажи, как

ви езици знаеш?— Не . ..
— Как сте това постигнали?
— Па, нищо не сме рабо-

градско от
па време бе открита и първата 
па карикатури в Димитровград. Излезе ог 
печат и сборник от 50 карикатури па Ь.

М. Младенов. Голяма подкре- 
нашия печат 
на „Глас на

— Аз зная следните езици: 
свински, телешки, овчи, гове
жди и други".

(Младен Иванов, „Другар 
че", бр. 21, 1 ноември

тили.Николов и
па на хумора и сатирата в 

тогавашния редактор
*г

*
. българите" Иван Караиванов. Напразни . 
бяха разни интервенции от околиите да 
се спре с такова несериозно писане и пра 

вене вицове за сметка иа ръководящите

Попуй попе и приоруй (но
внимавай да не загубиш дет
ските добавъчни).

Хвали село, живей в град — 
(или.живей па град, а донеси 
от село).
(Б. Ник. —-” Братство, бр. 211,. 
14 ОКТ. 1965).

1963)
„Какво правиш бе. Бай Онзи? 
Критикуваш този — онзи 
Във града се проявяваш 
А в село се не вестявлш.хора".

Много ми е жал Бай Онзи, 
че си ня.маш брат 
та перото му в Босилеградско 
да намери плен богат.

*-..Свобода" също така се 
„сдържаше една цяла хумористическа страница. 
Там сътрудничеха и ученици от гимназията:

Иван* Мирков. Матся Андонов

На страниците на

Критикуваш и уместно 
Но кат, че в „Балкан" си 

често.

Мо

мчило Андреевич,
II ДР- „братство", който дой- 

започна изграждането на
А в селата хич те няма 
И не знаеш какво става?"

С основаването на 
де в момента когато I Остави ги тез Бай Онзи 

па скокни за час прц нас. 
„Добре дошъл" — ще

общество, хуморът и са 
съдържание и значение. На 

брой има 
Печатаха сс орнгн-

вашето самоуправително
Др. Кузев) ТИтира получиха ново кажем

всички дружно в един глас.
вестника още първиястраниците но 

рубрика — хумор и сатира, 
пални злободневки.

№
вицове, зъбати мисли, карн-

„ЙОК!" Не се плаши от калта 
по улиците дето има, 
че как ние все с нея 
толкова години си живеем.

по-извсстнимайтаплъци от миналото, накатури. 
хумористи 
ва правеше

и села. Всичко то-и шеги от градове
— Иване, има ли нашия е- 

зик турски думи? 
преподавателят по сръбохър- 
ватски език.

— Йок!... — отвърна уче
никът.

по-близъквестника по-интересен и
чс в това отио- запитаТрябва да сс каже.иа читателя.

създадения образ отшенне огромна роля изигра 
нашия известен 
..Бай Онзи '. Пст-шсстина години от седмица до

..Братство”

I Потърсиш ли директор някой, 
ще ти го посочим ние 
(Често пъти още в десет 
в „Кин-Стан" ‘ са на ракия).

карикатурист Методи Петров

на последната страница наседмица
читателите с интерес гледаха какво 
Онзи’’. И действително, ,,Бай Онзи" даваше от
говор на много въпроси. Чрез хумор

лека закачка до остра сатира

„Байказва
П. Пецов, VI кл. „Другар- - 

, че" бр. и, 1 март 1963 Ние чухме, че си лекувал 
и по-тежки от тез рани. 
Друго почти няма ново, 
киното си е като лани.

Стойне ЯНКОВ

който се
„Байграничи от

Онзи” указваше и днес указва на много недъзи Кръщавай, го попе и си мъл
чи, защото аз съм комунист!

(М. Младенов, 1954)

На час по биология препо
давателя Петър сс обръща 
към ученика Иван и му по-

в нашето общество.
На страниците па „Братство" особено през

(М.последните години публикуват карикатури 
Петров. Момчило Андреевнч, Б. Николов), хумо
рески и на злободневни теми (Б. Николов. Ма- 

Андонов. Момчило Андреевнч), в „Мост’ (Мо
вестник „Иванчо”
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тоя
мчило Андреевнч), в детския
па М. Петров, който на лек и достъпен начин за 
децата критикува някои недостатъци в обучение
то и явленията при ученици и учители. Рубрика- 

,,Другарче” „Весело междучасие" има го
лямо възпитателно значение и подтиква децата

РЕИЗБ0РН0СТ Започна разискване. Много души се изказаха за 
заслугите на^ Славея Песнопоеца и дадоха предложе
ние да си остане на,това място тъй като в Горското 
царство няма друг по-способен да ръководи една та
кава институция.

След третото заседание всички се съгласиха дру
гарят Славей да напусне филхармонията. На четвър
тото заседание на кадровата комисия започна разис
кване върху предложението на кадровия за директор 
на филхармонията да се назначи Магарето.

— Мисля, — каза кадровикът, че то-ва е единстве
но решение за нашата филхармония. Магарето изли
за от средата на производителите/ а също така има 
известни музикални познания.

Всички присъствуващи гласуваха за това предло
жение и Магарето стана директор на местната фил
хармония. Всички вестници писаха за правилната ка
дрова политика в Горското царство.

Реизборността продължи и в някои стопански ор
ганизации на Горското стопанство. В овцефермата бе 
назначен за директор Вълчо Вълчанов, а в птицефер
мата Кума Писана.

Та В

В Горското царство се обръща голямо внимание 
горската хармония. И тя напредваше много добре 

благодарение на нейния прочут певец Славей Песно
поец.

накъм писане на хумористични произведения.

Днес когато чествуваме Двадесет го
дини от появата -на печата на български 
език не може а да не кажем, че този 
жанр в нашата журналистика — хуморът 
и сатирата — създадоха не само свои пре 
дставители, свои образи но се наложиха 
като равноправен жанр заедно с останали 
те рубрики в печата в борбата за изкорен 
яване на някои нередности, а често пъти 
не спирайки пред никакви авторитети, сва 
ляйки маските на различни лъжедемокра 
ти, борци за социализъм, излизаше на 
преден план.

Славей Песнопоец се прояви като добър ръково- 
Той беше един от най-добритедител и специалист, 

директори в Горското царство с голямо музикално об 
разоваиие, а гласът на неговата филхармония се чу
ваше надалеч. Той уреждаше концерти почти • през 
цялата година, а особено през пролетните и летните 
месеци ...

Но най-сетне дойде време да се направи реизбор- 
ност на директора на горската филхармония. Насрочи 
се и заседание на кадровата комисия.

— Другари, — каза кадровика на Горското цар
ство — събрали сме се на това заседание да разгледа
ме въпроса за реизборността на директора на нашата 
филхармония'. Нашата кадрова комисия с разглеж
дала въпроса и има известни предложения. Б. Николов

(Братство, 1966)Богдан НИКОЛОВ
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Гимназиадаша в Бела паланка
БележкаПодготовките са 

приключени
Ш. ТЕ 

КНИГАТА!
„Прочетох я иа 14 ап 

рил 1968 година. Това е 
най-хубавата книга, ко 
ято съм прочел. Нека 
се подпише всеки, кой
то я прочете." И след
ва подпис: Богомил Пе 
тров — Сливница.

Ето какво прочетох
ме на първата странич 
ка, когато разтворихме 
книгата „Бунтът на ко
раб Баунти” от Петър 
Марджежич.

Обърнахме още някол
ко книги и там също 
с различни почерци бя
ха изказани „забележ
ките” на някои читате-

V

щи между предстататели ^от точнГсГ™ как ще 
четирите гимназии - Пирот, да програмата I
ГЗ иБслУедНо^тойИ " ИЗКЛЮЧеНИе

д оостои- по ръчна топка, димитровгра
дските гимназисти в първия
кръг ще се състезават с гимиа

традиционна зистите от Бабушница —
футбол, баскетбол и
бол. По пинг

договорено и 
изглеж

спортната

ни подготовки в самите учи
лища тези дни ще се състои 
в Бела Паланка 
та гимназиада. по

волей-
понг в първия 

кръг ще се състезават пиро- 
тските и димитровградските 

' гимназисти, докато състезани
ето по шахмат ще бъде гру
пово. В атлетическите дисци
плини всяко училище ще и- 
ма, по един представител —■ 
състезател, а по спортна стре 
лба по трима представители 
— състезатели.

НАЙ-ДОБРИТЕ
МАТЕМАТИЦИ ли, срещнахме още по

дписи едни неразга
даеми, други четливи.

Намира се всичко — 
от „критически” бележ
ки, до вицове и псувни. 
Но най-много се сре-| 
щат подписи. Белите ли
стове в книгите служат 
и на „художници" 
изявят. „таланта си".

Когато взехме конкре 
тния случай искахме не 
да го отделим от оста- 1 
налите 
чен, а да кажем, че е ] 
хубаво, да ни се харе-!|| 
сат книгите. Но нима V" 
само една книга се ха
ресва на човек? И да
ли на всяка книга, коя 
то ни се харсева тряб
ва да изкажем възхшце 
нието си? Или пък въз-

Тези дни в Димитровград 
се проведе общинско състеза 
ние

В културно-забавния дял на 
на най-добрите матема- програмата всяко училище 

тици от основните училища.
Това състезание се провеж 

да в цялата република, а за, 
дачите е изготвило републи
канското дружество на мате
матици и физици.

ще разполага с тридесет ми
нути време, за да представи 
своите оркестри, 
ли на народни и забавни пес- 
и пр. Същевременно ще 
проведе и викторина 
определени предмети.

Както е вече установено мо 
мчетата ще заминат за Бела

изпълните-

Iсе Давърху
За междуобщинско състеза 

ние се класираха Гордана ВЕ 
ЛИЧКОВА от осми клас с най 
вече (24) точки, Драган ТОДО 
РОВИЧ, Миряна ГЪРГОВА ц 
Зоран АНДОНОВ.

паланка един ден по-рано, до 
като момичетата, които в пъ 
рвия кръг се състезават 
ръчна топка с момичетата от 
Бела Паланка и по баскетбол

специфи-1като
по

и'Ст. Н.
ч щес пиротските момичета, 

пристигнат по-късно.
Трябва да кажем, че дими

тровградските гимназисти, о- 
собено в спортните дисципли

В гораша (сн. Касаиинов)

ни, се подготвяха с нужната 
сериозност, но за крайния из 
ход е още рано да се говори.

мущението, ако книгата 
не ни се харесва? Впро 
чем всички тези подпи- 
и прочие, не говорят 
ли, че пи липсва еле
ментарна култура, 
кар че уж сме „начете
ни" хора?

Всички знаем, че кни 
гата е относително скъ

Ст. Н.
ма- СТАТИЯТА В „МОСТ“ НА 

ЕАЕНКОВ - ПААГИТКАРИКАТУРЕН ЕКРАН па и че с големи труд- 
Защоности се купува, 

тогава съкратяваме жи
вота й с некултурно си 
отношение към нея. КъМ. Андреевич от биографията на Васил И- 

ванов — Циле обнародвана в 
ЮО-годишшша- книгата „За свобода и социа

лизъм” (Издание Братство — 
в Димитровград 1966). При това „автора“

„Ва- статията Ц. Еленков направил 
Циле” с под- лоши съкращения а цели па

Другарю редактор,
В списанието „Мост” кн. 10,

любителитеде са тук 
на книгата, къде е ли
тературната секция, мла 
дежката организация и 
училището, за да кажат 
на тези некултурни чи-

посветено на
та на основното училище „Мо 
ша Пияде”
е обнародвана статията 
сил Иванов
пие Цветан Еленков. Статия- суси преписал от дума до ду

ма. Много читатели са забе- 
от учениците на това учили- лязали това и с право него- 
ще и известен революционер дуват. С това е накърнен ав- 
от Димитровград е преписана торитета на този брой на спи

санието, а Еленков е напра-
_______________________________ вил лоша постъпка в публи-

цистическата работа.

на

татели, че това никак 
не им служи па чест.

та в която се говори за един

Ст.

V-' Б. Николов
-• Л

' ■ ш* Шр‘ 4 ПРИМЕР НА 

НЕБРЕЖНОСТ. Ф'
Преди две години ме запи

та един другар от Войводи- 
на: „Кой празник празнувате, 
та се вият знамена?”.

Трябва да са призная, че 
се чувствувах неудобно, но 
му казах, че преди десет дни 
сме празнували държавен пра 
зник. Ето този път същото 
се повтори.

Изтъкнахме знамена по 
случай изборите на 13 април, 
а ето на много сгради в гра
да знамената останаха до 18 
април. Снегът, дъжда и вятъ
рът ги унищожават. Това е 
крайна ноТтговорност на хо
рата от предприятията и об
ществените организации. По 
знамената на улиците изглеж
да, че всеки ден нещо празну 
ваме.

С тези няколко реда искам 
да напомня на отговорните 
за да се не повтаря това в , 
бъдеще.
Илмц Марков,

*

а
I.

Щш________:
В Димитровград това е същинска рядкост — двама 

братя в един ден да се венчават.
Така обаче миналата неделя направиха братята Ар- 

— ГЕОРГИ И ВАСИЛ. Макар че работят във Винков- 
ци и взеха жени — Георги •— Щефица (загорченка) и Ва- 

— Любица (личанка), които живеят в СР Хърватско, го 
те предпочеха да се венчаят в Димитровград, къдсто живее 
майка им Цвета Мариикова, отгледала ги като сираци.

Сватбата на братята Арсови премина във веселие, 
квото рядко се вижда в Димитровград.

сови

сил

ка-

Сиимкп: Ст. Алексов 
Текст: Ст. Н.

Димитровград
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Снабдява гражданите от Горно По- 

нишавие с всички стоки за широко по
требление чрез своите магазини в Пирот 

Димитровград, Бабушница, Кална и 

другаде.

§

=
§
Е
§
§
=
НВсички стоки от хранително-вкусо

вата промишленост даваме на изпла
щане. Условията на кредитирането са 

изтъкнати във всеки магазин.
Информации търсете от отговорни

те лица. II
I

Снабдяваме промишлеността и занаятчиите с възпрои- 

зводствени материали.1
I

I

Е Тгдоушзко ргеби/есе• пдгорготеьЕ= ла ге11ко I та1о-и»ог-1гшЕ
1
1

§
а
5 Предприятието е известно навред из страната по оборо

та на стоки на едро.

В редовния си външнотърговски баланс се бави с оборот на текстил с България, 

Австрия, Западна Германия и други европейски страни.

|
I
§

5
I

Щ

Предприятието изнася и книги на
и

N УУ

Телефони:
Директор: 22-61 
Зам.—директор.: 24-42 
Текст, цех: 22-60 
Храпит,—вкусов.: 24-23 
Железария: 23-19 
Строителен материал: 21-39 
Директор на 
22-80

=
1
§
§
I
IIсчетоводството =- а
=5

§ВНОС—ИЗНОС

Директор: 25-51 
Централа: 21-43

Ее1
■

111111111Ш1Ш1111111111111111111Ш11111111111111111||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||Щ(|||Ц|
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Вашата банка Земеделска кооперация 

Делко ТлъминоОбединена 

банка в Лесковац
§кредитна

НА РЕДОВНИТЕ ВЛОГОВЕ
РОЧЕНИТЕ — 8%.

Честити на производителите и на 

всички граждани Международния 

празник на труда като им поже
лава много успехи в работата.

ЛИХВАТА Е 7, А НА ОС-

1

Iспестявайте: при

БАНКА В ЛЕСКОВАЦ И НЕЙНИТЕ
ОБЕДИНЕНАТА КРЕДИТНА 

КЛОНОВЕ В БУЯНО-
ЕАЦ, ВУЧЙЕ, ГЪРДЕЛИЦА, ЛЕБАНЕ, ВЛАСОТИНЦИ, 
ДИЧИН ХАН, БОСИЛЕГРАД И ВЪВ ВСИЧКИ ПОЩИ НА 
ПТТ—ЛЕСКОВАЦ.

§

ВЛА-3 Ш~ 23

=
I

(ОБЩИНСКА СКУПЩИНА
I В БОСИЛЕГРАД

ГОСТИЛНИЧАРСКО
ПРЕДПРИЯТИЕ ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ |

»СТ0ЧАР«.КИН-СТАН* Димитровград
!

I
На населението в Босиле- 

градска комуна, както и на 

всички граждани в страната 

честити празника на труда 

- ПЪРВИ МАЙ

Босилеград
На всички производители и | 

трудещи се пожелава много 1 

успехи в производството и | 

им честити празника на 

труда — ПЪРВИ МАЙ.

ЧЕСТИТИ НА ТРУДЕЩИТЕ 
СЕ ПРАЗНИКА НА ТРУДА — 

ПЪРВИ МАЙ

НА ГОСТИТЕ В СВОИТЕ ЗА
ВЕДЕНИЯ ПРЕДЛАГАМЕ ХУ
БАВИ ЯСТИЯ, СКАРА И ПЪ
РВОКЛАСНИ ПИТИЕТА.

.
с
§а
ггГОСТИЛНИЧАРСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 

4 И В А Н“ - ДИМИТРОВГРАД
I -

ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ОБЩНОСТ (3

В ДИМИТРОВГРАД |
§ На гостите и всички трудещи се 

| пожелава много успехи в социали- 

1 стическете стреителстве.
Предприятиете предлага на гостите 

хубава и питателна храна и първо
класна бира-скара.

Честити на всички трудещи се |
НЕ

ПЪРВИ МАИ и им пожелава много 1 

успехи в работата занапред.
=
8
§
1§ |=

§ §1 =~= ===
|

! Основно образцово училище
»М0ША ПИЯДЕ«

КОМУНАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ |

»УСЛУГА« ДИМИТРОВГРАД I§
=
1
3

Ее=

Димитровград
На всички трудещи се че- 

стити ПЪРВИ МАЙ — 

ждународния празник на 

труда.

ме-приветствува всички трудещи се с пра-
— ПЪРВИ МАЙ като имзника на труда 

пожелава нови успехи в социалистическото
==

строителство.

Л11111111111111111Ш111т!11И111111111111111111111111111111М11111111111111111111111111111111111Ш111111111Ш11111111111111НВ|||||||1|||||||||||||||11111111111111т11Ш11111111111111  ■1111111111111111ШН1111Н11П1111111111111111111111111111111111111111111Ш111111111111111111111111111111111и1111111111Ш111111111ШШ11и
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Въз основа на член 154 на Основния закон за предприяти
ята обявявам1 ОБЩИНСКИ КОМИТЕТ НА СКС 

| ОБЩИНСКИ ОТБОР НА ССРН,

ОБЩИНСКИ КОМИТЕТ НА МЛАДЕЖТА И 

I ОБЩИНСКАТА ПРОФОРГАНИЗАЦИЯ - БОСИЛЕГРАД

Конкурс
за следните работни места в детската градина в Дими* 
тровград:

1. ЕДНА ДЕТСКА ГЛЕДАЧКА
2. ЕДНА ВЪЗПИТАТЕЛКА
3. ЕДНА ЧИСТАЧКА

=

Условия: Под т. 1 свършено средно медицинско учи 
лище, отдел педиатрия.

Под т. 2 — свършено училище за възпитатели.
Под т. 3 — свършено основно училище.
Молбите и документите за квалификация се подават = 

до Общинска скупщина в Димитровград — до ръководите- Е 
ля на учреж/^.нието — в срок от петнадесет дни след обя
вяването на конкурса.

Приетите ще постъпят на работа, щом градината бъ- Ц

I
| на всички трудещи се честитят =

I Празника на труда—Първи май
I---------------------
1 общинският комитет иб скс ОБЩИНСКИ СИНДИКАЛЕН СЬВЕТ 1
I в Димитровград '

ДИМИТРОВГРАД

н
§дс открита. =

Ръководител на учреждението

= §

I ПО СЛУЧАЙ 50-ГОДИШНИНАТА 

| НА ЮКП

| НА ВСИЧКИ ТРУДЕЩИ СЕ ЧЕСТИТИ 

| ПРАЗНИКА НА ТРУДА -

Първи май

Щш
IВ ЧЕСТ НА ПЕТДЕСЕТГОДИШНИНАТА ОТ ЮКП 

- ПРИВЕТСТВУВАМЕ ТРУДЕЩИТЕ СЕ С ПРАЗНИКА I 

НА ТРУДА

5
§
§=

1.а
3
§

. I
ПЪРВИ МАЙ!

1

| Общинска скупщина-Димитровград ГИМНАЗИЯТА

„Иван Караиванов“=

1 На гражданите в комуната В БОСИЛЕГРАД
ЧЕСТИТИМ 

на всички трудещи се МЕЖДУНА 

РОДНИЯ ПРАЗНИК НА ТРУДА

5

I— честитим празника на труда ш

ПЪРВИ МАЙ Първи май I
III IIССРН-ШНТРШРБА §

I

IЗДРАВНИЯТ ДОМI НА ВСИЧКИ ТРУДЕЩИ СЕ ЧЕСТИТИМ 

| ПРАЗНИКА НА ТРУДА В ДИМИТРОВГРАД
ПЪРВИ МАЙ§ 1€ I§

шв= §Катон им пожелаваме още по-големи 

успехи в социалистическото строи- 
| телство.

шЧЕСТИТИ НА ВСИЧКИ ТРУДЕЩИ 

СЕ ПРАЗНИКА НА ТРУДА

I
§
§=

I ОК НА ССРН—СЕКЦИЯ ЗА ОБЩЕ- 

“ СТВЕНА ДЕЙНОСТ НА ЖЕНАТА
Димитровград

=
§= == 5
5— На всичкиI ВтРУДсши се честитим Първи май §•? 83празника на труда =

« ш2 I
------------------ ----- ----------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------
I I
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I
' ' гУ^ -V I

..■3. г ««• • у'З=
«аоюлц . ' ■ , ««■"«',1 • <.!«> ’ =

- -V . ■ ‘ . МД«0^'К1 1НЮО ' ■ . -ф . ГГ

3-.5 * ■ .................. ‘ОУ** =

3. - «...... ,...г:7 .;г:~т. . 1
Чч -ч* ....... ; >“'!■»* • -"Гн Еш ...I

'Шие . .. У- |

Чщ., .... ,4 ..:...|Я» ’Щшз .* шшт •' ., .;7/ л. I
I

I

Рй\/1 МА 1 - Р1Я0ТIщ
§

На всички трудещи се пожелава много 
успехи в работата

г=

1
»Първи май<< 1 =§ произвежда първокачествено 
мъжко, дамско и детско облекло по твърде

е достъпни цени.I
е Търсете конфекция »Първи 

във
май«

всички градове в страната.I
§

1
==:

ТРАНСПОРТНО ПРЕДПРИЯТИЕ=

ТЪРГОВСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 

»С Л 0 Г А« — Босилеград
1

I
I »БЕША К0БИАА«

. Босилеград=
Ш

На всички потребители в ко
муната честитим Празника 

на труда — Първи май

На пътниците и на гражданите 

в комуната и навред из стра
ната честитим ПЪРВИ МАЙ - 

Международния празник на 

труда като им пожелаваме още 

по-големи успехи занапред.

=
=
1
===
= 1

=
5 §
§ 1

§
§

=КОНФЕКЦИЯ -СВОБОДА" - ДИМИТРОВГРАД =
§
I
§== §= I| предприятие за изработка на облекло и белъо

| Честити на всички трудещи се празника
— ПЪРВИ МАЙ

2
Е

СТРОИТЕЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ! 

»Г Р А Д Н Я«
= на труда=
I=
1 »СВОБОДА« произвежда: I= 11 Практично, солидно и изящно мъжко, да- 

1 меко и детско облекло от най-хубави десени.
=
=1
IЕ

Димитовград 1 '
=
§
Ш

строи ниски и високи строежи.

На всички трудещи се ЧЕСТИТИ | 

Международния празник на труда — |
ПЪРВИ МАЙ 1

|
ШI
1
=5

=
1
I

......................................................................................................................... ........... .............................................. .......... ..................................... .................. ................ .
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ЩщтВо ХУМОР * САТИРА * ЗАБАВА * ХУМОР * САТИРА ♦ ЗАБАВА

ЧУЖД КУКВРНа злободневни теми
— Лацика, кажи е- 

дин пример за учтиво 
държание!МИСЛИ ЗА ТРУДА — Например един ав 
томобил прегазва чо
век. Шофьорът закарва 

в болницата.

вгледал в 
познал

Воденичарят се 
жандармериста и го 
че е от Трънско Одоровци, но

„Това е наш 

бар Коста
жертвата 
И когато поставят пре- 

па носил*:а, 
шо-

Пигали едно дете:
— Къде работи татко ти?
— Той не работи! — отговорило момченцето.
— Как не работи?!
— Така не работи, а ръководи ... — отговорило тат

ковото, което не знае за глагола работя, а само за глагола 
— ръководя...

Значи, има деца родени в социализма, които не знаят 
представяла труда. За тях и ония, които за забравили

го попитал:
— Ти откъде си момче?
— йа сам од Мало Прско.
— Знаеш ли какво. До Зво 

нци ще отидеш така: ще ми
неш през този баир, след то
на край манастира, след това 
през наше село и ще стигнеш 
в Звопци...

У»■ N ■ газения
той благодари на 
фьора за превоза и го 
пита какво му дължи, 

(унгарски хумор)
По време на бивша Югос- 

п Поганово живеел ня-ланин
кой си бай Коста, когото вси 

добре познавали, дори и 
села. Веднъж бая

*какво
това — да повторим урока си за труда.

Трудът е създал човека.
Човекоподиобната маймуна в далечно минало слез- 

нала от дърветата на земята, започнала да ходи изправена 
и се занимавала с работа. Днес хората, които престават с 
работа, вместо да ходят изправени — пълзят (пред своите 
началници) и от хора — се превръщат в човекоподобни съ

чки
II околните 
Коста отишел да. бере дърва 

гора в Гребен 
И тъкмо когато за-

Автомобклът има
ва необикновено разви
тие : най-напред изтлас
ка коня, а сега и — пе-

то-
в държавната 
планина, 
почнал да сече първото дър
во, пристигнал горския, който 
отскоро бил тук на служба и 
никой не познавал.

(Записал Владимир Иванов

шоходеца.ТРУДО-СТИХОВЕ (немски хумор)
здания.

бай- *Горският дошъл при 
Коста, извадил бележник и за 
почнал да взима сведения:

— Как се казваш, гражда-

„Да се трудим” — рецитирахме още в основното учн- (Според „Първома 

йска песенсс)
ли ще. На англичанин пред

лагат три пъти кръв от 
един шотландец. Благо
дарният
на кръводарителя 
лири след първото пре
ливане, 50 лири след 
второто, а след третото 
не му дал ни пенс — 

жилите му вече тежла 
шотландска кръв.

В своята история трудът е претърпял различни варна 
ции. Първо, хората са работили две ръце. След това започ
нали да употребяват алати за да улеснят труда. След това 
с пет останали да работят само боксъоритс, които трябвало 
да направят юмрук. Има трудещи се, които работят с че 
тири пръста (чантаджии), е три пръста (аминуват), с 
пръста (гласоподавателите), с един пръст (ония които ь|1- 
реждат), работят с само с крака (футболисти).

В своето развитие труда претърпява и други видои— 
зменения. При нас заети и незаети трудещи се. Заетите по 
лучават заплата, а незаетите се трудят за да си обезпечат 
средствата за живот.

Днес е празник на труда!
Работници и работнички, заети и незаети, работници 

(просветни, здравни и политически), ония които рабоатите с 
цяла шака и с един пръст, ония които получавате 30.000 и 
ония, които получавате една нула повече — 300 000, вие ко
ито когато работите стоите, седите (на обикновена столица 
и меко кресло) и ония които работите на земята и под зем 
ята, да си припомним, че днес е празник на труда — Пър 
ви ма'й.

НИНО?
— Аз, йован Йованович ...
Горският записал името 

останалите сведения и 
вел в селото. По нътя срещ
нали един човек.

— Познавате ли този чо-

пациент дал 
1 000и Да работим, да се трудим 

и повече да полежим. 
Напред, другари, смело.
Че кафето е закипело.

го по-два

Да работим, тая свята дума 
По- нека екне кат камбанен звън, 

а не през работното си време 
по сто пъти да излизаме навън.

пек?. попитал горският.
—.Как да не познавате 

вал Йованович... 
бай Коста и дал знак на съ
селянина да мълчи ...

в

казал

*Дълбоко се замислих, 
от мисъл даже се потим 
Ние всички обичаме труда 
ио не обичаме да работим.

— Да, да, зная го, как да 
не зная Йован йованович ...

Пак тръгнали двамата към 
селото. Отново срещнали ед
на жена. Горският да покаже 
своята строгост се обрънал 
към жената:

— Аз хванах вашия Йован 
йованович в държавната го-

Две огледала стоят 
едно срещу другото и 
се гледат.

— Виждаш ли нещо
— пита едното.
— Не. А ти?

— Също нищо.
Не разбирам защо

тези жени с часове 
заглеждат в нас ...

(чехеки хумор)

Момчило Андреевич

И да не забравим да предадем урокът за труда зарад 
момченцето; което не знае, че бащаму работи, а — ръково
ди. И винаги да помним, че от всички глаголи най-важен е 
глагола — работя.

се

Радио Ниш
за вас тятшмтт

ра.
Бай Коста погледнал жената 

и й дал знак да потвърди и- 
мето.

— Да такъв е тон... — при 
бави тя.

След няколко дни от съда 14,35 — Р\кламни бюро
пристигнала покана Йован Й- 17,00 Естрадна музика

18,10 — Избираме-избирайте' 
Среда, 30. IV. 1969 

в Цариброд, но в селото вси- 14>35 _ Рекламно бюро
човек 15,30 — Емисия на български 

език '

Б. Николов

Вторник, 29. IV. 1969

БАИ ДЖОРА
ованович да се обади в съда

чки казали, че такъв 
тук не живее.

16,00 — НАВИП за вас 
16,45 — Народни песни 
18,10 — Навлизаме в първо

майската нощ 
Четвъртък, 1. V. 1969 
7.30 — Да тръгнем на пър

вомайски излет 
8,15 — Пет десетилетия 

Партията
като жандармерист. Прекарал 16,00 — Музикални честитки 
малко в службата, научил да

ОТ МАЛО ПРЕКО ...

Пак в бивша Югославия 
някой младеж от Трънско О- 
доровцн постъпил иа служба и а

17,00 — Старите към младите
младите към старите 

19,10 — Мг/юки мечти 
отпуска в селото си. Ко Петък, 2. V. 1969

14,35 — Рекламно бюро
пред една воденица той попи- 15.30 — Емисия на български

език

говори сръбски език и тръг
нал в ПРЕКЛАПА• • •
гато минавал край Поганово,

ВЧЕРАШЕН
— Бай Онзи да не си сбъркал с този лозунг?
— Не, аз съм вчерашен...............

— Аз съм комунист от рож 
дение. С червеп повой съм

тал воденичаря:
— йели, чнко, где не пут 

за Звонци ...
18.30 — Избираме-избирайте
19.30 — Избираме-избирайте

-продължение повиван.

моми
ЛОЗУНГИ

/ 7. ЛУ 1Н) 0 У

44 /Щ/7/АМВ*-
А]СГ. ПЕТРОВ ПРОАукЦЦЯ!

БяО
ОН%Ц


