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Сегашният

по-тържествен,
година е по-богата
оки

3(а веички
пишаншлм и 

<&тр**9ил41р4

нсепштпм

ни Празник 
защото тазие — по-ясен и остър. Ние раз

личаваме прогресивното от на 
задничавото, приятелите 
приятелите, 
реалната и отговорна полити-/ 

< ческа дума.

С историчс 
юбилеи. Празнуваме 

Дните, когато
от не 

демагогията отго. в 
чествуваме сто-

годишницата 
на Ленив и

от рождението
четвърт столетис- Все по-широко е знани

ето ни. То ни нрави сигурни, 
обаче «е намалява нашата бди 
телност. А това трябва да зна

ят нашите приятели и нашите врагове. Приятелите — защо
то сме последователни и твърди в дружбата, враговете — 
захцото знаем техния овят и техните стремежи, тяхната нер
вност, че сметките им излизат криви.

Пролетарските знамена на нашия Май се веят на ра
дост. Нашите югославски народи твърдо стъпват в една ре
дица, равноправни в изграждането и в позлването на пло
довете му. Няма водещ, всички са в едпа редица, във фрон 
та на братството и единството, на. изграждането, на борбата 
за мир и равноправие в света.

А на този фронт се борим и на световната сцена — в 
строй с необвързаните. от Азия, Африка, Южна Америка, Ев 
рапа, с които заедно искаме да създадем свят на равнопра
вието, свят без кръвопролития във Виетнам, Лаос,' Камбод
жа и Близкия изток. Свят на равноправни хора, без оглед 
на тяхната раса и цвят.

Югославските народи вярват в този нов свят и на пра
А. Л.

то на победата 
пия фашизъм. Празнуваме го 
по време на

над мракобес-

интеизивна, реши 
телна борба за прокарване 
витие. пътищата на бъдещото ни раз-

Под знамената 
стегната, отколкото

на този Първи май крачката ни е по
миналите тържества. Нашите силина

са устремени напред, нашата отмора е нова крачка. Само
управление, производителност, интеграция — 
има нови размери и качество. Нашето общество расте
рява, а е по-младо и по-жизнеию, отколкото вчера. По е си
лно.

всичко това 
И съз-

по-самонадеяно и по-дълбоко вярва 
насоченост. Един журналист бе питал другаря Тито, защо 
на своите години е толкоз млад и жизнен. Ако отговора му би 
хме пренесли върху нашето самоупралително социалистиче
ско общество, не бихме сгрешили, когато кажем: Нашето 
общество не може

в своите сили и

да остарее, винаги ще е младо- и жизне
но, защото народите, които творят, нямат време да стареят. 
Нашггге югославски народи са именно такива.

Крачката ни е все по-дълга и по-крепка. Погледът ни зника в 1970.
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Председателството на СЮК за между^ 

народното положение на Югославия и за 

някоя въпроси нз вътрешното рязвитис
ОБЩ СЪБОР В СУРДУЛИЦА

КУШНИП ОТГОВОРНОСТ 

Ш Ш САМОУЛРАВНТЕПНН МР
ност зависи преди всичко 

от самите нас

ЖтИКА РАДОЙЛОВИЧ, пред 
член на Изпълните 

съвет на СРС подчерта,
все но-големи загуби. ЛичВ резултат на шпсолкомесеч

акция на Съюза на кому ните доходи са малки, нелмк-
кадроХ Т» бъдещата работа л»а 

задача трябва да бъде стопял 
битовите условия на 

живот. за развитието на

01)1
ставдаш ината

кистите, ССРН, СВДМ, Съюза 
на бойците и на самоуправите ки 
лнтите органи в общината и
трудовите организации общи- оква ангажирането 
ят общински събор, който бе щитс ое за изпамирате на пъ- 
устроен на 18 април в Сурду- тщца за преодоляване на труд бо развитите 
лица, единодушно и аргумен- носиите в стопанството. Нужна изготвят конкретни за ^
тираню констатира, че причн- с интеграция, модернизиране дписаиия за орсдствата с 
ните за политическите и дру- и по-добро сътрудничество с ю общиосгга щс помага за 
ги затруднения не 'била да сс другите. Тези въпроси трябва развитието на гези ^ 
търсят в конфликтите между да решават силите в предпри Трябва обаче да сс гледа рса 
личностите, както искаха да ятията и в комуната, а за рс- лио колко .с около 50 милиар 
го представят поборнзщнтс на ализнрансто на тези стремежи да стари динара могат да сс

да търоят помощ от Рспубли- разрешат въпросите на и-ераз- 
ката. защото комуната е не- китите. Тези средства

положение е тежко. Това изи-
на трудс- ството и сла-

краища.

Па 22 април т.г, Председате таналите необвързани страни, 
лството па С10К проведе засс да насочим външиополитичее- 
данис на което разгледа ак- ката дейност към осигуряване 
туалпи въпроси от между и а на успеха на новата конфере- 
родпош положение и вътреш мция на необвързаните.

Председателството подчерта 
ва дълго срочността и трайно 
стга на интересите на наша-

фракциюнната група, но в кош 
фликта на политическите кон
цепции и възгледи за нашата развита. ЕДно обаче е сигур- да насърчат развитието,

но — ако обществените сили трябва за такива средства да 
не бяха заставени да се за,ни- сс конкурира със солидни про 

енергично мават със „случаи", положе- примат, с добри стопански смет 
кнето на стопанството няма- ки, защото с дребни стопански 
пге да е такова. Съборът име организации успехите са невъ 

да позволят на несамоутграви- .тпто изтъкна за1напред решите зможпи. Затова е необходимо 
телните, бюрократичните, ста
тистическите и други оили да 
злоупотребяват с нспооредстве 
ната социалистическа демо
крация, да се борят против

МОГЯТ
но

лото политическо развитие па 
Югославия като зае по тези 
въпроси единно становище.

Анализирайки основните про та страна за развитие и лодо 
мени и те1где1гции в междуна бравяис на отношенията с 
родните отношения, ГI редее да всички социалистически стра 
тслствого насочи вниманието ни, въз осиова на зачитане на

самоупрзвлтелна система.

Затова съборът 
подчерта ,че прогресивните сн 
ли в комуната шша занапред

лпо да ое противопоставя и да сс сътрудничи с по-оилни- 
разплаща с всички опити за тс и по-опоообните, а именно 
подкопаване на обществените тук има отггор и неразбиране.

Естествено нормалната политн 
чеока обстановка щс бъде ед
но от жизнено важните усло
вия.

си към ония въпроси, които началата на равноправието, су 
по-непосредствено влияат вър вср епитета и неамешателство 
ху международното положе- то. 
ние на нашата страна и цзис

отношения.
Прогивуречивите движения 

кват навременно предиприема и нестабилността в междонаро 
не на необходими мерки с дните отношения, блоковото 
цел да се укрепи нашата соб разделение в света и геостра 
стаена и международна сигУР тегзгческото положение на на

В бъдещото развитие на об-нея и да спъват по-нататъшно 
то развитие на самоуправител щ1шата, реши съборът, тряб- 
ните и демократически отно- ва да ое посвети внимание на

селското стопанство и на об- АЛЕКСАДЪР ТРАЙКОВИ Ч, 
щ с ств ено-я гкон оми ч еоко то раз представител и заместник-пред 
викне на селото. Мероприяти
ята трябва да бъдат насочени 
към увеличаване на общсстве каза, че съборът трябва да на 
ния сектор в оелакото стопан
ство, към обединяването и

шения в комуната.
нсст и да се запази мирът 
света. -

в шата страна правят сложно и 
международното положение 
на напгата страна.

Върху нашата страна се о- 
гштват да извършват натиск 
ония кръгове в света, които 
не се примиряват със самостб 
ятельото социалистическо и 
самоуправително развитие на 
нашето общество и с нашата 
независима и необвързана по 
ли тика.

Сурдулишкият събор изтък седател на Републиканската ка 
мара в Скупщината на СРС,на също, че с досегашните ак 

ции на СК и на другите обще 
ствено-политически

В разглеждането на тези въ 
проои Председателството изтъ 
ква, че в политиката на мир
ното съвместно съществуване 
и необвързването, нашите на 

виждат

организа- рече с истинското име неща
та, а отговорните да тури на мя 
сто. Ако това се постигне съ-

ции са създадени само начал
ни условия за нормална рабо 
та в общината. Сшвпе, които 
са действували от противните 
на СК позиции и условията, 
които са съдействували за те 
зи действия са идентифицира 
ни. Сега предстои да бъде за
вършен процесът на диферен циалиетическите 
цирането. Реализирането на 
решенията и на програмата, 
която бе приета от събора, и- 
зисква още по-организирано и 
решително оказване подкрепа те въпроси в комуната ще за- 
на самоуяравителните оили, виси от бързото, качествено и 
които търсят най-п регресивни реалното изготвян е на необхо

димите програми и докумен
тации за ползване на ообстве

към осигуряването пласмента
продукцията. Укрепването борът е постигнал целта 

на отношенията между селско 
стопаноките организации и зе

на си. роди
път, който им осигурява сво
бодно, самостоятелно социали 
етическо развитие.

един ствеиия т
Иначе за спъването на разви
тието той каза, че не 
въпрос за „детинщина“, както 
Станиша СтанкоЕич е

става
мед ел ските производители, 

при постоянно засилване на оо 
самоуправи-

телни отношения на село — 
основна насока.

искал
да представи работите, но че 
теша са сериозни работи, за
щото в СК не може да има ан 
тикомунистичеогси ядки.

На заседанието се констати
ра, че изострянето и акутните 
крцзи в разни райони на све
та, локални войни и засилен 
натиск

Силата на югославската со 
циалиспгческа общност, нейна 
та независимост и самостояте

Разрешаването на стопански върху независимостта лното социалистическо разви
ка народите — продължаване тис зависят, преди всичко, от 
то на империалистическата во 
на във Виетнам, опасното раз 
ширяване на военните опера
ции в Лаос и Камбоджа, про
дължаването на агресията на 
Израел на Близкия изток и по

ТОДОР СЛАВИНСКИ, 
на Председателството на 
на ССРНС каза, че съборът е 
дал основа да не се 
вече никаква акция, която е 
противна на нашето самоутгра 
вително развитие. Той изтък
на голямата степен на подити 
чеока отговорност и на едино 
душисто на събора, което е ре 
зултат на предишната полити
ческа а'кция на прогресивните 
сили в комуната.

член
РК самите нас, от увеличената ог 

говорност на всички обществс 
ки фактори, на първо място 
на Съюза на комунистите и 
неговите водещи органи, от ук 
репване силата на социалисти 

-нататъшното влошаване на ческото самоуправление и рав 
положението в басейна на Сре коггравието на нашите народи 
диземно море, както и други и народности, от принципиал- 
х ьбития свидетелствуват за ността на нашата външна ло-
н сстабилността

позволирешения.

Сегашната обстановка в ко
муната изисква програмно, 
не абстрактно единство. Това 
значи, както се изказа Раде 
Кончар, че политиката не мо
гат да водят групи и единки, 
но ония, които създават дохо 
да и развиват самоуправление 
то. Акцията не бива да зависи 
от волята на единки, тя е не
делима от СК.

ни средства и на средства от 
а Фонда за неразвитите краища.

Съборът в Сурдулица рази
сква и по проблемите на прос 
ветата, култура и здравеопаз
ването, като начерта предстоя 
щите задачи. на сегашното 

международно положение.
В такава международна об

становка непрекъснато 
съзнанието за значението 
необходимостта от политика
та на необвързване. Тази по
литика още повече се афир- 
ммра като един траен между
народен фактор в борбата за

литика, от способността на на 
шето общество успешно, по 
демократическия път, да пре 

расте зъзмогва собствените проти- 
и вуречия, от стабилността и ко

В разискванията участвува
ха близо зо души.

МИЛАН ВЕЛИЧКОВ 
каза, че е необходимо едино
действие на базата на приета
та програма, а не абстрактно 
единство. Не бива да се поз
воли никаква дейност, 
е противна на интересите

ВИОБРАН СТАНОЕВИЧ, 
член на ЦК на ОКС се изказ
ва, че усилията на СК в СУР- 
дулишко не са били напраз
ни. Те обещават още по-голе
ми успехи, а решенията са за 
лог за такива успехи, защото 
се опират предимно върху по 
литичеекмте

се из- хезмята на нашата социалисти 
ческа общност.

Сурдушишкото стопанство, 
което стои на ръба на рента
билността, от 1967 година пра Усавършенсгвуването на си

стемата на общонародна от- 
мир, равноправно междунаро- брана и обществена самозатци 
дно сътрудничество и общест
вен! прогрес.

Изхождайки от становищата 
изразени в доклада на друга
ря Тито на заседанието на 
Съюзната скупщина от 31 
март

която и материалните 
сили на комуната. Обаче затр 

СТОЯДИН СТОИЛКОВИЧ Ва трябва тази акция да про
дължи и по-нататък и

на та представлява съществен фа 
ктор за осигуряване независи 
мостта на нашата страна, 
предотвратяване на неприятел 
ската дейност, се казва, меж-

__ т-т__ ДУ другото, в оная част от за
ичттллт ъгр т?ДСеДателхЛ1ВОТО ключенията на Председателст 
обвъ шването тп-,^Гя1КаТа На НС" 'В0ТО в ко'ято се говори за меж 
вп.че Да разВ1И' ДУнародното положение на Ю-|вам)е по-нататък и заедно с ос гаолавия.

БРАТСТВО

ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКА
ТА НАРОДНОСТ В СФР 

ЮГОСЛАВИЯ

заказа, че Съюзът на комуни- 
'Стите, а особено отборницитс това ДА меним себе си и свое- 

комунисти трябва да гюве-; 
дат открита борба против раз 
биранията на някои отборни- 
ци, които се застъпват и за 
приемането йа незаконни 
шения. Съборът, каза той, не 
е за разплата обаче

при

то отношение съгласно новите 
условия и обстановката.Изляза кеа петьл

Урежда редахцяояна ко.

Джректор, 
главен и отговорен редактор

АСЕН ЛАЗАРОВ
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друштвено книговодство 
Нар. баиса Ниш

Съборът, в който участвува 
ре-; ха над 400 представители от

; комуната, завърши успешно 
работата си, Участниците бя-

това не 
значи, че след това заоедаиие 
ще може да се работи 
се иска.

..................■■•••••••""•и!!
............... •■•«•«III ::::::: :::::::::както. ха едиптодушни повече от вся 

кога. Някои си отидоха от съ 
бора с наведени глави, обаче ДимитровградРАДЕ КОНЧАР, представи

тел в Републиканокта окупщи- м те имат шан'с да докажат 
на на ОРС се изказа, че анга
жирането на Републиканската 
скупщина, на ЦК на СКС и РК 
на ССРН е доказателство, че 
трудещите се от нашата стра 
на няма Да позволят някой

Щафетата бе изпратено тържественосвоята привърженост към са-
моупранителката общност. Съ
борът показа 
общество-.

силата на това 
в което не могат да 

се придобиват позиции 
голия. Бъдещите акции на СК 
и на само-управителните 
л Оурдулишката община

На 26. април към 16,50 
след обед в Димитровград 
стигна Тиловата щафета, 
тръгна от Ландовица на 19. ап 
рил след като обиколи десетки 
градове на Косово и Македо
ния и Южна Сърбия.

На площад освобождение 
Тиловата .щафета бе

От Димитровград Титовата 
щафета бе предадена на мла
дежта от Кална, а след това 
продължи за Княжевац.

Заедно със Съюзната щафе
та от Димитровград бяха из
пратете и четири локални ща 
фети, които пристигнаха в Ди- 
митровград от Сенокос, Куса 
врана. Врабча и Вио. Одоровци.

часа
при

коятос дема
да угрозява самоуправлението. 
Станалото в Сурдулица силцивня
кси други комуни це се касае

за тези общини^, но и за докажат тава гг°-убодително. 
цялата общност.

Печатница Зу* Караджич* 
Ст. Пауяо

ще
7* — Ншн само

тържес-
Страяица 2 1
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ДНЕС, КОГ1АТО В ЮГОС- гт 
ЛАВИЯ съществува развита мг ° 14)183 ®1>еме Тито изнесе 
система на самоуправление 1/ГЮЪ1ЛТа' че местното самоуп 
много неща изглеждат ясни и '^31Влеиие е ..моторна сила 
разбираеми. Изглежда че до Развитието на всички творчес- 
,раждането на работническите ^„°Юта^на наш1зд «аРОД“, под 
съвети се е стигнало лесно “аРтаваики необходимостта, 
като че на този път не е има- ™ »°®ите демократически ме
ло никакви Сцили и Хагомбгои 1°ДИ 'вРлбва да се развиват и 

■Изходна позиция в проучва °РгаН|ите на 
нето на ■ обществено-икономи
ческите отношения беше "ана
лизът за ролята и мястото на 
водещите обществени 
■призвани да изграждат социа
листическо общество, 
ните заблуждения 
страна.

в

властта.

През май 1949 
родната скупщина бе 
закон за изменение 
нение на Закона за народни
те отбори. Той обозначи въ
ведение в по-дълбока реорга
низация на държавното улра7 
вление. Новият закон още 
вече изрази демократическите 
тежнения на гражданите 
самоуправление, значеше тео-

годопна « На- 
приет 

и долъл-сили

Начал-
в нашата 

а особено системата 
на ръководене на стопанство
то в някои

по-
ооциалистически къмстрани, ни показаха. че цен-

тралистичеакият метод пречи 
на работническата класа на ^етическа разработка на роля 
практика да ое прояви като Та и Функцията на държавата 
водеща обществена сила. Тео в преходния период 
ретичоаката разработка на на
шия опит бързо

ВЕЛЕН1 Е
показа, че 

борбата против бюрократизма 
не може да ое приведе

-гглггг
ществените отношения. -у *

Така започна едно интензив 
но теоретическо усилие, доно- 
нощно творческо проучване 
на делата на класиците на мар 
ксизма, публикуване на всич
ко онова, което за преходния 
период и изграждането на со
циалистическото общество са 
написали най-големите умове 
на пролетариата. Като на длан 
започнаха да ое откриват тео
ретическите грешки на Ста
лин и сталинистите.

.Какво показаха тогавашните

ХГЬРВИ РАБОТНИЧЕСКИ 
СЪВЕТ се формират първите работ

нически съвети.
„Днес, продължи другарят 

Тито — у нас тези фабрики.
.. Вземането на този за-»» •

каза тогава президен-кон
тът Тито — ще бъде най-зна мините ръководят самите ра

на болници. Те сами ще опред е -
само

ЗАПОЧНА В „ПЪРВОБО- 
РАЦ"
На 3 януари 1950 година Це 

нтралиият съвет на синдикати

чителен исторически акт 
Народната скупщина след взи лят и как и колко ще работят, 
мането на закона за национа- те ще знаят защо работят и 
лизания на средствата за ггро как се употребяват резултати

те от техния труд. За да по
стигнем това навсякъде в на
шата страна, и в наймзостана 
лмте краища, необходимо е 
упорито да се преотдолява и- 
зостаналостта, необходимо' еНАШИЯТ САМОУПРАВИТЕПЕН ХОД
да се издигнат полуселяните 
до равнището на съзнателни 
индустриални работници, дои 

в то ще разберат своите задъл- 
държавни ръце още не беше жения и своите права на стрс?

ители на социализма“.

Едно от най-значителните политически събития в на
шата страна тази година ще бъде Конгресът на самоуправи- 
телите. Същевременно това е и най-достоен начин за че;|гву- 
ване 20-годишнината на работническото самоуправление в 
нашата страна. До започването на конгреса „Братство" ще 
настоява да запознае читателите с най-важните етани в раз
витието на самоуправлението.

За да осъществим тази замисъл очакваме плодотворно 
сътрудничество от общините и трудовите организации за да 
можем иай-обстойно да обработим развитието на самоупра
влението и в средите в които непосредствено изграждаме са- 
моуправителни социалистически отношения.

изводство. С превземането на
средствата за производство

осъществен акциоининт ло7 
зунг на работническото движе 
ние „Фабриките на работници

■След приемането на Закона, 
първи общи избори за работ-» 
кмчески съвети се проведоха 

те“, защото лозунгът „Фабри- ^ август до октомври 1950 го 
ките на работниците — земя- дина. Тогава бяха избрани

7.136 работническия съвети с 
155.166. членове.

Производителите с въодуше 
■вление приеха новия закон. 
Колективите веднага започна
ха да се подготвят за' избори 
за да приемат „ключове на фа 
бриките и предприятията“'

теоретически проучвания?
Югославската комунистиче

ска партия не бе съгласна със 
сталинистите в оценките за 
ролята на държавата и пар
тията в преходния период.

та на селяните“, не е някакъв
апсгграктен пропаганден ло
зунг, но има дълбок съдържа 
тешен смисъл. Той съдържа в 
себе ои цяла програма на со
циалистическите отношения в 
производството: по отношение 
на обществената собственост, 
по отношение правата и задъл

след това за пътищата на оо- 
преустрой- те изпрати до главните отбо

ри на синдикатите ново пис
мо в което обстойно ое раз
работват някои принципни въ 
проси от работата и състав на 
бъдещите работнически съве-

равителните права на гражда
ните и за възможностите те

циалистическото 
ство и отмирането на държа-

Така се родиха първите ра
ботнически съвети, сломените 
за този период са оставили дъ 

11 лбоки следи у всички трудещи 
следователно — може и тряб- се, особено при ония, които

пряко участвуваха; като пионе 
■ри, в тази велика историческа 
мисия.

ти.
женията на трудещите се

Въз основа на напътствията 
е републиките се проведоха 
първите съвещания. Първо 
такова съвещание се проведе 
на 8 януари в Главния отбор 
на синдикатите в Хърватско. 
След съвещанието започнаха 
подготовки за избори на.пър
вите работнически органи на 
управление. Случи се обаче 
споитаната инициатива от ко
лективите да изпревари орга
низираната работа, така че 
първият работнически съвет 
се роди извън плановете и по 
дГОтавките. На съвещанието 
в Загреб взе думата представи 
тел на Далматинската инду
стрия за цимент от 
край Сплит.

ва да се осъществи в практи
ката, ако миолиме да изгра
дим социализъм“. Д. Йотов

ПИРОТ
МЕЖДУОБЩИНСКА 

СИНДИКАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ
Иа 15 април в ‘Пирот се съ

стоя междуобщинска синди
кална конференция за Пирот, 
Димитровград и Бабушница, 
посветена на въпроси, свърза 
ни е жизненото равнище на 
населението от този край и 
някои други въпроси. ,

Между другото, на конфе
ренцията ое разисква и във 
връзка с организирането на ре 
1юреацияга и почивката на ра
ботници, които работят на те 
жми работни места. Такива те
ма и в тритге комуни, понеже 
и в трите има гумарска и хи
мическа промишленост.

За делегати на първата Ре
публиканска конференция на

синдикатите която ще се про
веде на 12 май в Ниш, 
бяха избрани Богдан Зарков, 
преподавател в основното учи 
лшце в село Поганово и Ми- 
лутпн Димигриевмч, работник 
в конфекция „Първи май“., в 
Пирот. ......

|На конференцията бяха об
съдени и редица други въпро 
си във връзка с прехраната и 
трудовия ефект на производ
ствениците. В този смисъл-'се 
говори за организирането '-на 
работнически столове в ония, 
предприятия, в които още ня
ма такива.

„Иво Лсла Рибар' вРаботнически съвет във фабриката 
Железния

да се осъществят. Тъй като в 
разискванията водени в Цен
тралния комитет на ЮКП се 
говори доста за създаването 
на пов орган чрез който сами 
те работници щс ръководят 

на едно засе-

нейните функции, с въ 
отношенията межвата и

Солинзгледше за 
ду (юцяалистимеокмтс държа- 
еи, с разбирането за държав
ната собственост и на собстве
ническите отношения и 
ходнвия период и по Много ДРУ 
ги съществени въпроси.

теоретическа 
на ЮКП да

Той оаведами участниците, 
че мегопият колектив вече с 
избрал работнически съвет. 
Това беше голяма изненада за 

Малаоо по-1

пре- предприятието, 
дание на правителството бс 
форгиулираяш идеята за съз
даване на работнически съве- 

които след време ще ире-

Интензивната
работа и усилие 
анализира висящите проблеми 
на преходния период, на на
шата действителност и дейст
вителността на другите социа- 

страни, продължи 
През това време 

с неочак-

1 г рисъствуващите. 
къою, косато изненадата сти-ти,

в истински органи нарастат 
управление.

честитяхахна, от сърце му 
избирането на първия работ
нически съвет п Югославия.

М;:
листически И а заседанието на п редста

вители на Прашите лството и 
на Синдиката бе решепо ’ Бо- 
рис Кидрич и Джуро Салай да 
подпишат „Напътствие за- ос
новаване и работа на работни сградата на Народната скуп- 

съвети- на държавни- щина чакаха множество праж- 
те стопански предприятия“, дани да присъстцуват и да по-

Ц■дълго време, 
страната се срещи а 
вани трудност. Това бяха твъ 
рде тежки дни за югославски
те граждани. Истината за то- 

новогодаш-

<
<ИСТОРИЧЕСКИ ЗАКОН ВАШАТА БАНКА К

ОБЕДИНЕНА КРЕДИТНА БАНКА ВоЛЕСКОВЕЦ 
С КЛОНОВЕ В 

БУЯНОВЕЦ, СУРДУЛИЦА,
ЛЕБАНЕ, ВЛАСОТПНЦИ, ВЛАДИШКИ ХАН и БОСИ
ЛЕГРАД

<
<

На 27 юни 1950 година пред <►

„а ,949 го 1ВУЧЙЕ, ГЪРДЕЛИЦА,►
<►ЙОТО ои чехлеите <данта:

„Нашите трудещи се
защо с така тс- 

пътят на на-

<тряб- I

(Топа е пръв писан документ чувствуват великия иеггориче-: 
от историята на работнически оки момент, който ще обозна 
-гс съвети в нашата страна. То гщ папрат в по-нататъшното 
който бяха избрани в тях да на югославския

Напътствие яа 23 деасем- тм и ,шйто щс ^ дадс
,Ври 1949 година бе изпратс- ^ ^ ^ гпример в

ягткяк; > >—
а също и до Iгре дтфиялшгга, тео дагижсаяие.

<* За редшшп алш овс се плаша 6“» лихва
* За осрочсни влогове — 7,50/|»
Всеки спестовник с влог от най-малко 1000 нови динара 
е зстрахован от евентуална злополука.
Банковите клонове в Босилеград и Сурдулица работят 
от с.зо до 14,30 часа всеки ден освен събота и недели.

ва да знаят
ЖЪК Исх>циалистическо пзграж

това бреме, защо е то и затцо 
пие можем и трябва да г 
.държим“.

<
<ш-сто

00- <
■ла

I та\
Огрштидаз
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Пч.пиом«йско интервю с председателя иа ОС^^Восмйу|д

Какво става с пътищата и електрифи
кацията в комуната

Интервю със секретаря на ОК на СК 

в Босилеград

И1ПАМИЧЕСНО-ПОАИТИЧЕСВАТА
ШК ДА СЕ ЗАШИ Изненадва и това, че 

дулишката община е 
тареоована за изграждането на 
тоя път, макар че него 
и населението от две големи 
села, които гарииадлежът 
нея. Това е неоправдано, 
жс материалните възможности 
иа тази община са ло-големи 
от наглите.

Вече дълго време пътищата 
в Вооилеградоката община сс 
намират в окаяно състояние, 
Това затруднява и забавя съо 
бщенилта. Напоследък вее по 
-зле сс отразява върху съвасу 
линия стопански живот в кому 
пата и създава недоволство

и Сур. 
незаин-

ползва
* Каква е оегашната дейност 

на партийните организации в 
комуната, с кои трудности сс 
срещат и кои са основните за 
дачи от програмите за работа, 
върху които комунистите тря
бва най-много да работят — 
бяха въпроси, с които сс отне 
сохме до Стоичко Ангелов, сс 
кретлр на Общинския коми
тет на Съюза на комунистите

към
поне

при хората. 
1И1ЯКОИ I илип еослюдомспи 

тсаадсягциозно осведомени ли
ца ползват тоя момент като 
главен факт за остри нападки 
срещу ваичтеи компетентни об 
щшкжи органи, за които каз- 

чс се с крайна псбрсж-

Без оглед на тези обстояте- 
летва в общината все още с оп 
тимнзъм гледаме на тоя въ
прос и считаме, че той сигур- 
но ще се разреши в един ол- 
роделеи и не така дълъг пе
риод. За сега сигурно очаква
ме, че в тази година ще бъдат 
готови започнатите 12 киломе 
тра.

ват,
ноот сс отнасят към належа
щите проблеми.

Иа гтосггодгпитс събрания на 
избирателите, както и на без- 
б|юй предишни във всички се 
лл в комуната е повдигнат въ
проса за електрификацията

По този повод беседвахме с 
Владимир Стоичков, председа
тел па Общинската окупщина 
в Босилеград.

По-точно поискахме отговор

в 'Босилеград.
—; Начина, по който кому

нистите се включват и анга
жират е решаването на въпро 
езгге в комуната не с на#-задо 

— каза Ангелов. Тук Но надеждата и 
пи е в Републиката. На 
дзгото заседание на Изпълни
телни я съвет на Сърбия е 
то решение за пътищата в не 
разветите краища, където ме
жду първите се намира и Бо- 
силепрадския, до 1975 година 
Да сс осигурят 250 милиона ди 
нара.

Освен това от миналата

занапред■ВОЛЯШДщ
се касае повече за субектив
ни моменти. Един от основни
те е последица на нсдостатъч 
ната идеологическо - полити
ческата подготвеност на кому- 

Често това довежда

после-

взе

шистите.
до недоразбиране на важните 
общетвеии процеси и акции, 
даже и до съпротива.

Такива комунисти биват над 
минати от качествените проме 
ни на динамдгзираното разви- к^го комунистите трябва да се 
•пие на обществото ни. Често изборят за това качество, кое 
те стават спирачка на някои 
акции в комуната. Такъв оче- 
биещ пример е интеграцията 
на стопанските

Владимир Стоичковна следните два въпроса:
I— Пътят през Власила все 

още пе е построеп. Какво об
щината предприема по тоя 
въпрос?

тентии в Републиканската ску
пщина, изпълнителния съвет, дина Република Сърбия 
секретариата по стопанство, 
съвета за ползване на пътища 
при Републиката и други коси

Стоичко Ангелов го-
раз-

полага с неразпределени 15 
милиона динара, което ще се 
заделят на комуните. И от тук 

I очакваме да получим извест
ни средства за пътя

— Какви са възможностите 
за електрификация на селата 
и с какво общютата може да 
помогне тази благородна ак
ция?

то гарантира и други постиже 
ния.

•По подобен начин въпроса 
организации, с възнаграждаван ето трябва 

която закъснява тъкмо зарад ,дд се решава и в стопанските 
отпора на мнозина отговорни организации, 
стопански ръководители — ко 
муниети.

Решенията на общинските

лстеятни.
От тези органи редовно сме 

получавали обещания за по
мощ, на която сме и разчита
ли. Дори в едно такова поло
жение, без оглед на материал 
ните трудности Общинската

НАСКОРО ЩЕ СЕ ИЗРАБО
ТИ ЕЛАБОРАТ ЗА ЕЛЕКТРИ 
ФИКАЦИЯ НА ВСИЧКИ 
СЕЛА

Основно е в стопанските ор- — За нашата комуна — ка
за Стоичков от най-голямо зна 
пение е пътят Босилеград — 
Оюруглица на дължина от 40 
километра. Останалите можем 
да строим и по-късно. Обаче 
тоя вече не може да търпи 
отсрочване, защото е парали
зирал нормалните съобщения 
в нашия край.

Няколко, години — продъл 
жл Стоичков — влагаме всич
ки усилия тоя път да бъде 
построен. Разбира се, необхо
димите четири милиарди ста
ри динара за тази цел чрез об 
щинокия бюджет и подир два 
деоет години не можем да обе 
зпечим. Затова за решаването 
на тоя труден проблем очак
вахме и сега очакваме помощ 
от Републиката и предприети 
ето за пътища в Ниш. С него 
сме запознали всички колите-

ганизации, а напоследък и в
здравеопазването комунистите; 

партийни органи са да ое осво да бъдат тоя главен фактор, 
бодим от такива

скупщина е взела решение, съ 
гласно което се е задължила 
е 2,5 милиона динара, с които 
да участвуват в изграждането 
на тоя път.

Пътното предприятие — се
кция Враня според плана и о- 
безлечените средства минала
та година е трябвало да за
върши 12 километра от

По въпроса за електрифика 
цията председателят на общи
ната даде следния отговор:

— Досега тоя проблем бе 
по-труден и сложен за решава 
не. Вече сме установили сът
рудничество с електрическото 
предприятие от Лескозец, кое 
то в течение на месец май ще 

път от Онруглица към Божи- изработи елаборат 
ца. Парите са изразходвани, 
но нищо не е завършено.

комунисти, която ще се избори за инте-
каасто и от онези, които не се грацията.

За да се осъществят тези 
програмни начала ще прилага- 

Тоя, както и останалите про ме решенията от Четиринаде- 
блеми в партийния живот, на- сетото заседание на ЦК на 
лагат да меним метода и фор СКС, които главно налагат да 
мите на работа в партийните се засили идеологическо-по- 
организации. Това е въпрос, литическата подготвеност на 
който изисква по-дълготрайно комунистите. От голямо значе 
изучаване и като такъв се на- ние е да проведем решенията 
мира в зависимост от почната- от изборното заоедание на Об- 
тълшата реорганизация на СК щиноката конференция на СК, 
в комуната. Защото организа: както и на воички висши по- 
ционния въпрос на партийни- литичеоки партийни органи, 
те организации, още не е най в тези решения ще иници- 
-съответно решен. Това поооч- раме конкретните въпроси ц 
ват и местните организации, в прояви и ще търсим възмож
ното членуват комунисти от кости за тяхното 
различни социални ореди, кое 
то има за последица различ
ни проблелш и интереси.

От дейното участие на ко
мунистите зависи спешното

съгласяват с програмата на
СК.

тоя
за електри 

фикация на воички села в ко
муната

Според пърлете предвижда
ния електропроводите за три
те районна ще тръгват от Бо
силеград. ЕДин от тях е вече 
частично построен. Това е оня 
към Долно Тлъмино. Той е 
построен до с. Бранковци, къ
дето на граничния преход * 
началото на май ще се пусне 
ток. В момента тоя електро
провод предлага добри възмо 
жности за електрификация на 
всички крайпътни села до Бра 
кковци. Сетне той ще се про
дължи към Долно Тлъмино.

Изненадва, че директорът 
на пътната секция във Вра
ня с такава небрежност се от 
наоя към Тоя въпрос, макар 
че той същевременно е и пред 
сташител на Боаилепрадската 
комуна в републиканската сто 
п атака камара.
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решаване.
В. ВЕЛИНОВ

Интервю с ръководителите в Сурдудишкота комунарешаване на стопанските и 
останалите въпроси в кому
ната
В програмата на Общинска 

та конференция на СК, както 
и в програмите на 
организации за доминиращо 
място решаването на столан-

»РОГОВИЯ. МИЛОРАД ТАСИЧ. „редее- Общша,а не е , 
с ръководителите па Суолули 0X0 Дател на ОК на ССРН пак по много да помогне в тази ак-
шката комуна поставих Редин зациоино оти™™™'11' същия въпрос даде следният чия. Със заделените от бюд-
въпрос: „Кой проблем смял- гт?.г т., „ ^ргшагзац,ште на отговор: „Аз по начало оби- жета средства тя ще настои

ските и комуналните въпроси, те като най-актуален да се ре вт в пгркттт^*41^1 к1>муш1СТ,гге чам Да съм ясен, отворен, ис- Да помогне до края на тази
Осношни са: интеграцията, пъ- ши до края па годината?" Р терес крен 11 конкретен. След ваш- година да се електрифицират
тищата и електрификацията. « р “ “омуна а *' а осо' ко 01ГОва, което предхождаше селата Пруинци и Милевци.

В момента — продължи Ан ЙОВАН ПЕТРОВИЯ предсе “ Сурдулишката община и осо Обаче тя има друга голяма
голов на комунистите пред- дател на ОС даде следния от то на' стопанските Д„аВ!шаНС ^.по след Успешно одържани» възможност, а тази е да взи-
стоиетработването на средно говор: „Смятам трудовите ор- ции чрез интегрирането °б1Ц Съ6ор на ОС и общество ма кредити за онези села, ко-
срочния план за развитие на ганизации в комуната а мно- приемането ня Рго„ч ,, и ио-политическите организации ит° започнат с електрифика-

ла “ У<ча- го от тях са в тежко полш. е- о ” с едня ТумяТя' Б СурДуШща че най- чията. Тъкмо с това най мно-
ноии дали перспективата е са- пир пя ____ шишове, с. една дума ка- важната залачя чяМО в рударското ИЛИ в еоще "а^^Гк^Гто лета нГш'в^ "си™**™ Г е да «ЕЬ
някой стопански отрасъл. По- гат да останат (в коетоАзне Гм Ш,Те о6ла Функциониране на самоупра,

6 Н°°6’ съм Убеден), или ще предпри ки и икопштгчеаш^ж^от6^ вителШ1я механизъм в комуна За това нещо ни задължава
перспективите НД емат сеР»В(>аки мерки за инте- комуната. Тези задачи са тол ^Да премахнем по-нататъ и наалението, което не седи
паисгоо което °Т° граЧия, за да намерят перспек кова по-сериозш» зашото ге ’игапе недоразумения и стъл- еъс скръстени ръце. На люба
важен отрасъл ня наи' тива за по-нататъшното си раз намираме в периодя на упй* Ю|0»ишя и отпощгем едпнетве тския район вече във всяко
в комуната^ населението витие. Значи, аз смятам че тря дането на политическотоУполо !!° Д3 Се бс,рил1 за всичко оно- село са формирани комитети

Не лочмял™ 6ва да 08 стабилизира стопап жение след така ва, което сме заключили на по електрификация^ които сапдет И атят ход в «бпщната, а по „сурдул^и ™й" когаТ^ Съ6&ра' За' 14103 неЩ° ще се събрали над ^десегаша милио-
те^блаотна моя оце)гка това не ще може създадена извънредна гтрпД? ° заяага и Социалиспшеския Съ на стари динара. Такива коми
мер в просветното п^апг,НаПрИ" да се СТ0,РИ' без интеграцията тива за дейното иклпочванр т №3 КаТ° най мас°ва организа- Те™ съществуват и в останали
ето тоХГ^ Л^^' На К° на отделШ1Те трудови органи, СК в радрешад^н^ ^„Н3 ^ на та€то с^« чело. те райони. Очакваме, че тази
лямо внимание когатчГсе^иТ ни*^ с икономически по-сил- бройните проблеми, които пое вил(даме това показа, акция ще подпомогнат и сто-
хожда от нужшмтр н 01 Разветите район вън от ле дните години ойпрмряшп е отговорните ръководители панските организации, а в нея

“г*иорр^г»^“я" “е-мт о5тк,от'
«ата страна на " °Миго ръ' за лишца-
бъде на понвиооко равнище ^ушееГвъ^ вси°™Щ ^ И дама«Ра™ческото разреша! им еа^тя™ ' °рИИ1тациите та я електрифтжацията ще на
Това опущение е последица и 2 Г,ш С п-^Нр ^!на* ванч3 на да не се ™- таз^ат за^1Л 3X0 Се ^ мерят Ч«нтрално място в сред
на нюешмушираната дейност тогава^ложешгето нгеУ^ъГо Га Д° деФ°Рмайин- Голяма на бъд^гаоат^^ Успехът ще ноороиния план за развитие
на просветните работници. Тъ лошо" 6X0 Ще б де дежда за всички успехи хра- ЗД Ран^фан. на комуната — приключи Сто

ня в младежтта. _______ ичко®.
М. ВЕЛИЧКОВ

местните

всички ни 1x3 тя ще занапред помага та 
нормалното зи акция.

само-
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Димитър Славов
ПОЛИТИКАТА на разпреде 

лението на националния доход 
стана в КЦпоалавия тема на 
деня. За нея сега се разисква 
във всички представителни те
ла, и то от комуните до феде
рацията.

Това е .разбираемо, защо- 
то още с първите мероприя
тия дта обществената и стопа
нска реформа е замислено във 
сферата на разпределението 
да се осъществят такива изме 
немия, които ще осигурят ефи 
кааню развитие на 'стопанство
то и на така наречените несто 
'паноки обществени дейности.

КАКВО В ОСЪЩЕСТВЕНО
И ...

РАЗМАХ НА
БЛАГОУСТРОЯВАНЕТО

В настоящата година штп „„ 
последна от срдноар очния 6яхяЧ'ИИг, в "мис'го селища 
план на развитие в периода Финансови
1966 - 1970, ще бъдат над,па "^ДСТВа и Работна сила

за Гъ ^РШвН!И благоустрой,
— заплануваните ниееН^>™а1К,Ц,ИИ' 8 това 0Т1Я<>ше- 

— Димитровград ако ха Г1ТРЛяма помощ им оказа- 
все още ще трябва да влага ^._л^^ЩИ1Н:ок;Ия Ф°Н|Д за кюму- 
още мно,го усилия за да Се т дейност, фонда за пъ- 
придружмм към псиразвитите а бяХа мзползвани и
общини в Републиката. Поез жЛ? а На общинския бгод- 
1970 година се очаква, въз ос и тппп^а об1ца стойност от 
нова на предвижданията теку 'динаРа- а при тощия средноарочен план 'аГб1 !! &ешюж«на почти за' съща 
де осъществен с 85°/о метено ц„осгс>и,тост и работна 
с съвкупното брутоогиркхизвод- И.вдмт™°0благЖ- 
стшо и 71°/о по отношение „ през «астожцата година 
цисяалния доход _ комуната владее огромен

Една от найнважнмте задачи е2Я,С *Ъ'М ;ко-мунал™те акции, 
които ще трябша да ое^аад! Л* Пър!? място - спектри 

• шават е по-нататъшното тша ^*^ац,Ия- Това е и естествено,
мично развитие на общата сто мулата^! п**™™*‘ ^ В ^°* 
пакска аисшавност тттьг *лп ■у1Лта 07 41 — са електприфи->2^ ЗГ 8 стшца‘
носг на всички материални от пя & 1ИнтеРес и за реди-

“ГЛ?Г “ ато не “ дашТ",
п -Г „ местно самооблагане. От по-,В областта на промишлено- важните акции, които поелото

”а “ 2"""'- "ние от 13,2 /о, а в общество- Погоиово (понеже само 
ниц сектор в селското стопан- район няма рейс), поправка на 
ство със 9 /о. На частния пътищата Суково — тр. Одо- 
сектор не се предвижда по- ровци, Димитровград — Дол- 
значително увеличение поради на Невля, Висок — Забършие 
старостиия състав на населе- и пр.
нието на село и все още ос- В Димитровград за поправ- 
тро изразената миграция. Ос- ка на улици и др. комунални 
вен това, тазгодишната есенна обекти еа предвидени във фо- 
сеитба закъсня, и това сигур- нда за комунална дейност към 
но ще има известно влияние 24 000 000 динара .но те няма 
•върху добивите. Селакостопан- да бъдат достатъчни. Затова

се обс.ъжда възможността 
чрез обществено-политически-

и из
вени сериозни усили,я 
ществяване на 
резултати

I

Въпросите свързани с поли
тиката на разпределението ста 
наха още по-актуал(ни след по 
дготповките за изработка на 
обществен пия .план за развитие 
на Ю|раслашм)я от 1971 до 1975 
година. От своя страна плано 
«иците сега дават данни как
во е постигнато в тази значи
телна област в досегашното о- 
същоспш1яша1Н|е н,а реформата, 
а особено в течение на осъще 
сивя валето на плана за разви
тие от 1966 до 1970 година. В 
тюзи период, какво е предви
дено, всички компоненти на 
жизненото равнище е трябва
ло да се движат гто-бързо от 
ръста на националния доход. 
С плана също е било предви
дено, производството и погреб 
лението през първата полови
на ка плановия период да рас 
те по-бавно, като при това лич

сила

иц

пъти-

този

на жизненото равнище
лото потребление да се увелича сто, така че за целия петгоди 
■ва в унисон с производително шон период ще възлиза на 6,2 
стта на труда.

Според данните За постиже предвиден годишен темп на 
ниягга до 1968 година и плано увеличение от 7,5 до 8,5 на 
вете за 1969 и 1970 година, сто. Осъщественият темп на

увеличение на жизненото рав 
то разпределение на национал кище в периода 1966—1968 го 
ния доход не ое осъществяват дина възлизаше на 6,8 на сто, 
както е предвидено със сред
но срочния план.

Динамиката на осъществе
ния национален доход е била стигне темп на увеличение от 
главно такава, каквато е пред около 7 на сто. Макър че осъ 
видена опоред плана — по-бав щественият среден темп на у- 
на през първата, а по-бъцза величение на националния до 
през втората част на плановия ход и на жизненото равнище 
период. В периода 1966—1968 е по-малък от запланувания, 
година е осъществен темп на все пак предвиденото опоред 
увеличение на националн ия до плана увеличение на участие- 
ход от 5 на сто, а в периода то на жизненото равнище и 
1969—1970 година — 8,2 на на националния доход е осъ

ществено от 70,8 на сто през 
1965 година на 73,3 на сто 
през 1970 година.

:През първата половина на 
петгодишния план личното по 
требление растеше по-бързо 
от увеличаването на национал 
ния доход, а през втората по- 
бавно. Въпреки това преценя
ва се, че ще бъде осъществен 
среден темп на увеличение от 
6,7 на сто. Осъществяването 
на обществения стаядард ра
сте с 8,4 на сто годишно. Уча 
стието на общото потребление 
в съвкупното разпределение 
на националния доход се осъ
ществява на гто-голямо равни 
ще от предвиденото.

ското производство е в изве
стен упадък и поради намале
нието на животновъдния фонд те организации да се раздаи- 
и екстензивния начин на сто- жи инициатива за завеждане

на местно самооблагане и в

на сто, докато според плана еI

панисване на село.
В областта на строителство- града, защото средствата за ко 

то ое очаква увеличение от мунална дейност са минимал- 
4%, в оборота с промишлени ни, а нуждите максимални, 
стоки с 11,2%, в гостилничар- В пълен разгар са акциите по 
ството е 5,3% и тн„ Докато в електрификация в Пепьрлаш 
дейността на комуналното пре и Радейна, а вършат се тре- 
дприятие „Услуга“ се п-редви- скави подготовки и в района 
жда увеличение с 12,6. на Долна Невля, в Бански дол

ОШОННО-съотношен1ията в

а за 1969—1970 година се пла 
нира 7,3 на сто. За целият пет 
годишен период трябва да до

И през изтеклата година в и ПлДница я другаде. 
Димитровградско бяха постиг
нати завидни резултати в об- лизаните задачи няма нужда 
ластта на комуналното строи-, да изтъкваме от какво значе- 
телегао. Благодарение активно 
то съдействие на населението 
— на местните общности и об 
щеешено -политическите орга

В осъществяването на набе

ние е пълното ангажиране на 
всички сили в комуната. Та
кова готовност е на лице ,и Ре 
зултатите няма да изостанат.

... КАКВО СЕ ОЧАКВА?
Плановиците казват: през 

следващите пет години трябва 
да се осъществят такива изме 
немил, които, преди всичко, 
ще укрепят участието на сто
панството в разпределението. 
Същевременно с тези измене
ния трябва да се намали уча
стието на средствата за общо 
бюджетно потребление и да се 
осигури по-«голямо участие на 
средствата за наука.

Както ое счдгга, през следва 
щия период е необходимо ре 
шитешно да ос приложи прпн 
ципа на бруто личен доход. В 
(копито условния трудещите се 
със свои самоупрашмтелнм ре
шения ще заделят. още една 
част от своите лични доходи 
за решаване на общи потре
би, преди всичко за решаване 
на жилищни въпроси. По то
зи начин общественият стан- 
дард ще расте малко по-бър
зо от жизненото равнище.

Всяка година би намалява
ли средствата за общо бюд
жетно потребление. При това 
би се осигурило увеличено у 
частие на народната отбрана 
в средствата за общо потреб
ление, включително и ородст- 
вата за териториална отбрана.

Освен това, стриктно би се 
приложил принципът, че ни
какви задължения по бюдже
та не могат да се превземат 
без пълна известност за тях
ното осъществяваме-

милион, на Ракита — 700.000, на Пресека 
за училище — 3 милиона. И не само то 
ва — одии милион сме дали за открива
нето на библиотечен пункт в Звонци, кой
то вече работи в рамките на народния у- 
ниворситет, а сега ни предстои да наме
рим средствата за изграждане на киноза
ла и па салон за събрания в Звонци. Вече 
работим за асфалтиране на пътя от Ба- 
бушница до Звонци — ще застелем около 
пет километра за сега, а също до крал па 
годината ще докараме електропровода до 
Ясенов дол. Вучи дел скоро ще се елек
трифицира, а трябва да видим с републи
канските органи да започнем строене па 
централно училище в Звонци.

Естествено, тези общински средства нн 
кога не биха стигнали, ако населението от 
звонаките села не бе проявило голяма 
воля и труд да благоустрои селата си. Хо
рата, капа председателят, се трудят, дават 
свои пари, превозват материали, 
дупки за стълбовете. А в тези сола има 
малко мъжка работна сила и работата въ
ршат жените. Вучи дел сега е най-пресни
ят пример — хората събраха 8 милиона 
стари динара, копаха дупки, където 
трябва квалифицирал труд.

Затова запиши — рече — всички ме
стни общности тук са дейни и добри и пе 
мота да изтъкна само едпа или двр. Ето 
така посрещаме Празника на труда, юби
лея на Партията и на Ленин и четвърт 
столетие на нашето освобождение.

Бабушнишката община за кратко вре
ме направи чудеса в благоустрояването на 
селата. Едва ли има комуна, която е пос
тигнала повече в електрифицирането за 
толкова кратко време. Като се има пред
вид, че тя е пасивна, успехите стават още 
по-удивлявахци.

Общината и населението в скоро вре
ме ще приключат с голямата акция "елек
трификация", а после ще се насочат към 
нови.

Председателят на 

ОС Бабушнйца:

„Всички мес
тни общности 

работят 

добре“

♦
С председателя яа комуната. Свето мир 

Николич, разговаряхме за местните общно 
сти и за тяхната работа. Беше дошел в 
звоиски район да побеседва с хората и да 
види как вървят работите ио електрифи
цирането. Искахме да узнаем кои са най- 
добрите местни общности, ио такъв от
говор не получихме.

— Не, яе мога да ви кажа коя е най- 
добрата местна общност в Звонско — ка
за председателят. Причината е много про 

— всички са добри и всички работят 
добре. Колко много акции минаха, а все 
бяха успешни. Ето да изброим по-големи- 
те само — електрификацията, изграждане 
то на училища, на водопроводи, на пъ
тища, в които общината и местите об
щности участвуваха заедно; Мога Да 
кажа, че за електрифицирането па Вучи 
дел сме дали половин милион, па Ясенов 
дел я,7 милиона, за поправка иа пътища 
в ясенов дел и Берни извор по половин

копаят

ста пе

ви

к. гюров
у

Страница 5
БРАТСТВО * 28. АПРИЛ 1970



Портрети на нашенциЖивоин Николич — БъркаХората триеха тези думи
с-ъиоем срудеиго. След митинга -----
идваха при мен и говореха:
„Пазете, зге позволявайте бъл- ^ ц > ш и
гарокцте окупатори, които ни В# I Л В* || II I I
нанесоха толкова злини II VI | | Д ш \ ш I

ЮГОИЗТОЧНА 

СЪРБИЯ

ДОБРИВОЕ НИКОЛИЧ
Той е директор <на бабушяишкото л^д 

приятие „..Комарица“, един от цеховете на т 
„ Впакщуодтг[тОу1 ;ия“.
"директор е отдавна, още от 1959 года. 

иа, когато бе образувана Комарица,,, А в тс 
зи' период от цяло десетилетие колехтив-ь1 
под негово ръководство направи много д_, 
благоустрояването на общината. Електрифи
цирането на солата в голяма степен е дело 
на този колектив и на неговия директор.

Далекопроводът от Бабушяица 
Звонци, Лтобераджа, Бонинце, Дървена ябу- 
ка, Стрижовац и Кърмило бе първото голя
мо .постижение на колектива. Заедно с общи 

предприятие отделяше средства от своите фол- 
ловс за да ускори електрифицирането на комуната. Хората 
\,с отказваха от увеличението на заплатите, за да реализират 
начертаните проекти. А при това не искаха заеми, кредити 
или дотации.

Всички хора в комуната знаят, че един от най-заслу- 
електрифицирането на бабуштсишката комуна е 

директорът Добривое, а за организирането на тази 
общинската скупщина и обществсно-нолити- 

които правилно разбраха необходи

миналата пойна и сега, да ос
танат ненаказани". Топа особс 

чичо Досатот Сте-
шка

но изтъкна 
вамович 
ито ода през

голям патриот с чи- 
1941 година бях

Лесковац и койтов затвора в
като активист на На 

д-виже-
почкъоно
родооовободитолното
ние в Сурдудаца бе- заловен

КЬ.У,

младежи,заедно с тр-идеост 
гговечето скоевци. Те всеки час.

5/ЕН ,!гННг
се радвам поне малко макар 1942 година напуснал сранги- 
чс зная, че още утре ще дой- спите и през Слатина, у 
дс по-силна войска да. оножар и Чуклсшик дойде в нашия о г 
ява, да убива, но искам наша рлд на Кукавица. 1 азярсни о 
та войска да им покаже 1сак- постъпката на Ботев, българ
ко знае, па макар и да стра- поите окупатори предприеха

су рояли мерки зл да заплашат 
и своите войници и народа, 
който даде подслон на избл- 

войн галия войник. Така на 6 згосм 
1942 година една българ- 

обкържи село Туло- 
сз, за-люши псдесстина души и

него пата товабяха готови да заминат в нар 
отряд, но неладей-тизанския 

мо бяха разкрити, заловени и 
най-зверски начин убити 

през 1943 година.
по

житлият за 
именно 
голяма акция 
чаените организации, 
мостга пасивната комуна да има ток, който дава много нови 
възможности за подобряването на човешкия по.минък.

Когато сс срешнах с него, той заедно с шофьора ла 
камиона разтоварваше, в Ракита стълбове за електрифицира
нето на село Бучи дел. По мазолестите му длани никой, не 
би счел, че той е директор и то делови и способен ръково 
дител ка един малък колектив. Но когато 'заговорих с него 
от речта му пролича солидно познаване на работите в пред 
п-рият-ието и един голям организаторски стремеж електрифи 
ц-ирансто на последните села да приключи час по-скоро.

„Желанието на колектива ни е да електрифицираме 
последното село най-късно след една година. Още малко са 

— от 53 в комуната само Ясенов дел, Щърбовад 
и Богдановац. Вярвам че ще успеем, защото «и помагат об
щината и населението. А дяволски е трудно това електри
фициране в безпътните краища. На места трябваше първо 
да строим пътища, за да изкараме материалите, но и тези 
разходи се отплащат, налм се дава за улеснението на наши
те хора, които заедно с нас носят бремето на елеюгрифика

Чичо Деопот ми говореше:
_ Ако и този път се а-гамък 

пат ненаказани, уверявам ви, 
че те пак ще сс обадят с те
риториални претенции, че пак 
ще твърдят, че ние тук — вра 
нянци, ииротчанм, нвшглии и 
леоковчани — сме българи и 
че целият този край е българ 
ски.

даме ...
Изненада ни становището 

на стария човек, бивш 
от когото повече очаквахме да при 

. ни моли да не нападаме бългц ска чеда 
;рите, за да не страда после сс 
лото. За свободата, макар тя 
да трае само няколко дни, той 
беше готов и на най-глолеми 
жортш. Това за нас беше сво 
его рода патриотична школа.

пи разстреля.
Така сръбският народ запла 

ти идването на един българ
ски войник при партизаните, 
войник който бс приет от сър 
ц-е и на който бе дадена въз- 

От Враня пътят към София можност да се бори на страна 
ни водеше през Крива фея, Бс та на оръбоките — югославски 
сна кобила, Босилеград и Юо- партизани и за свободата на 
стегадмл. Привечер бяхме в българския народ, 
града. Той ни беше известен па началника и това как Бо- 
по прословутия 13 Кюстендил- тев стана командир на отря- 
ски полк, който нанесе големи да на Кукавица и по-късно 
злини на сръбския народ в о- комнадир на отряда в Църна 

“ колността на Лесковац през трава.
1942 година и по-къоно на те- с Ботев отново се орещнах 
риторията на Пчмня. Този през август 1944 година на Пе 
•полк, който носи името на то трова гора, когато дойде с юо 
зи град, зная от схватките в стендалския партизански от- 
село Биляна (3 февруари 1943 рЯд да му дадем оръжие за 

други''стаиха рамене и казаха: година) на Чупино бърдо, Дже отряда. Настоявахме да полу- 
„Дай боже да бъде така, ка- рман. Петрова гора, на Бесна чи колкото се може повече о-

I кобила. Зная го и по злоде
янията в Войник и Печене- 
вац. (На 13 февруари 1942 го 
дина при Войник цбланичкият

Нашето становище беше яс
но : с оглед на това, че наче
ло на българския народ е Бъл 
гарската компартия, която 
като най-прогресивна сила на 
чело с Георги Димитров ще

вече
останали

направи всичко никога 
да не повтори онова, което е 
било. Вие знаете, говорех на 
хората, че заедно с нас се бо
реха българските партизани 
между които Славчо Трънскм, 
Деягчо Знеполоки, Гоша, Зла
тан, Ботев, Балкански, Кирил 
Игнатов, Русев, Георгиев 
.много. други. Те няма да поз 
волят да се върне старото.

Разказах

цията.
Но, каза той, .знайте, че нашите успехи са плод ла 

единодушието на нашия колектив, на нашето самоуправле
ние. Нашите решения винаги са били реализирани, а това 
осигурява и материални резултати. (Само за илюстрация да 
се спомене, че средната работна заплата е -над 100.000 стари 
динара).

А хората се грижат за всеки динар — -каза. Ето шофьо 
ра например — 250.000 километра е навъртял без генерална 
поправка на колата, и то по какви -пътища. Затова запомне
те името му и го затоплете — Перо Цветюович се казва“ —

След като изслушаха тези 
думи чичо Деопот и много

кто вие казахте“. ръжие.
Околийският началник 

ше много доволен от разгово
ра за Ботев, но каза, че Бо
тев е в София.

I
бе- 1рече.

А този директор от освобождението насам е отличен 6 
пъти. Може би най-доволен е от признанието на бабушнмш- 
ката община, което му бе отдадено за 10-годишното успеш
но развитие на комуната — на него, неуморния радетел за

„КОЙ Е ТУК КОМАНДИР?
партизански отряд пресрещ
нал един батальон и му нане
съл големи загуби, но предРазговорът с тези другари 

ми напомни един случай от 
1943 година. Втори южномора по-силния неприятел бил при 
веки отряд пристигна на 15 нуден да се оттегли. На дру- 
ноември в село Владовце с ЛОл българските окупато- 
цел да нападне Търговище. В Р1* извършили масово клане в 
селото пристигнахме вечерта. Войник. Убили около 500 же- 
Докато щабът на отряда в ии- доца и старци. На 18 фев 
който бяха Владимир Вуйо- РУари в 5,30 сутринта блокира 
вич, Синадин Миленкович и Печеневци и започнали да 
Душан Пуджа (е нас беше и извеждат от къщите селяни,

жени и деца. Когато събрали

(В следващия брой Сре
щи в София я Шфот)

това разваотие.
Камен ГЮРОВ

ОБЩИНСКИ КОМИТЕТ НА СКС 

ОБЩИНСКИ ОТБОР НА ССРН, 

ОБЩИНСКИ КОМИТЕТ НА МЛА
ДЕЖТА И ОБЩИНСКАТА ПРОФ- 

ОРГАНИЗАЦИЯ В БОСИЛЕГРАД 

И ДИМИТРОВГРАД

македонският ръководител 
Любчо Ароов) се договаряше стотина души, най-старият о-

фицар, майор, дал заповед да 
се запатят къщите на парти
зански семейства. Тази запо
вед била изпълнена веднага, 

що търси командира отгово- Запалени бити къщите на Кръ 
ри, че :с него иска да говори. ста Николич, Александър Ра- 

— Добре, за какво искаш да ,КИ|4- Йордан Станкович, Дра- 
разговаряш? гупин Коцин, Миливое Димит-

ри-евич. Воя Митрович и др.).

за нападопието дойде чичо 
Милош Деянац от Деянац и 
попита: „Кой е тук коман
дир“? Когато го попитахме за

— Искам, каза той, нещо 
да му кажа, но не тук, а в мо 
ята къща. Близахме в хубаво място 

под Осоговска планина. На
род се разхожда като че ли 
не е война. Между разхожда
щите се хубаво, облечени мла
да български офицери. Разхо 
ждат ое спокойно като че ли 
ншцо не ое -е случило мито 
тук около тяк, нито в тяхната 

— Слушайте, извиках ви да страна. Такава мирновременна 
ви кажа: ако сте войска, каша обстановка ни смути. В сгра- 
войска, ако се борите за на- дата на околийокия полицей- 
шата свобода. тогава тези га- оки началник твърде любез

но ни посрещна човек с ари-

В Милошевата къща всички 
бяха празнично облечени. Ста 
рецът започна да ни кани с 
ядене и пиене. Казахме, че не 
ггием-е. Пак питаме за какво
става дума. Старецът седна и 
започна: НА ВСИЧКИ ТРУДЕЩИ СЕ

ЧЕСТИТЯТV

ПРАЗНИКА НА ТРУДА 

ПЪРВИ МАЙ
сгократако държание. След 
кратко мълчание реших да го 
попитам да ли той е стар око 
лийаки началник или нов. Ка
то че ли е очакваше този въ 
про.с, той каза: „Аз съм кому
Н1ЦСТ“.

ПРОДАЖБА
ПРОДАВАМ КЪЩА С ГОЛЯМ 
ПЛАЦ В ДИМИТРОВГРАД 
ЗА СВЕДЕНИЯ ОБЪРНЕТЕ 
СЕ КЪМ

(ЙОРДАН ГОГОВ 
Гинеха 2 (при пазаря) 

Димитровград
Интересувахме се за поло

жението в България. Разбира 
се попитах го къде е моят съ

Ботев^////////////у//////////,/////////////////у ратник от този край
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АКЦИЯТА »НИТТТ_7о„ Пионерски фестивал на дружбата
В петък ®ечерта димитров

градските младежи начело с 
гимназиалната музика търже
ствено посрещнаха гостите — 
участници в пионерския фести 
•вал — преглед на народности
те от СР Сърбия.

В събота преди обед се про 
веде съревнование по история; 
на НОВ и по география, и бе 
открита художествена излож
ба на ученици от всички учи
лища, които участвуват във 
фестивала: Чантавир (Унгар
ска народност), Ковачица (сло 
ванжа), Кърстур, (русинака), У- 
здин (румънска), Джаковица 
(албанска), Александроващ и 
Пирот (сръбска) и Димитров
град (българска).

Същия ден преди обед се 
проведе тържествено заседа

ние на трудовия колектив и 
на Съвета на основното учили 
ще „Мюша Пияде“, на което 
щжсъствуваха гостите — уча
стници, представители на об- 
ществеяо-политич е ежите и^тру 
дови организации от Димит
ровград.

В неделя преди обед гости
те устроиха представление за 
най-малките ученици от осно
вното училище и посетиха гра 
минните .войски. В 12 часа пре 
доедателяг на Общинската ску 
голина в Димитровград Дими
тър Славов организира прием 
за участниците- във фестивала 
в помещенията на Основното

ВА ГОСТИ ПРИ ДИМИТРОВГРАД
СКИТЕ БРИГАДИРИ

На 14 април 
в залата на •- ч 
бившия младе7 
жки дом тър
жествено бе от 
крита младеж
ката трудова 
акция „Ниш- 

70“. На другия 
ден сутринта 
отекнаха пър
вите удари на 
кирките. Три 
младежки тру
дови бригади 
започнаха бор
бата за благо
устрояването 

на град Ниш.
Димитровгра 

дските бригади 
поправят ули
цата „Братя Та 

. сковичи“. От 
Габровска река 
до „Площад на 
работнически
те съвети“ та
зи улица ще 
получи още ед
но платно. Свъ 
рлижката мла
дежка бригада
урежда разаедника на предпри стествено има и средаошколт 
ятие „Липа“, а младежите от ци и по-възрастни от тях, кои 
Куршумлця разичетват ста- то след година ще заминат 
рия каменен кей на десния войници, 
бряг на Нишава. В края на . 
месеца ще започнат работите 
по уреждането на парка в Бу- 
бан и ще се подготви терен 
за изграждането на нов кръг 
на „Ниш-експрес“ и на Джер- 
дапския колектор.

'Младежите и девойките от 
Димитровградска бригада тук 
работят със свои другари от 
Ниш и от други места на Ю- 
госизточна Сърбия. В тази бри 
гада мнозина току-що са за
вършили основно училище. Е-

•пълнен. Въпреки дъжда бри
гадата е премахнала 90 кв М, 
а на следващия ден по топло, 

бригадирите
,Л

‘слънчево време 
са разчистили 180 кв м.

училище.
В следобедните часове се 

преведоха спортни състеза
ния.

•Командирът ни съобщи, че 
в ‘Следобедните часове ще се 
провежда интензивен култур
но-забавен живот. Предвижда 
се участието в културни и спо 
ртнм манифестации, ще ое ор 
ганизират срещи и беседи с 
известни политически работ
ници, танцови забави ...
Накрая поприказвахме с бри 

га дирите.
Снежана Илиевска ни съоб

щи, че е дошла, защото на та 
кива акци инмкога ие е доса
дно и се развива солидно при 
ятелство и другарство.

Бора Свиленхов ни каза, че 
е дошъл доброволно. Иначе е 
работник, но му е разрешено 
да прекара един месец на бри 
гадата.

Милсван Антов, зъботехник 
е дошъл на акция, за да изча
ка времето до отиването в ар
мията.

Сто и петдесет души съста
вляват тази бригада. Всеки и- 
ма своя причина за идването. 
Обаче общото им е младостта 
и другарството, желание да по 
мопнат. Ниш да стане още по- 
хубав град.

Д.

Димитровградски младежи наакцияата „Бубан-Ниш“

ПЪРВАТА СМЯНА ЗАМИНА
дния Димитровград нашир и 
кадлъж по нашата страна.

ДИМИТРОВГРАДСКА брига 
да е еъставена от работниче
ска и селска младеж, а втора 
та смяна бъде съставена от 
учащи се.

Комендант на бригадата е 
председателят на ОК на СЮМ 
в Димитровград Симеон Кос
тов.

Д|им1Итро.вграчанм изпратиха 
45 бригадири с увереност, че 
и този път няма да изменият 
на традицияата — пак ще се 
върнат като ударници. И бри 
гадирите изразихова готовност 
да продължат славната тради 
циц на предишните бригадири 
от Димиглро.вградоко-от ония, 
които участвуваха в изграж
дането и обновяването на ст 
раната
автомагистралата „Братсгво-ед 
инство", които прославиха рч

- - Първата смяна ще прекара 
на трудова акция един месец.

М. Андонов

до строителите на
йй йй Ш 1

Гонят нормите

. ■ ■ ■

<&&*■ '** й ♦* 2
'.V,; ч

Щ
«: I* -■

У У у , *н-
ЯШ шттж Ш2,ШВ разговор с командира на 

тази бригада, Симеон Костов, 
който иначе е председател на 
Общинската конференция на 
младежта в Димитровград уз
нахме следното:

1 шШ \
Ш1; %

— Бригадата ще остане 
Ниш един месец и ще према
хне ср.гяггптата пътека за ве
лосипеди по улица „Братя Та- 
сковичи“. 
трудовият план

в
! т Щ\« IШ

;Още първия ден 
е бил преиз- . 818Бане ЦВЕТКОВИЧ
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пие утре на някакво съвещание. Затова един от 
двата коня винаги беше в конюшнята на околи
йското, нахранен и готов за път.

Весна беше нов служещ в околийското. Това 
й беше трет месец откак беше постъпила на ра
бота. Работеше в 'статистическия отдел. Посеще
нието на Гроздан я изненада, но и зарадва. Ще 
й праши компания малко, ще й разказва за свои 
приключения от обиколката на училищата, ще 
си поприказват и времето й по-бързо и по-леко- 
ще мАште. Тя нямаше намерение мито да сяда, 
а камо ли да ляга на кревата -за дежурния, Бе- 
ши й отЕратително да легне в този креват, в ко
йто лежат толкова чужди мъже. Ще седи цяла 
нощ и ще бродира. Така няма да й се приспи.

Гроздан наблюдаваше гъстите й черни коси, 
които частично покриваха мургавото й кръгло 
лице и част от една вежда. Тя беше повече чер 
на, отколкото мургава, но в тена й имаше нещо 
привлекателно, съб лазил ггешто. Едрите й очи о- 
собсно изпъкваха и замайваха. Чипото й носле 
заокръгляшаше изваяното й лице, а малките, но 
дебели устни бяха цъфнали като току-що запо- 
чна да се разтваря. Тс бяха постоянно влажни, 
сякаш предлагаха жизнен оок, - който само те 
притежават, иго не го подават.

Тези очи и устни предизвикаха неочачквано 
вълнение у Гроздан още първите дай.
Весна постъпи в околийското. Такива успш, со- 
чии, влаж1нш, избликващи; такива черни крупни 
очи, които излъчваха доброта и богатство на ду
шата — до тогава не бе орещнал. (Наблюдавал е 
и други момински очи, докосвал е устни, но ни- 
то едни от тях не притежаваха тази чароояноюг 
на ‘богато дарение. Те бяха някак празни, сухи, 
от рождение ошромашеии. Затова като наблю
даваше Весна, чувствуваше никаква възбуда, са- 
моЕластии трепети. Това чувство засилваха и ви- 

й, изправени напред гърди. Като ги наб
людаваше, оставаше с впечатление, че те стоят 
така изправени без сутиен. Гроздан знаеше, че 
мнозина обикалят около Босна, но тя на никого 
н-с пристанала. От учепичеаките ок дай имала за 
качкш е сдам студент по агрономия, но това би
ли легат. За такава девойка не е зян човек да 
се сблъска и със съперници. Впрочс само при 

никой не поглежда, няма съпс>р-

да-две, може би и минута. Мисълта му беше да 
'Си отиде напрало в квартирата. Ала нещо го тег
леше да се изкачи .горе на етажа, да се отбие до 
„дежурната“. Какво ще търси сега там толкова 
изморен? Дежурният се е изтегнал върху креват 
чето и може да е захъркал, а той ще го обезпо
коява. ,Не, няма да влиза; ще си върви. Ала оно
ва, което го теглеше нагоре надделя. И вместо 
да завие надолу по улицата, той влезе в околий
ското. Възбуждаше го някакво неизвестно пред
чувствие, сякаш за пръв път влиза в тази сгра
да. Изморсността му като че ли остана долу 
на входа, краката му стъпваха леко и бързо по 
стълбите. Спря пред „дежурната“, послуша и по 
чука.

М. Николов - Присойски

ГРЕШКА __ Да-а-а, свободно — обади ос отвътре звъ
нлив женски глас. .^0^3

Гроздан постоя пред вратата, на лицето му 
блясна усмивка и той натисна ръчката боязли
во, като крадец, юойто отварял вратата полска и 
внимателно, разглежда дали има някой от сто
паните на този дом.

__ Добър вечер, оошоджице! Извинявам сс,
обезпокоих, аз мислех, че някой друг с 

а всъщност за това въобще и не бе
че те
дежурен — 
помислял кой е дежурен.

__Моето уважение, другарю инспектор. Ка
то че ли идваш от път — каза Весна, поемайки 
подадената му ръка.

__ да,, цяла .седмица юе блъсках по клисур-
|С1сите села — въздъхна Гроздан, сякаш по този 

искаше да каже колко много завижда па 
служещите, които знаят само за канцеларията 
си и ме излизат от града.

— Седл ви, почини ш — предложи му тя • 
щом толкова ой изморен.

Весна беше сама. Бродираше възглавница и- 
ли покривка. Пред нея се намираше цяла ку
тия макари от най-различен цвят — червени, ро 
зови, лилави, морави ... Тя ос върна отново на 
мястото ,‘си и продължи да бродира. Вътреш
ният ред това не й забраняваше, защото от дс- 

търсеше той да бъде тук край теле
фона и ако от олсържлгото управлелнис или Бел- 

ноискат някакво сведение или нещо поръ
чат — той да приеме това нареждане. Понякога 
се случваше, че отгоре търсеха определен ръ
ководител веднага да замине на път, за да сти-

Като хабжя» » <

г,з='иг=
иие, почувог^ва^дово почне да го раз-
ма. Иначе а^ ^ше п^щ ^ работи оня у- 
питва как е в използва, добре ли
читсл, кои учебни а7™ежка че той е
е тоя негов приятел, клозегШге _ ,По то-
отличед пода^0^4^ редът в училището, 
ва най-добро а.п(*ю* I ^ защото
Леко му е ^ часа след обилния
Той е ^^^^ода ^ съвета, като се ко- 
обед -. • Сггря Р® _ ;[а се отбива в него. По-
лебаеше дали изобщ да началникът
добре да се 31бадя и после той,

ла Гче^досет километра -пеша.
Гроздан, изминал четирид иадаисват като

ЯД яда.ГГ^Г

когато-

КЛ1ЧИН

оомите

журиия ое

град
грозните, които 
нищи.
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ЛАЗАР СТОЙНЕВгНашенци-майстори н* изкуството
Двадесет и три годи

ли Лазар Стойнев поема 
отговорим задачи в про
светното дело в Бооилс- 
градежо. Тоя витален ра 
б суших, -изпитал 
трудиюспи р своята Дъл' 
гчадишига просветна

и оста уд и.в ляв а

Васил I елев
ЧЛЕН НА БЕЛГРАДСКАТА 

ФИЛХАРМОНИЯ

МНОГО

ка

риера,
с безмерната аи трудова 

самоотнержи еснсрпия, 
си резултати.ВАСИЛ ГЕЛЕВ се намери на 

за един млад му- 
и най-младияс~* »“

- “Г ЬТГ^ГГ—-
пестиш а така раио.

Оио-ята прооветна дей
ност- Стойнев започнал 

войната, 
той

член на 
членцт.11 накъм края 

Като оилси учеявик 
бил взет'от Бооилелрад- 
ската гимназия и пора
ди недоимък на учители 
изпратен да учителстну-

забрллим 
стана член на1Ш11МПГ тока щеШЦ ПрофССИН, той ОС- 

виждамс. Често си 
к-огато за

Въпреки, че стана виден и спопта 
ттнт такъв какъвто сме свикнали да го

учител „„ МУ™ т= 
нттктпев След това продължи музикалното си образование 
бедното музт,кал.,о1 училище ..Корпелиус Стапкович в 
Белград. Сега е студент на Академията по музика и се на 
мира в класата на Бруно Бруна.

Той обича своя кларшгет и трудно се разделя с него.
няколко награди, а вс- 
място на своя инстру-

1'
§» н

«а в с. Бистър.
Подир това, когато 

шил гимназията зам!инал 
учител в родното си соло Гру- непрекъснато работи в 

.иници. Там прекарал две годи
ни, които, според него, били фия и история, 
най-динамични и най-трудни

за-вър- в бооилеградското основно 
за чгшдаще м от тогава до У-

днес
него

като преподавател по геопра-

Но Стойнев ие само в ,про- 
11 живота му. Войната тъкмо светата с между най-добрите, 
приключвала и отпочвали бро Особено голяма дейност той 
йии акции за възобновяване проявява и -в обществено-поли 
и създаване на народна власт, тическата работа.
В тези акции, а особено в съ

Въпреки, че е още млад той получи 
че две годили наред получава първо 
мепт в Сърбия.

средното училище но музика и като 
цяла Западна Европа 

приз
нато учешш на

на Академията той лиша из
концерти и там получи мпого

В това нещо се е изтъкнал 
още като младеж, в първите 
подир войната съюзни младе
жки трудови' акции. Сетне, ма 
кар още млад,- бил е околий- 

Зашършил в рекордно време ски отборните, секретар на пар 
V. отново се завърнал -в род- тайни организации, председа- 
ния си край. Тоя път в гимна тел на подружница на ССРН, 
зията в Босилеград, където по член на общински синдикален 
ради недоимък на кадри пре- съвет и още много друго. Се- 
подавал няколко предмети. С га е председател на Общин- 
едногодишно отсъствие, кога- ската образователна общност, 
то бил назначен за околийски член на Председателството на 
просветен инспектор, останало общинската организация на 
то време той прекарвал в гим СК, член на партийното ръ- 
пазията все до нейното закри
ване през 1955 година.

Подир това бил изпратен за 
директор в долнолюбатско ос
новно училище, където да уре 
ди тогавашните лоши отноше
ния между просветните рабо
тници. След успешно изпълне
ната задача той се завърнал

студент 
където участвува на здаването на местите народ

ни отбори той получавал без
брой отговорни и трудни за
дачи.

паиия. соло концерт в Ди-Имаше намерение да организира 
млтровград, обаче това не стана.

— Имам голямо желание да се преставя пред
задължени за културата в Димит- 

шпсакъв 1штерес към моя копцерт.

свои
хора, но хората които са 
ровград не проявяват 
Все пак, не се отказвам от намерението един ден да орга
низирам солоконцерт в моя роден град.

Гелев изпълнява с лекота делата на Моцарт, Бетовен, 
Вагнер и др. Но неговото пай-голямо желание ие е изпъл
нено с това, че е станал член на Белградската филхармо
ния.

— Моето желание да постигна още по-големи резул
тати на моя инструмент — кларинета и да завърша трета 
степен на Музикалната академия — да стана магистър.

Разделихме се с Гелев, на когото престои блестяща 
областта на музиката. Ние му желаем много ус-

ководегво на местната органи 
запия -и -др.

Всичко това потвърждава, 
че салто със салтоотвержие и 
упорит труд могат да ое пос
тигнат такива резултати, как- 
нито е постигнал другарят 
Стойнев.

кариера в
пехи в работата в областта на музикалното изкуство.

Свободап КРЪСТИЧ
/ В. ВЕЛИНОВ
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Дебнеше удобен случай да се опита и той, 
му се удаваше. Планираше вече няколко

— Не разбирам какво значи това „само от 
мене“, кажи по-конкретно да те разбера ясно 
— поиска тя, въпреки че виждаше целта на 
Проздан. Това й се поправи, по лицето й из
бликна руменина^ уоеши че я обля жар. 
Гроздан не забелиза това, защото в момента н-е 
гледаше нея, а слушаше вътрешния диалог на 
своето раздвоение, как се сблъскват две лич
ности е него, намиращи се между съмнение и 
успех.

а той, макар и млад преподавател, показа, от
личен успех. Проздан видя, че му няма спа
сение, освен да се съгласи. Щом като това е 
мнение и на партийния, няма клинчене.

— Миоля, че въпроса ми е доста конкре
тен и лоен — каза Гроздан след малка пауза 
— Ето да кажем всичко зависи от тебе, а ти 
знаеш какво значи да зависи само от тебе.

— Н-е те разбрах така, Гроздане — преглъ
тна тя и -повдигна падналите й върху лицето 
кичури. — Правилно казват хората човек сам 
що може да си направи, никой друг не може 
да му го направи. Аз мислех за някоя ДРУга> 
тук има толкова моми, стари службенички, и- 
мат и чеиз и спестени пари, а аз нищо ня
мам ...

но не
пъти, подготвяше моменти, ала постоянно 
явяваше нещо непредвидено, което разваляше 
подготовките му. А ето като въобще и не 
сли за нея, толкова очаквания случай му ое уда 
ва. Тя е сама. Дамо н-е ое домъкне някой от 
служещите, да виене, каквигго пи има, че пак 
да му развали работата.

се

поми - Ала

— Как прекарва, другарят инспектор на те 
рена? По селата има хубави даскалици, сигур
но не е лошо?

Весна повече познаваше Гроздан, отколко- 
то той предполагаше. Беше й познато! че се
риозно решил да се жени. Омръзнало му да се 
храни по ресторанти, за всяка дреболия да мо
ли хазайката, а често и сам да върши женски 
работи. Тя беше сигурна, че Гроздан, не е от 
ония ергени, които гюдлъпват момите, че вре
мето им по-лошо да минава, а е честен и се
риозен. Той беше от едно от селата под Цър- 
ноок и у него беше запазена онази черта, 
ято ое среща при старите хора в този край — 
-веднъж изговорена дума вече не ое

подхвърли тя.
— Па има, не е да няма, но тук в околий

ското има и по-хубави, които смайват човека 
като самодиви — отговори той.

— А коя е тази в аколийокото, що ти ха
ресва, кажи, че и аз да помогна, да наглааим 
работата — полюбопитствува Весна., предлагай
ки услугите -си.

— Чеиз се гграви, пари се печелят. С тях 
човек може да аи купи всичко в магазина, ка- 
хшото му е нужно, но истински човек рядко се 
намира — прекъсна я Гроздан.

И щом тука ое пречупи, нататък тръпна 
по-леко. ТОй не ое колебаеше дали да признае, 
че тя му харесва. И нещо повече — призна^й* 
че я -обича иак-рено. Н-е може да си обясни 

'как дойде до това, но като я срещне поеме го 
някаква вълна, понесат ое у него копнежи. Пле 
н-яват го нейните очи, които някак непосред
ствено спечелват оимпалин. Те не са заповед
нически, които притежават жените тирани, а са 
щедро човешки, откриват добрата й душа. Ве- 
-сна го слушаше, наведи ала глава върху броде
рията, не защото ое срамуваше, а не искаше 
да го прекъсва. Всяко промъквано на конеца 
излизаше погрешно, връщаше го по два-три 
пъти, докато намери истинското му място. Но 
това не я ядосваше. Вниманието й бе съсредо
точено в

ко-
Проздан не -можеше да долови дали т.я на

рочно му подхвърли този въпрос, като разбра 
целта му, или действително мислеше, ч-е се ка
сае за друга девойка. Почувствува някакво раз 
двоение у -себе си, оякаш в него съществуваха 
две личности, ксито възнамеряваха да настъп
ват по

погазва.
За тях тя повече важеше от всички писани за
кони и документи, У момчетата от прада тази 
черта н-е съществуваше. Затова Гроздан бе
ценен и от млади, и -от възрастни. Не беше 
висок, каквито, бяха неговите планинци, 
ден на ръст, набит мъж, чи-ето лице 
-беше -червено, -очите му повече зелени 
мото -сини, носът широк, а косата му кестеня
ва и рядка. Всъщност той беше 
зи хора, които са нито грозни нито красиви, та 
затова н-е привличат вниманието на жените

различни начини. Едната бързаше да се 
обясни, докато другата тава отлагаше 
късио,
тя умишлено ти пусна тази пързалка, защото 
разбра какво искаш, ще се 
раклийоки, че цял месец ще ти се -смее. Не бър
зай, ще те изтресе като маче от дирек. Този 
боязън го връщаше назад в изчакване.

а сре- 
винаги 
откол-

за по-
могато дойде по-сигурен момент. Ако

плъзнеш така ме- един от оне-

Той е инспектор от тази година. Назначи
ха го -след разболяваното на Найден, препода
вател с бо-гат опит и гол-ям авторитет, но физи 
чески слаб. Това обстоятелство за Гроздан не 
беше благоприятно,- защото той бе преподавал 
само две години, а в училищата имаше хора с 
голям учитележи опит. Затова първо отказа 
предложената му от просветния отдел инспек
торска служба. Но решението бе 
жно и без негово

— Наистина ли ще помогнеш да стане ра
бота.

Колко умея и зная, ще -на-стоя. Но после 
няма да ме забравите, нали? На сватбата щс 
получа поне едни обувки, ако не и плат за ко
стюм 
глас.

неговите думи. Какви хубави работи 
й казва. Досега тя н-е бе слушала такова изя
вление 
сем
те и се спирала на определени страници, като 
мечтаеше за нещо подобно. И ето го това по
добно дойде ненадейно от човека, от когото 
най-малко го очакваше. Дали той говори ис
тина или иака да я замае с думите си, да сИ 
поиграе с н-вя и сетне да я остави за присмех. 
Но онова, което той после й каза, отстрани вся

на любов, защото опитът й беше съв- 
акрамен. Нещо подобно бе чела в романи -засмя се Весна с целия ои мелодичен

Но ако това зависи само от тебе? — 
деля той колебанието си.

Веана се

взето неотло-над

то по тези предмети няма добри специалисти,

засмя гласно, погледна го право с 
крупните ои очи, от които искреше топлина и 
очудване.
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култура ★ просвета -х изкуство *
Пред Деня на младостта в Димитровград

ФЕСТИВАЛЪТ ЩЕ ИМА 

КУЛТУРНО-ТУРИСТИЧЕСКИ ХАРАКТЕР

=л=““|' агЗг*
публика.

харакпер.
Представители на Комитета 

по организация на фестивала 
в Димитровград са направили 
обиколка на Войводина и Ко
сено. Постигнати

воички стопански организации 
в града е це'л да ое -знае с ка
кви средства ще . участвуват 
във финансирането на програ 
мата.

Очаква се и клона на Комер 
чеокага банка да отпусне из
вестни средства, както и авто
транспортното предпритие от 
Пирот.'

Новините в организирането 
на тържествата по случай де
ня на 'младостта и рождения 
ден на другари 'Пито — 25 мак 
няма да анулират районните 
срещи. '"И занапред ще ое ус
тройват районни срещи в чест 
на празника на младостта, а 
на 'първенците ще бъдат раз
дадени', скромни награди.

Срещите по районите ще ми 
главно , под знака на 

дежки опортН1и' стустезания и 
подбрани културно - забавни 
програми.

участву-
писате-

автори ще бъдат предста 
вени с по няколко творби.

В 'Комитета по организиране 
на фестивала Изтъкват, че се 
очаква и стопанските органи
зации да ое отзоват. Макар че

споразумения за гс^*Та ^Г^^а^ор
ганизации изразиха 

. съмнение по отношение
танцови състави от тези ооци 
али етически покрайнини на 
фестивала в Димитровград. Те 
зи дни са отправени и офиц-м

известен
но

вото съдържание, на фестивал 
ката програма те първи се
га са съгласни да отпуснат 

ални писма до Културно-прос- средствата. „ 
нетните общности във Войво-

мла-нат

До края на настоящата сед
мица представите ли ла коми- 

делят кои състави ще дойдат, тета ще направят обиколка на
дина и Косово, които да опре

М. А.
.V

~\
В чест на деня на железни-- 

чарите и 50 годишнината от 
стачката на железничарите у 
нас, на 13 април в Димитров
град, в залата на Центъра за 
култура и забава нишкото кул 
турмо-художествено дружест
во при железниците „Железни 
чар“ изнесе концерт. Концер
тът бе съставен от 'редица во 
кални и инструментални изпъ 
лнения и изпълнения на тан
цовия състав при дружество-

лав Атанаоиович на 
народни хора от този край. О- 
авен него на завидно равнище 
бяха и изпълненията на Дра- 
пиша Михаилкхаич и други пе
вци.

няколко

Фигури — древни находки край Битоля

УСПЕШНО 

ГОСТУВАНЕ 

„ЖЕЛЕЗНИЧАР*

Танцовият състав плени пуб 
ликата с няколко, китки народ 
ни хора. Първо бе изпълнена 
с голям успех китка народни 
хора от Социалистическа .ре
публика Хърватско, няколко 
народни хора от Горно Лони- 
шашие и на края — народни 
хора от Шумадия.

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА 

В. »БРАТСТВ0«. ПО ТОЗИ 

НАЧИН ЩЕ УЧАСТВУВАТЕ В 

НАГРАДНИЯ КОНКУРС
то.

Посетителите и този път въ 
одушеви майсторското изпъл
нение на акорд еониста Радос- м.
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миг ще излетиш навън. Какъв резил, в околий 
окото тава да правят... Околийското, този най 
-виоок дом на народната власт в нашия край, 
не .е за любов... мръсници, мръсници, да мръ
сници са били щом са окв.арнили околийското. 
Наваънка такива.:. Няма да ти помогне ни
какво оправдание, пито разкайваск... Да из
гаси лампата? Но ако някой от служещите ми 
нава по улицата, това ще му обърне внимание, 
и непременно ще дойде. Не бива и така. Стър 
пи ое тази вечер. Не праши неприятности и на 
кел и на себе си. Нали ти обеща, че утре ще 
ти каже и ще имаш време иавъпка ... Веднъж 

не се връща

председател. Тя не е нищо виновна — поглед
на го Гроздан право в очите, а сетне и нея. 
— Аз съм виновен и мене накажете.

— Утре и двама при секретаря на разслед
ване, па ще видим.

— Грешката е моя — каза Гроздан и изле

ко съмнение... Той разбрал, че тя има иогин 
добра човешка душа, а това рядко се сре

ща. Затова ненадейно, но йакреяо я заобичал. 
Намекна й и за студента, но когато двама мла 
ди са далече един от друг, тогава и любовта 
гасне... И тук той е прав. Тя научи от други 
студенти, че нейният алроком си имал любов
ница студентка и нея, Весна, държал да( му
служи за развлечение през ваканцията. Згпоз 
и не излизаше на определяните сп него срещи.

«зладяшаха, прибли-

ски

зе.
Макар че беше изморен, Гроздан тази 

нощ не можа да заспи.
Защо се домъкнах, кой дявол ме накара да 

влеза, че да направя беля на момичето. С ма* 
не какаото щат нека правят, но язък за нея. 
Каква грешка. Ако не бях избръзал, председа
телят щеше да ни намери отдалечени един от 
друг и тогава нямаше никаква опасност. Вед
нъж сторена грешка трудно се поправя и вси
чко разваля.

Думите ^на ^^зду възкшсваше чувство,
близък, говори й жжреяо и че еима

жаваха я
1имеяшк) такъв какъвто тя мечтаеше да ^ЖиГТ^етнс и мъж. Чувствуваше как из 

минават чудни тръпки, как става все 
по-възбудена Вече не му отвръщаше на шега, 
не го прекъсваше, а внимателно «>с  ̂аше. 
Не забеляза кога прекъсна да бродира, нито 
пък Зце нападне място бе прекарала повече ко- 

Щ^Гй беше обляно в 
летите зеници искреше пламнала страст.
„Ги се премести на стола, намиращг
зо до 1^оадан^Зад 2^2^22 И не съсбра-

^ _ ЖУ» ти кажа, нещо чувствувам, че
8015 '' ’ УЛ?!е„ Омаяна — призна тя със замре- тлавата ми е замаяна

предупреди гоизпуснато 
другата личност у него.

Гроздан ое нагоедна, притегли Весна и я
целуна.

_ ' Недей, ах, недей — зашепна тя и по-
\плътно ое прилепи към него.

Вратата на “дежурната“ се отвори. На нея 
е цедия ои ръсг юе показа председателят, ви
соки строен, маляоо задъхан. Той застана като 
омаян, очевидно не опивал да попадне на нещо ■

се по-бли-

подобио.
Весна се дръгага на страна и ое обърна

към стената. Цялата изтръпна. Гроздан сс из
прави, наяедиал глава. Какво направи? Това ли 
ми трябваше, заради мене момичето ще постра 
да. Ще я уволнят.

— Кой е дежурен? — попита строго пред-

ЖвНИдХ върни, заключи той. Да яЩ-Ч* 
и целуна, говореше му една мисъл. Не, обади 

лице у него. Прозорците са без 
ос всичко какво става вътре. Ще 

съседните къши. 'Морб притегни я
лице.

се пак другото 
завеси, вижда
Гъ^Гздовеждаше му пак първото 
Недей тя е дежурила, ще видят хората и утр 
ще се' разчуе по града. Може да дойде някой 
итгл изненади... После нея ще У*"' * * 
толкова голяма мъка постъпи на работа. Ще 
станеш причина да изгуби хляба си. И тебе 
ще зачетат и в околийското, и в партийната. 
Там като емнат онези жени моралисти, че за

седатслят.
_ Аз — обади ое Весна и едвам оега се 

обърна с лицето си към продоодателя. От очи
те й канеха сълзи.

— Търсиха ли нещо от Белград?
— Не, никой не се е обаждал.
— А вие, друга(рю инспектор, какво прави

те?
— Аз тагсу-ицо дойдох от път — промълви 

той... — За всичко аз съм виновен, другарю
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Марин МладеновИз живота иа народностите в Югославия

РЕКВИЕМ ЗА ЕДИН СПОМЕНМОСТОВЕ НА ДРУЖБАТА
Понякога в чудните арабески сини 

тъжен дим от цигарата ми сива, 
търся, чертите на скъгш самодива» 
изтрити от вихъра на минали години. 
И намирам ги!

писателите на Мадсодо
ТЕЗИ МОСТОВЕ строят на- атьра на на|рйд»к>ститс в Огсоп ™ <Хстт в йе = = рабо-

ВДгоедаяия. Те допринасят за ш ,”д
пачнитие на побои и приятел- оитсл на културния жи.пот иа
ски опношеавия мфВДУ иаша' ета страна и нейните съседи. ,лат на тоои «^тър ®
Но също така тези мостове на ,постигнал големи уапехп, как н^Й^Гое протягат и из- то между любителите на теа- 
въи югославските граници, търа в Македония, така и на 
'йк става дума за моста на митото други 'моста в нашата Йя^вГмежду Ооциали- страна, а и извън нашите гра 
^ганюшеата република Македо имци — в Народна република 

Турция. Този мост без България и Турция.

нато са,и 
то на, 
мия.

Ращйю Огооптйс два пъти две 
.гапо предава нопипги на ТУР* , 
сми език, а в програмата са 
пюио^сам и четири оедмични 
треда/вадния за депа, младс*” 
и за проблемите Яд културата 
Я изкуството. Остен това /Р»а 
пъти седмично Радио Скопйе 
,п[>едава турсяои народим пео-

Понякога1 в сините дълбини далечни
на спомени зелени, вече изгорели

ив дните бели.от разлъка — слънце 
търса нишки наши скъпи и вечни. 
И не намирам ги!

МИЯ Ицимент и проекти строи тур- ____
ската народност, която живее Иедатслкжлта дейтк^ст "ОФ 
в Македония. Тя, както и вси ската народност в Македония 
чии други народности в Юго- с наистина плодотворна и рс- 
слаютя е рашнощцшиасивсички презантатитна. Покрай седмгд; 
наюоши на нашата социалисти- чнин информативен вестник 
ческа общност. Оттук може да л.Вирлик“, на турски език из- 
ое заключа!, че тя осъществя- лиза и месечно аписаягие за 
ва националните аи права във литература и обществени въ- 
воичми домени на обществе- проси „Сеслер . То 
мия и стопански живот. развитието на

творчество на турската народ
ност.

♦пи.
Актуалпости на ,турски език 

предава един. път седмично и 
Телевизия Скопйе, Топа пре
даване от ден на ден стана псе 
поцонулгармо. Ктуи втората 
половирш на тази година 
очаква увеличаване 
спите на турски език гю Ра
дио Оконйе. С това още повс 
че ще. се задоволят нарастиа- 
лиге нужди и желания на тур 
ската народност в СРМ.

|Кагв 'съставна част на юго
славското самоушор^шително об 
щоство турската народност ак 
тмшю е включен а.' в работата 
на обществено - политически-., 
те организации. Нс е малък 
броят на турците, 
мат или са заемали отговорни 
постове' в Републиката и Фе
дерацията.

На края трябва да се изтъ
кне положителната роля на 
турската народност в устано
вяването на културни отноше
ния между СР Македония и 
Република Турция. При товд 
тя ое яшява като популяриза- 
тор на македонската и югос
лавска култура в тази страна. 
На фона на тази афирмация 
досега са постигнати и конкре 
ти резултати.

Помниш ли нощите край реката, 
върбата — от безброи любими места, 
гъстата трева под нея, тъмата 
и търсене в нея на топли уста.оо

на емм-поткшш
ВятърТжг разнасяше на тиня 
пролетен;дъх из полето —

.! разливаще се над нас синя. 
широка Усмивка на небето.

оргии алшото

IТурцигге в Македония осно
вно образование получават на 
майчин език, на който също 
така, могат да продължат об
разованието в средните и по
лувисши училища- В няколко 
гимназии — в Гостивар, Скоп-

В рамките на издателско то 
Предприятие ^Детска радост" 
веде две десетилетия излизат 

списания
Помниш ли водата приказлива, 
нейния шепот и страстен зов — 
ние слушахме, двойка мълчалива, 
нейни балади за нашата любов.

мооечиидетските 
„Сегамнч“ и „Томурджук“. Го
дишно излизат по 20 книги на 
писатели — турци, 
преводи на дела от югослав
ските и световни автори. Съ-

йе и Охрид работят турски па 
ралелки. При педагогическата 
академия в Скопйе има група 
за турски език и. литература. 
Трябва да изтъкнем, че скоп- 
скюто издателско предприятие 7 
„Просветно дело“ издава всич 
ките необходими учебници за 
училищата на турски език, ко 
иго намират широко приложе 
ние и в турските училища на 
Косово.

Укакто и
които зае-

що така и други издателски 
предприятия в Македония из 
дават дела на турските писа
тели. При това особено тряб
ва да ое изтъкне начинанието 
на издателското предприятие 

Култура“, което предлага на 
читателите двуезични изда
ния на дела от писателите — 

В областта на културно-за- турци. Между двадесетината 
бавния живот изпъква плодот писатели от турската народ- 
ворната дейност на дружества кост, които живеят и творят 
та „Йениол“ от Скопйе и „До- в СР Македония трябва да за 
груйол“ от Тетово, както и на помним е имената на Шугсри 
други самодейни културно-ху- Рамо, Неджат Зекирия, Фахрм 
дожествени дружества. При те Кая, Илхами Емин, Нуорет

ОБЩИНСКИЯТ КОМИТЕТ НА СКС
БОСИЛЕГРАД

ЧЕСТИТИ

ПРАЗНИКА НА ТРУДА

— ПЪРВИ МАЙ!
Миле МАНЕВСКИ

ване. Не зная какво прави, но очевидно ще направи 
някои работи по своему. Освен това, премного оби
чам тази планета; уважавам я. Ще се върнем на Зе
мята и няма да кажем истината. Ще кажем, че тази 
планета е настроена вражески. Впрочем, тя ще бъде 
такава за: посредствените хора като Четертъя, които 
ще се нахвърлят върху нея, за да я унищожат. Най- 
сетне, смятам, че това няма да бъде лъжа,

— Шашава работа — каза Кеслер. — Не се стра
хувам. Четертъя изчезна, може би убит по един стра
шен начин. Ние, обаче, седим тук, никой не се без
покои, никой не трепери. Глупаво е. Обаче може да 
се обясни: имаме доверие в тази планета и тя в нас.

След като изпихте дажбата си вода или вино, 
нима не забелязахте, че повече не чувствувате влече
ние? Това е свят на умереност.

Стори. им се, че под изтегнатите им тела бавно 
туши широкото сърце на тази земя.

ФоресФьр си каза: „Л^аден съм.*
отново си мисии за това, най-хуба Той*тагкчко аГзаслш УаШГе МУ‘ 

ва нощ в моя живот. „ тихкчко 06 засмя-
След това прибави: «Чувствувам се ©самотен" — помисли.
— Ако не смятаме тази, естествено ^ ^ * далвчината леки приятни гласове.
— Все още мисля за Четергън — казя Кеслеп „ Обърна поглед към едно вътрешно видение. Там
— Не си струва повече да мислим за това — от- ^П”’ДС долина' в К05Г1Ч> тече бистра река, и в пли 

беляза Форестър. — Ще поспим няколко часа и след 
това ще отлетим. Не можем да рискуваме ла останем ^гящи Л1ГЦа' игриво се пръскат. Както се развличат 
макар още един ден тук. Не говоря за опасностите ^Ц3 КРЯИ рвчняя бряг- и 6110 какво става: Форестър 
които причиниха загубата на Четергън. Не Искам тга ЗИае К°И “ * Какво пРавят- Скитници, блуждаещи кз 
кажа, че ако останем тук, ние премного ше обикнем Т°Я СВЯТ П° со6ствено желание. Няма големи пътшца. 
Тоя свят. Няма да пожелаем никога да го наш-пием 111110 граи<№е' има сам<> долини и равнини и вятърът

Благ ветрец милваше лицата им. гя носи като перо където те желат. И както Форестър
— Вече не желая да си ида. (Дрискъл. излетят. Ш задаваше въпроси, така някакъв невидим събесед-

се спокойно, държеше ръцете си под главата) и топ ЯИК >гьрмореше отговори. Мъже няма. Тези жени, са- 
свят тук не желае да си адем. '' мотай, са представителки на своя род. Мъжете са из-

— Какво ще стане, капитане, ако се вълна» чезяали “Реди петдесет хиляди години. А къде се на-
Земята и разкажем каква чудна планета сме откошги? миРат тези жени сега? Километър отвъд зеления лес. 
Ще дойдат да я завоюват и опустошат? километър зад винения поток, близу до шестте бели

Не — каза лениво Форестър. _ Поели «лщпгп камъни, и още на километър от голямата река. Там,
тази планета няма да се приспособи за матово завои.' * ПЛОТ!Ката во«а' се намират жени, които ще станат

за матово завою- извънредни съпруги и ще отглеждат чудни деца.

РЕЙ
БРЕДБЪРИ

Момчетата лежаха във високата трева близу до 
космическия кораб. Нощта беше топла.

— Напомня ми5 някои пощи от моето детство 
каза Дрискъл. — Когатр наставаше най-топлата юлска 
нощ, аз и брат ми лягахме на тревата в градинката 
пред съдебната палата и в разговор броехме звевдитс; 
настъпваше величествена нощ, най-хубава 
та, а сега, кегатоНаучно

фантастичен
разказ

вода на тази река чудно красиви жени, с бле-

%
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ияззя ийп хвнзк зз вй хвхок охиох 'ехвхопз вн иьвйве ихззь 
-иьхейп ЗХИН31ГЗЙЗЙП0 з Хм вхвхечйя зигеявпохйоп зин ■ зих 
-ИЯЕВЙ ОНЗЗЬИЙОХЗИ ВИЬЗЙОЯИХОЙП 3 ОН9ШГЧЛЕИ и охоннейхз 
-ззя ве зинзьЛ: 'вхехиххзпвий — ияонзо ияззьихзйозх иход 
-1ГЧ.Й зхияохзн зигеявпохйоп зин 'етАЙ ехвяиж оазн хо иийва 
зин 'ЯВХЙЧ.К 'насейдосадо 'яиьявйхзонйз скяонйта ншявйп 
зин 'йияйзйп хо кидХх к ох ех у 'йияйзйп хо идХх зз охззь 
-ивн охкох 'вкЕизхйек ен енвйхз нено енехйакйоп з хзошгзх 
-исейеи и егиз внйзйнч,яси з вхаойизг/Скйоф ехззмовхгх исвх 
Я -киПяе ве ояхзйояохай он 'вкхой з зн — нзхнийн нзявнз 
ноаз ес и из здаз ве зкзхна вяевх — зинзьХ охзпгвн4'

уоиьоГТнн^п™™™ УН ахиаки ХХЯЧ.Я 
ОХОЯЗЯЬИХЗИ1ГУИ]ПОЯ

мн 9АИ11Ю^ охвхох оигвз внжок^То^н

шщШШШ
зшкнзйхйоп и зпгейлЕпини

вхешпан

шгнзц1 ваох хо ихх)ййжокеи

___ нМхвйнюкай ехвхззшноихгеийоб вн еххзохйхггз
зшейжиа нипац- ваох а иходей зхш«яхззй1до ве охзивявшзй 
а вхваежйч.й вн охзнайоаохч.й а зязою зз ийхай^йх зхихХйй 
от взе1гн вхвхззьиньодвй вн з-ихзвкХ охойиш-оп зза и хзон 
йоаоххо ехелаяхзйзйзопан вн и вхщгой вн знвшхайхЛ! иьвне 

вй ваднйх Вкеиивийоз вн охзихияевй я ехьейх вхкзя зь *еххз 
-окийохдозн зшвавхйзьйоп оннвохзон тагахг няохва

"ЕЙОХ ШЮШШИ ВН ВХИХХВЙП 3 ХЧ.КЕИ1ГВИЙ03 зь 'юга 
-ЗШОНХО инзяхззйхдо ЗХИХЗвЬИХЗИ1ГВИЙОЗ вн и ояхззйгдо охоо 
(1.x вн охзхгЕЙжейхси вн ххздХз нзяонзо з взвхгн вхвхззьишюд 
ей вь 'спой онаяхздоо онизн зй*хд ей вядлйх 

-инходей вн охзинзйжодоязо зь 'ваох ве зхйе^ вн вхпзии 
нйзмвн зинажо1гийн ошгзхеяойоюоп и аинзйжйя.яхоп онхгчх! 
‘входей внзаьихнейя ехвназнйожз а и шгзй зхихззьихшгоп вн 
оханвйшгХкйоф вяя 'входей вхзаьшзйозх вхваонинзс а

ВЗВ1ГХ ВХЕХЗЗЬ
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.ЧМЯ А ч.ч-.

Именно в тахана ситуация Ленин решително и непоко
лебимо се противопостави на псевдореволюционните фрази 
и на парадирането с голи левичарски лозунги, които може
ха да компрометират социализма и да го въвлекат във во
довъртежа на стихията и на 
нации.

8 Й. Б. ТИТО:

ЛЕНИН - МИСЛИТЕЛ 

И СТРАТЕГ
НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА 

РЕВОЛЮЦИЯ

империалистическите маши-

ДОВКРИЕ В РЕВОЛЮЦИОННИТЕ СИЛИ И 
ПЕРСПЕКТИВИ

Ленин по това време изтъкваше, че на неприятеля не 
бива да се даде възможност Да злоупотреби твърдостта на 

съветска държава, подчертавайки, че това може са
мо да улесни положението на противника.
младата

велик революСамо изключителните особености на
най-тежките, наглед и безизходни поло-

сили пито визия-ционер, който и вштшшш.
Динамичният научен и диалектичсски възглед и оценка, да- 
ХН^^осг иа Легата бързо и решително да се опре- 
леот м^гаоа те. за едяиствеио възможното решение в да 
2^1 «е^ие, което.
на социализма в младата съветска република и в мождуиа 

работническо движение изобщо.родното
Ленин имаше революционна смелост и в

тта 1ЯРМ.в ЗДОВ8И СГДНОВИЩЗ, ДЗ СС ИРОТИВО
ПОЛнГшТерцнята и на отрицателното стихийно движе 

на инерци * МД1Л1вяа уЛица.

политика Ленин вияаги имаше предвид трай 
и тяхната свързаност със за- 

възмохсности за вссстра-

гагге
постави 
ние на събитията, които

В своята
интереси на социализма

който открива 
обществен прогрес.

и лиес трябва да си припомним за дълбоко хумагагате 
С действителна грижа за съдбата на рево- 

и пронюоггт-те л комунистите нямат право съз-
люцията с кръвопролитията и жертвите,
яателяо да се ппйяата ажо съществуват макар и^ГГ^°ж=Яда°Г^е^т бягате страхотии.

стогодиняштаата от рождеяието па вели 
_ и я_ дбоко сме проникнати със съзнанието за све

лия Ления, Р-ъ™™” „„„„гад м за трайната актуалност на тоото^тщ»^ск«^>^«а н „а^добре ще се отплатим.
я^ГсГ^т^гате проблеми „а социализма тзорчеши реша 
ам т^Гк™™ това правеше Ленин през своята епоха.

' ' ; Л ;
ните
пазването на мира, 
яно преустройство и

аI 4

В броя от 18 април 1970 година мос
ковска „Правда" публикува статия на прези
дента па СФРЮ м председател на Съюза на 
югославските комунисти Йосип Броз Тито, 
която по молба на редакцията е написал по 
повод 100-год1шшшшгага от рождението на 
Владимир Илич Лопиш,

Статията е публшеувана под заглавие 
„Лепиш — мишл1П'ел и стратег на социалисти
ческата ревоипощш“ и тшлон::

-ч>.

„Както за всички прогресивни хора в света, така и за 
комунистите и югославските народи чествувпното иа ЮО-го- 
дишнината от рождопмсто на Владимч* Илич Лешга, велл- 
кана на световното революционно работническо движение, 
първия мислител и стратег иа великата Октомврийска ре»»-

— Ниш — 1*70„Братство“



1оюимойиишмсоо <ш
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игчлим ипои
-нпо^ «хвнМаиз и гчмн иошшХиш и оипомнгс шщвс1х

•вдйод ихошммйюнговви и «химАнн ии оихзиик 
•е охопинйссйан и о вшгииишиг И вксшмйим ни вххооншчо 
хзонио.Шишгоиай иихойнном о ицшшйючз оз иМ иииодз 
ьАиц •ьишикшйг инзоьиихидий шагоШд» хваАихзадоН и 

••вн оз са пои и 'ииножокоп имзаьийохзм-о«з«и.зАйЧ)0 ,ии,|ИЗ 
\.цц иохох о иизКпИ о он ниДоох ихвшюойгошовод

'ВЗЬЧГИ вхинзоь
-кнходвй вн зойахии итоюоьж1охзи-ся1хой»шом се вмАвн вииж 
охин ВМСШШН31Г И в мензис! см вн охойшяошиз хо и»шо>киш: 
охинамшиходсй вн вхвинхшгон и вхииШшои вн оившцмо&вйи 
отшоозчш ве вмХВ- ВИВХЗ -аинанА оиошачмрае воини вн охиИаи 

хсхвхийи ви ииножияНохлиооьииход.вй впих ве лизан яа 
он ‘О1ГН0МИ -внишгвйи вхвшкнйгопгоязсГп хвшх&оИийи м'оиш 
‘ихиио и ьмнвнечз щюоьихойоох нисш «и оюиюв . ■

и ВшгчноВ 'скияевй оз омниохзои ьийоох вхвпдийюисокоа
•МЧ«ЬЧ!МХОУ ШН1ЧХ 0Н 'ШгАиЙОф и пиюим! шгоооа «сгспсжш
зн олиоьА омзеьй<шх оавн хамсшаикм/ и хч.шшюи№и[

хнАин ■ахвиазшис1'вм хвхвиийн сМ имзоь 
-йовх ввдийх вишдшон вньихявйи вхноаз а 'ишииошЦ 
зоьинходвй он 'вйидевОВон ошгохвсодо мед вн ги^зшн
-оо оз в» вчднйх оазн иггя виех оь и 'внАин о хчюеизийтш о 
'зшеанчхеи ихвния уох ошюж»ю!Г .сшюийои/иаой сичш исЬо 
•оо Епнсипопгсаой еод оь ‘отсявхйохДЧш одагйи з нииодг 

” -(161 <1хз 'Д1 мох ьчо) „вхоакж
хвпвхзоеи вУ хвизи зн омв ‘щрооои ииьизи ®ч.и ячхвхвм-ои 

.,Хв«ш«п:вй в» инжчд/Н вз ахлилшгеиПоз ооион 'внлвп Мяв» вн 
^ нчмвн 1Ш1гч.ач1.ш<1н саввз вквивхз о во оь 'оию ииоНодл «ни 
* -ойцен чмюяопоомийиап и ошзшйчцвс с(шон охвм ЗЖ1С1Л1 вн 

вхиийоох гмгвТГвка зн ивиин — шпюц ошопиш а,1Н'
ч •еьгсионйвм ьгч.н ошоошоюхо онзоьйчшх охтимипякцг 

сиздвч.В’ иогЕшеа шшхСион охшю&здкммО!

-заозз1пдо кц и вхвпвжйчН сп
и омойнгп охенхнх я оз охи1по1/Айх вн и взекм вхЕмозьмнход 
-вй вн хзЕня Вхенноийопмшой а оз сНтвсшсейсн 'вхвийвховойи 
вн вхвйАхвхмзйГ вн вкйоф виевйддзооз 'вияокзА охитви он 
-ЗВ1МЧЗ 'ИЗШЗЦ И 31Г0ЛЩ ‘змйврм вн охоиноьА 211 ВПОИЗО С*ХЯ 
'емхоКвЕечз внпошоаой вхвшоиоЕадои вн лвхгАсой а

УХУЯУЖЛЧ.С УН охян 
-а!Гоаонч.й а ахишгнхояуа ун яихзуьа охкал

•ОП инуахз ах 
ун ахиьгиои умешгуиЛоо-ИНЯ1ГОДОЯСюовои

„М И31/30СИ и юлцввигаиеи 'оехеш тг ве ‘вино

•^ о ^шеои оневиее вУ 'гМгИо ши^Нид^т он 
еки»ж» 'шватшои** аь '»шпнш емс

и виношгоп вхешгвшпнгоя Хг/жом гхин.чЛьомнееь
„ „„.ш/сюшои сп вовмнйпчз я епушчя1и :ия,Лвн ох«о>. 

и.,л и вшжешюи ^ ен вовкгиз з-оз ^ он вмеикгадюнои 
Ч1знои1гзиго5шй и . , 'иииоавя/« шиайшмн и шш-гмшщ.
.«.он вн «^“‘ЯГГзн 'оз вйндеей 'шшо*
011 ишагзн иЛЛ‘^.СД_0ХШ1а<1Оа/й> ви онввисХш^о И оиеилеей он 

виНсхнзиКо елвихвх хежй еьхощ Ш/ вядакц 
онвявд-оК-сш вн иСохом ИЖЗОЬКХЗНВВШЮСОи 

вихойи хксГод зз «К вегдкйх виех оНе^ез »х

ВС

■ои
зхияон и 
зонЮ1 И•оиве 'оиьизя 
шгвцйонмИ

•ом

-1Г0ХВОХ301НГСЗ мчн 
'НИПВН 
-ООН
•ецйсд 
кйх о!пдоси

исо! си 
охшрюмзйшчз

вхЕШ/силоясиихи-г хезгамза вУ оквихив-^ен звн» и сад 
вшгажикК охишеиззсЛойн и охииззьннходва

•оНшяонвхз ОЯОШШ01Г вяох и вхтг 
ихвхвАеой охишплозоп” ииКонгояой ох 

•лшвхзчз вз вмеинвийоииги вн елвх 
и вхвгагвшкнгохш

йчахоп вдйод исвх вп
ИЮ“Ш^71^МООСШОО,ШШЯ^И

'отвявхйоьУон гошок зь 'о оиезояеи идвтвм инаое 
скиоинон/ояой вн вмйоф и хзвь внзийсейзи вз 

охилпгвиноноиихнв и вдйод ВХВШГОХИУОООЯЗООННЕН 
1-ШГГВИ вн кшюжиов охишгвинохгоиихне ВН 1/ОХ 

В1вя<шиня1Г оь 'вямсххеи оз ояейн з

он» я 
пв оь 
око Я 2д,оод 

1ШН0ЖШИ/

(1-

шткоп вз •моя■иходой 0Х1Ш 
оиоМсигк! п оихзвьА оошйн

-омаен
-ИЯОХЧСЯ О 1ГГ.ЗИМ

•опвяиниьУоп ошгвиоиКЕМ вн икйоф ииьиоя вн овеякн 
вйхзхо ве и зойнчя кишгвноиКвн ®и онеягвшзй онхгохвво^от 

"ои се и ихзешкомечи хгяв»ечз оз вкхш/взтоз вн вхвИодоа з 
иневй хо охянинходвй вн хзокйехгагоо вяозвнм и оий 

ияхззтчзз оз вС онхом ид он ^вьЛгзииПвн
-зяоУ охоияй/охдооп

я охоНЛге 'виггвйекиоп' ввхчйи вягвхз хчмвихгвноилен 
•хохииойояАз и зиявйпонявй охонхш. 'охю/ой

яаивх
-йахни ‘вяох сод 
-вв АСжом охеяхзнаяве! вн охонвяекенйи хо оьшзяявеон ошоя 
-вйп ох гп х^ох он вхкттвн ичн ^ох^оп кияоовхгн зшвявхйоь 
-Уоп 'зийвру и ошояейп вяох охиви 'нтгоц- кипоигоязй вязоь 
-ихзихвийоз вхвгапоноА вп хзвь вкявхзчз и оиаовзА з шщ 
Сойопз вяох •оииокоСзйпосмез вн охшшен вн оявйн отгч.п 

окгявнеийн хо вххззьзйГохдозн ве еиноц- вн зНхияонвхо 
охошгвшш1шийп

-ВЯСЗВМ И БМЗОХгНХВЙНОМОЬ' ‘ЕМЗ01иш 10ГВ1ПТ03
ашгд — вхззен к саиом ‘зхшшз и йзххзйвх кояз он шеношоя 
-ой вхептен весхве 'зеоокз 33 иЗпоВАйх иньизя АВжом --- "XX
КИННЗХ01Г31Ш1 ‘ОХОЯХЗОМПГОЗ 'ВХЕИЙВХ01ГОЙ11 АСЖОМ С01ЧЗ ЗЕЙВС 
ктхсохдозн 0 ОХООИ ИЙП 'ОХИЗЕХЧ ВН ИихЙЗПЗ ВХЕ1ШСН110НГСввЙ 
и вхваехвиПзпш 'ВХХЗОНЯЛХИВ я 0 ЕИО снонеиж ВХЕНИОН оь 
'ЕХВИНОИГОЯОЙ ОВОЯЕИ ЕЙ МЕЗ ОЖСММ ЗН ХЧИЙЕХПЕЯВ ОЬ '0ХПГ21Г 
-зоп ОХОЯОШШ31Г вн вшшадхгчВ' вхвянН оьгхвнвяхз -вхкиНош 
-ояой коньопсе о1п охиои я 'ехнзмогм вн вмноНзйп вшпзпзА
ее ВЯОНЗО ЗИГХИЙЗЬГВН 'ШГИЗ. ОХХГЯООВКИ ВП 0ЮШЮШ0Ш.0ЧЗ ви 
И 0ИНОЖО1ГОН ОХОННОИНОПЛОЯаЙ ВН СШГЕ11В КнаоНННОХГ Я

вн
ошзд зинзьвне онкздооо хо звн ве 
■виношонхо зхишгвноиХгвнА^жоьг ве зиноьА 

ОХОЯОШ1Н31Г ОшгвАхив ОННКОХЗОП 3 ЕИЯВХООЛСЯ визоьихзинвиН 
-бз я ВЯОХВЕ "зойнчл нишгвноиХгвн он знноьХ ОХОЯОШШ01Г ин 
0НВЯНЙОЯХ01ГО1ГО вякхнехзУзйп нх 'ззнЬ' ояхзиоЛхзА оняихвйзе 
зф охаояз вн охзинвжйчЬЧз оп и вхкипопгоязй я шгЕшоптегя 
о ивн вкиьвн оц •ихзонЕ'о«1вн и и^ойвн оьояоп вн хзонкпдо 
рисиУз о иияеюзлзен «нззькхзшгвиНоз зь 'з онхззяеи

ВЗЕ ви вхвиозьин
-ходвй вн иззйзхни зхииззьж!охзн вн охзнвяняхззНрхзо вв вя 9е •ииНош

-оязй вхвяззьихзшлвиНоз и внноя вхвшгзхю/одоязо ьгаяхохХ-он

ри, още ведназк, както това винаги сме правили, да изпра
вим нашата социалистическа практика пред мисълта и де 
лото на теоретика и революционера жойто сложи силен пе
чат на модерната история на човечеството.

На революционното движение на руския пролетариат 
и на Болшевишката партия принадлежи голямата чест, че 
с техните пазви израстна такава грандиозна, творческа и ре
волюционна личност, която най-вярно отразяваше истори
ческите интереси на работническата класа, революционното 
настроение, енергията и инициативата на подтиснатите маси.

Мисълта и делото на Ленин далече надминават 
ниците на неговата страна и на революцисяото време в кое
то живееше. Присъствието на Лениновите идеи и на рево
люционните придобивки, които получиха най-пълен израз и 
потвърждение в първата велика социалистическа революция, 
силно се чувствуват и влияат и днес във всички части 
света, навсякъде, където се води борба за икономическо и 
социално освобождение на работническата класа, за оовобож 
дение на поробените на.роди, за създаване 
ческо общество, достойно за човешката 
прогрес в света.

2 7се борят против нея. Исторически дълг на социалистически
те сили — при което отделно отговорна роля имат социали
стическите страни — е непрекъснат з теоретически и поли
тически да осветляват тези въпроси и конкретно да допри
насят за всестранното укрепване на равноправието на наро
дите от бившите колонии, от всички новоосвободени страни. 
Съюзът на югославските комунисти и социалистическа К>- 
гославия настояват последователно да приложат тези прин
ципи и в рамките на своите възможности да допринесат за 
по-бързото и по-ефикасно разрешаване на тези проблеми.

Нищо ие би било толкова чуждо на същността на Ле
ниновата мисъл, на неговия класов подход към оценката на 
международните отношения и на неговата визия на новото 
социалистическо общество, колкото примиряването с икояо- 
мическатг. изостаналост на голяма част от света, с бавното 
превъзмогване на тази изостаналост, със запазването на ка- 
къвто и да е вид на по-рано придобити привилегии. Оттам 
е ясно, че ленинският подход подразбира постоянен научен 
анализ на новите явления на съпротива дсоято имлериалисти 
че ските сили оказват на неминуемия ход на историята. По-
нататък той изисква решително противопоставяне на такава 
политика в практиката.

гра

ка

на сециалисти- 
личн о ст, за мир и

СОЦИАЛИЗМЪТ СТАНА СВЕТОВЕН ПРОЦЕС
Смисълът и същността на Лениновите идеи и практи-

принциштално отношениека на пълно равноправие и на 
към всички страни и народи — и днес представляват г^ощ 
но и актуално идейно оръжие в борбата против всички ви
дове на неоколониалистически натиск — от грубо вмешате
лство във вътрешните работи на други, до нови перфидни 
форми, какъвто е например 
лизъм.

От Ленин до наши дни съществено„ се измени карти
ната на света. Много страни закрачиха по пътя на социали
зма. Все по-силно е влиянието на съвременната работническа
класа върху революционните и освободителни движения на 

континенти. Антиколониалистическата революция, ка
то съставна част на прогресивното преустройство на света, 
извоюва крупни победи. Силите на империализма значител
но отслабнаха. Социализмът стана световен процес и обще--гуягг да” °
съвременните събития в международен маещаб.

Идеите на Маркс и Енгелс

всички
технологическият неоколониа-

С разкъсването на оковите на к-олониализма е налра- 
една от най-значителните качествени крачки по пътя 

на пълната еманципация на поробените и зависими страни 
и народи. Практиката изцяло потвърди Лениновите мисли 
за значението на афирмацията на ролята на народите от 
Азия и Африка на световната арена и на всички положител
ни последици от тяхното освобождение.

вена
влияе върху

— основателите на науч- 
я циализъм Ленин обогати, творчески разви и успеш 

но превърна в революционна практика. С Октомврийската 
революция започна ерата на социализма в света. Начинът, 

които Ленин водеше първата велика социалистическа ре- 
волюция и по който- обобщаваше нейните 
чески подтик и мощно вдъхшвепие 
вободителни движения

Днес сме свидетели на голям размах на освободителна 
та борба, на разнообразни видове »а тази борба и на огромей 
изграждане на новоосвободените страни, както и на огромен 
ентусиазъм и надежди на широките маси в Азия, Африка и 

атинска Америка. Това задължава всички прогресивни сили 
по-цялостно да схванат тяхното положение и проблеми и по- 
ефикасно и по-все странно да им оказват помощ в развитие
то. Прогресивните сили в света със съзнателната си и реши
телна акция не бива да позволят тези надежди да бъдат 
изневерели.

опити, стана твор 
за революционните и ос-

в света.
Делото на Ленин е залегнало в основите на идеолсти- 

ята, революционната стратегия и практика на Комунистиче
ската партия, относно на Съюза на югославските комунисти, 
залегнало е във всяка, включително и сегашната фаза на бор 
бата на работническата класа и народа на нашата страна за 
социализъм, за създаване на свободна общност на сдружени 
производители. Лениновите становища за войната, мира и мирното 

съвместно съществуване между народите и държавите и днес 
са еднакво алегуални. Вероятно малко са ситуации в истори
ята на социализма, от становището на сложността и теже
стта на положението на една страна, какъвто беше случаят 
по време на известните съветско-германски мирни преговори 
в Берст—Литовск в началото на 1918 година, когато съдба
та на социалистическата революция беше подложена яа та
кива натисци и изпитания.

От основаването на Югославската комунистическа пар

=Г,“



КРЪВОДАРИТЕЛИ

гШЯШЩг
ПКУ^ОВЗЛд в ОТЗИВЪТ

по традиция, кръв даде чет^^аГ™™' И ТЯЗИ

ПАСИОНИРАНИЯТ СТРОИТЕЛ НА МА
КЕТИ ОТ КИБРИТЕНИ КЛЕЧКИ

Джокич Станимир от Ниш е
между неколшцината ла. Кибритената фабрика в Оси 

«к. Паметника на У-з в Крагу- 
евац. Паметника на I пролетар 
ска бригада в Вудо, сградата 
на Народния театър в Скопие, 
мостът на Нишава е Ноти и 
други
обекти у нас. Сега

които от обикновени кибрите
ни клечки правят макети,
знати за художествени.
Тези макети в себе си

при 
дела. 

съдър
жат десетина хмяди кибритени 
клечки и много часове 
та работа.

известни строителни 
прави ма

кет на оградата на Обедине
ните науки.

упори-

Изработените макети от Джо 
кич се верни на оригинала за 
щото авторът ги изработва с 
помощта на технически

„ТАНЕЦ“ ОТ СКОПИЕНеговата къща представлява 
един единствен музей, а него
вите художествени творби ще 
могат да видят ш-гшлим 
до 7 ЮООШ1 т. г. на изложбата 

джокич е изработил още която той открива по случаи
= -—«■ - 
визионния предавател на Ава-

На педагогически темитт „ рисун
ски. Наи-хубавият макет е не
гова къща. от 4

За тези които се готвят да станат родители
ОБИКНОВЕНО СЕ СЧИТА, 

че възпитанието на детето за
почва след раждането му, по
точно след навръшване на ед
на година

Миряна Найденов вс-гоото на несигурност 
любовтта на мъжа и съзна
ние, че детето е нежелателно. 
Такова дете в повечето 
чай е нещаюпиво.

Добро възпитание — гара 
нция за психологическо и 
физическо здраве на де
тето

Днес се знае, че с раждане
то си детето донаоя известно 
предусловие за развитие, чие- 
то по-нататъшно формиране 
зависи от условията на живо
та и възпитание. Детето, зна 
чи, не е вече „табула раза“, 
както се считаше по-рано, по 
която може да се шише как- 
вото се желае, но то е разум
но същество със всички ком
поненти на емотивно и мисло
вно съществуване. Значи ро
дителите трябва да схванат че 
детето не е човек в миниату- 
ра и към неговото възпитание

трябва да пристъпят сериоз
но и отговорно имайки пред
вид всички манифестации на 
детския живот. Значи, те тря
бва преди всичко да бъдат въ 
зпитани за да могат правилно 
да възпитават своето дете.

Когато се спомене възпита
нието на детето тогава се ми
сли, единствено че майката е 
отговорна за това. Изследвани 
ята показват, че в повечето се 
мейства тя носи най-големите 
трудности установено е, че 
мъжът малко помага в дома
кинството и около възпитание 
то на децата. Обаче грижите 
за децата трябва да бъдат ед 
накви, всекидневни и равно
правни. Първите емотивяи ко 
нтакти не ое създават само с 
майката, но и с бащата. Душ е 
кното равновесие на детето за 
виси от силата и връзките на 
чувствата на родителите към 
него. Все пак, 'често се занема 
ряват отговорностите и задъл
женията на бащата като въз
питател. Американката М ек- 
син Девис в своята книга „По 
лова отговорност на жената“ 
казва: „Мъжът трябва да се 
научи да бъде баща, а жена
та тома майчин инетикт, тя 
знае как трябва да се носи и 
възпитава детето“.

Първата година в живота на 
детето представлява най-интен 
зивното време на психическо
то развитие. Тока е време на 
най-бързите и най-дълбоки 
промени, време когато на мла 
дото същество трябва да се 
окаже всестранна педагогиче
ско-медицинска и хигиенична 
помощ. Ролята на майката в 
първите месеци след раждане 
то е незаменима. Логично е, 
че бащата не може да даде 
онова което се очаква от май
ката. Но той трябва да създа-. 
де приятна атмосфера в къща 
та. С други думи, разбиране 
към жената, разпределение на 
задълженията, разпределение 
на труда • (но не на „женски“ 
и „мъжки“), единодействие 
при възпитанието. Това са ос 
ноинм и най-важни условия за 
детакото щастие. В периода на 
рап тото детство, когато се по 
•стлвят основите на общото ра 
звитие на детето, трябва да се 
обърне цялото внимание към 
това. Навиците, Които детето 
получава в семейството от най 
-ранните дни го придружават 
гпроз целия живот. Специали
стите твърдят, че ако детето 
не получи правилно възпита
ние до петата см година, обчк 
навело идва до застой, статии 
райе и деформация в негово-

към

слу-й когато започва 
да ходи и изговаря първите 
думи. Обаче, много специали
сти : педагози, психолози, со
циолози, неуропсихиатри и 
други, считат, че възпитание
то на детето трябва да започ 
не още с избирането на съ
пруг, относно съпруга. Защота 
недоразуменията, които могат 
да настъпят при съпружнмци- 
те се отразяват отрицателно 
върху детето още преди раж
дането му. Всеко недоволство, 
нетърлеливост, с една дума, 
всяко несъгласие между мъ
жа и жената има за последи
ца създаване на напрежение, 
чувствителност и раздразне
ние, а такова състояние при 
премелата жена предизвика чуМакет • на моста на Нишава
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IбяхаФорестър отвори очи. Останалите току-що 
седнали.

— Сънувах.
Всички бяха сънували.
— Километър отвъд зеления лес —

Космическия кораб се устреми към небето. Гле
дайки назад, Форестър видя всяка долина, всяко езер- Iце.

— Трябваше да останем — каза Кеслер.
— Да, зная.
— Още не е късно да се върнем.
— Страхувам се, че вече е късно.
Форестър насочи телескопа край корабното про-

— __километър зад винения поток...
— ... близу до шестте бели камъни... продължи

Кеслер.
— ... и още на километър от голямата- река — 

завърши Дрискъл.
За миг никой не продума. Гледнаха космическия 

кораб, който блестеше като сребро под светлината па 
звездите.

— Ще ходим ли или ще летим, капитане?
Форестър не отговори.

зорче.

— Погледнете сега.
Кесглер погледна.

Повърхността па света сега беше изменена. Виж
даха се тигри, дипосаври, мамути. Вулкани' изригваха, 
лава, циклони и бури бушуваха над долините, сякаш 
елементите бяха побеснели.Дрискъл каза:

— Да останем тук, капитане. Да не се връщаме 
Земята. Никога няма да дойдат да видят ка- — Да, естествено, тя беше жена — каза Форестър. 

— Милиони години е изчаквала посетители, приготви
ла се, докарвала. За нас бе приготвила най-хубавото 
си лице. Когато Чстертъи лошо постъпи с нея, тя го 
предупреди няколко пъти, след това, когато се опита 
да унищожи красотата й, тя го уби. Ти искаше да 
бъде обичала, както всички жени, заради самата нея, 
не заради богатствата й. Л сега ,слсд като пи предло
жи всичко, ние й обръщаме гръб. Станала е презря
на жена. Тя ни позволи да си отидем, наистина, ио 
никога вече няма да можем да се върнем. Тя би ни 
посрещнала с онова...

Той показа с глава тигрите, циклопите и врящи
те езера.

вече на
кво е станало с нас; ще мислят, че сме загинали тук.
Какво ще кажете?

Лицето яа Форестър беше потънало в 
ваше устните с език. Ръцете му трескаво стискаха ко-

впимателеп, в изчакване.

пот. Облиз-

ленете. Екипажът седеше,
— каза капитанът.— Би било чудесно 

— Сигурно.
— Но ...
Форестър въздъхна.
— Длъжни сме да изпълним мисията си. Хората 

са вложили пари в тоя кораб. Ние сме длъжни да им
го върнем.

Форестър етапа, 
на земята без да го слушат.

- Нощта е тъй хубава - каза Кеслер.
Хвърлиха поглед към шггомите долини, ДЪР«™- 

та и реките, които изчезваха към далечните хоризои-

Останалите продължиха да седят

— Капитане — каза Кеслер.
— Да.
— Малко закъснях да в»* .разкажа това. Тъкмо в 

момента преди да отлетим, аз затварях входа. Пуснах 
Дрискъл да се измъкне от кораба. Искаше да слезе. 
Не можах да му откажа. Аз мося отговорност за това. 
Сега той е долу, на омая планета.

И двама се обърнаха към прозорчето.

§
§
§ти. на кораба — едва промълви Фо =— Да се качим =нрестър. го разпише.— Капитане...

__ Качвайте «е яа кораба — Слободан ВАСИЛЕВ=каза той.
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нашето просветно делоВетерани на

САВКА СТЕФАНОВА
в Скопие па групата книгата и писаната реч. мИо

го от тези ученици са 
годарпи за това.

Тя беше и таърде 
о бгцеств епо -политически 
тник, а особено в

факултет 
география.

Времето 
ята кт.м Лика става все по-не- 
забележима.

КАТО МЛАДА девойка ези
ка Стефанова никога не с ми
слила, че що напусне Огулии 
сиойта лзобима Лика. Но, след 

завт.рншла Псдагогичсс- 
училище в Карловац тя 

пт»т. Съдбата 
отиде на другия

минава и носталги-
антиаен

Ваво
организа»^.като 

кото
тръгна по нов 
искаше да „
край на Югославия. Няколко 
годшеи тя работила в околно
стта па Битола, а по-къспб ид
ва в с. Изатоюци, Димитров
градско, къдсто я заварва вой 
пата. С група учители от Ди
митровградско прод'1»лжава об 
разованието си в София, къ
дсто изучава български и гео 
графия. Тя работя в околпо- 
стга на Годеч, а след това па- 
луска пределите па България 
и от 1943 годюга до 1948 ра
боти като преподавател в Гор 
ни Криводол. През 1948 рабо
ти в Околийски комитет па 
КПС, а след това става рефе- 
репт за култура и просвета па 
околия Димитровградска.

Въпреки, че е алгалсирапа в 
обществено - политическия леи 
вот па околията тя решава 
да продължи образованието 
си. Записва се най-напред па 
ВПШ в Белград, отдел геогра 
фия. По това време става и 
директор па основното учили
ще за децата от сръбската па- 
родпост и завършва 
През 1955 годила става гимна 
зиалеп учител в гимназията 
„Йосип Броз Тито" в Димитро 
вград, където остава до 1965 
година. Недоволна от своето
образование тя работи и учи на, с един стаеното 
и през 1958 година дипломира нейните ученици да постигнат 
на природо - математическия по-добро знание, да обикнат

ята па жените, където 
години беше председател.

Със своя съпруг Никола 
през 1965 година напусна Ди. 
митровград и днес работи ка 
то помощник директор в ос
новното училище „Йован Йо- 
вапович-Змай" в Белград.

— По желание на

ДългиГ1
■

!

ВСИЧКИ
преподаватели бях избрана за 
помощник директор и това е 
вторият момент, който ме 
радва и ми даде подтик за о- 
ще по-активна работа.

Савка Стефанова нито за мо 
метгт не е забравила Димит
ровград, град с който я свър
зват много познанства, прия
телства и дългогодишна рабо 
та. Тя не може да забрави сво 
ите ученици, родители:

Тя казва:
— От опит зная, че в рабо

тата с учениците най-важно е 
да се създадат човешки отно
шения, човешко разбиране ме 
жду ученика и преподавателя. 
Ученика трябва да почувству-

за-

Напослсдък общинската комунална служба все по-го- 
внпмапне заделя изгледа на улиците и малките зеленилямо

площи в центъра на града да бъде хубав. За целта с водо
проводни гърби е доведена вода от реката, с която ще сс 
почистват улиците и ще се пол сват зелените площи засадени

— Бях твърде сърдечно при 
ета в новата среда. Обикнах 
хората и те обикнаха меп. Бе
ше ми приятно, че децата и 
техните родители имаха пълно 
доверие в меп. Получавах мно 
го признания, но не мога да 
забравя 1963 година, 
от своите скъпи ученици полу 
чих пай-голямото 
на своите ученици. Този 
мент не мога никога да заб
равя. В своята дългогодишна 
кариера не съм имала никак
ви конфликти със своите уче
ници.

с цветя.

когато

признание 
мо- ва, че преподавателя желае да 

му помогне в неговата рабо
та. Останалото ще върви по- 
лесно.

Тя беше и остана твърде у- 
важавана и от своите учени
ци и от родителите.

ВПШ.

I
Тя беше строга, но обектив 

желание

Сво бодял КРЪСТИЧ

Срещи и разговори

ДВАМАТА НЕУСТРАШИМИ ШОФЬОРИИзграждането на ремонтната работилница на транспо
ртното предприятие в Босилеград продължава. То запояла 
преди един месец и темелите на сградата вече са поставени. 
Изграждането превежда строителното предприятие „Зидар" 
от Сурдулица.

Очаква се ремонтната работилница да бъде готова 
към края на месец юни.

билаците, тези непознати и позна- та пионерска работа е 
ти, които с доверие се отнасят ползотворна За само няколко 
към тези двама същински му дини предприятието е укреп

нало и се наредило между 
Беше ни трудно да се срещ най-добрите организации 

нем с тях и поприказваме. За комуната 
тцото те идват късно всяка вто
ра вечер, а вече в зори отново бройки спомени за

събеседници, които
Използвахме няколкоминут майстори на занаята си. 

ното им свободно време. Сте
фан заварихме у дома преди ли, когато пуснали първия ав 
да тръпне за Белград. Беше об тобус от Босилеград за Хан. 
кържен с двете малки деца. Малко сл“Д това и те поели 
които винаги са безмерно ща кормилото на нови и по-мо- 
•стливи, когато татко им с при дерки автобуси. А с това и го

ляма отговорност към пътни
ците, които превозват.

От тогава до днес . техния 
на- принос за предприятието е го 
на лям. Вояка година те са пър

ви или между първите по осъ 
ще стаения доход. С голямо 
■внимание, ангажиране и зяа- 

пяхме, защото автобуса има- ние те винаги успявали да ВР° 
ше малък дефект. Той пома- дължат века на траенето на 
гаше и поясняваше на работ- . автобусите, които карат. Така 
ниците от ремонтната работил те са спечелили милиони я- 
ница как да отстранят по-лес- кономии ца предприятието. И 
но дефекта. още нещо: в толкова дълъг

Така се чувствувам по-си период те никога не са имали 
гурен и зная, че няма нищо и най-дребна злополука, нито 
да промъкне в поправката — пак някой дефект, който Да 
каза той. ги остави на път. V

Но затуй нямаше време да Ето защо те винаги отиват 
отиде на обед, защото попра на най-дългите и най-труда^' 
вката привършваше и за ня- те релации, които изискват го 
коя минута той трябваше да лям опит, физически и психя 
тръгне на път. ческа подготвеност. Поради

И двамата паши събеседни- това нещо превозвали са и ек 
ци своята шофьорска кариера окурсии в Италия, Турдяя. 
са започнали преди петнаде- Гръция и др. 
сет години. По-точно във вре- Вое пате за своя голям трУД 
ме, когато е създавано тран- тези двама отлични работни- 
спортно предприятие в Боси- ци, които в своите среди с охо 
иепрзд. та рфиемс всяко предприя

Б тези трудни години почти пие не са добре възнаградени. 
от нищо са създали предпри- Впрочем такова опущение съ- 
ятие. Нямали камиони, но са
ми монтирали такива с приба 
вени стара! части. Но тяхна-

„С оглед на пътищата по 
които вървят, шофьорите на 
Боаилеградакото транспортно 
предприятие, трябва да се про 
възгласят за герои“. Това ка
за един обществено-политиче
ски работник, който неотдав
на посети Босилеград.

Двамата между най-добрите 
от тях са Стефан Пенев и Ра
де Иванов. Това са двама опи 
тни шофьори, които вече дъл 
ги години карат големи и мо 
дорни автобуси. И с тях ви
наги отиват най-далече-, в Ско 
пие, Белград, Ниш ...

Досега са изминали над де
сет милиона километри, с кое 
то са постигнали един внуши
телен рекорд. Така тяхното и- 
ме се ползва с авторитет всред 
работниците в транспорти отр 
и пътниците, които ежеднев
но превозват. За младите шо
фьори, които идват в предпри 
ятмето те са пример как ра
ботата надвива всичко. '

Техният живот тече на коле 
лета. И всичките им радости, 
и грижи са тук всред пътни-

скетери.
в

От това време са останали 
нашите
станалиса на път.

Най-тляма радост дожизя-

тях и им донесе някоя нова 
играчка.

— Стефане, прощавай, 
те обезпокоявам. Искам

че

кратко да ми отговориш 
няколко въпроса.

И друпия наш събеседник 
Раде случайно намерихме. Ус

Мостът в Смиловско поле като 
вен. Водата не минава под моста

че ли отдавна е забра- 
а тече по пътя. Трябва 

нещо да се превземе, защото трябва само малко работа.

смитам ши в шщ-шн лирот
§

Честити на 

- гражданите 
Празника на труда I-----  Д

Първи май!§

§ гцествува и при другите.
В. ВЕЛИНОВ
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ШШ л шшшпашпи
СРЕЩИ С НАШЕНЦИ

СПОРТНИТЕ СПОЛУКИ НА ВАСИЛ ВАЦЕВ
Васил Вацев е от ■малцина 

се оп- Онова обаче, което ни преди 
зайка да се срещнем с 

автори- — бяха забележителните 
Или

та нашенци, които са 
ределили да печелят 
тет на спортното поле. 
още по-добре казано: той 

комуто това

НАШ
РЕПОРТАЖ

с него
му

. 'постижения в гимнастическите 
е от упражнения, за което

Именно, на тазгодиш
ния съюзен конкурс по пимна 
стичеоки упражнения с

бяхмемалцината, 
удаде. Защото днес 
■шите среди на 
говата Дума се

се чули.
в спср- 

Скопие не- две
а свои композиции спечелва вто 

ра съюзна награда и
уважава.

той заема 
ки отговорни длъжности 
ководните тела

самият висо- първо
в ръ място в СР Македония. Особе 

ню . лагакаши оценки 
гимнастическото

на спортните получава 
упражнение 

композиция „Метални пръ 
чки“. Понастоящем средните 
технически и специални унили 
ща в Скопие готвят това упра 
жнение за предстоящия праз
ник на младостта и република 
нокюто тържество, което ще ср 
състои на 13 и 14 юни.

— Реших да участвувам на

организации.
Воден е през 1930 На час по физикагодина в

Димитровград, където и завър 
ли гимназия. Още тогава ли
чеше таланта му на спортист, 
предан спортен деятел, с отли 
чни организаторски способно
сти. Назначен за физкултурен 
референт а училището, той 
същевременно подготвяше ово
ите съучешщи да създадат из конкурса, понеже и 
вънреден баакетболен и волей ог различни авторитетни 
болен отбори.

Всъщност, това беше младо

МЛАДОСТ, КОЯТО ЖАДУВА ДА ТВОРИ
Мнозина възрастни със ске

птицизъм гледат на днешната 
младеж. За нея те казват, че 
отрича всичко старо и най- 
много обича своето развлече
ние.

Часът тече с внимание.
На другата страна на кори

дора картината е съща. Там в 
кабинета по химия с безброй 
епрувети, киселини, елементи 
се правят огледи 
и трудни. Черната дъска е за 
дръстеиа от формули. Такива 
са и тетрадките на учениците.

Без огледи — няма успех — 
каза Глигоров, тоя млад пре
подавател, който тъй умелд 
обучава учениците и постига 
отлични успехи.

Следят въпроси. На тях да 
ват отговори и по-слабите у- 
чемици.

Наближава времето, когато 
трябваше да започнат редов
ните часове. Прижливитс мла
дежки ръце прибираха епру-

ветите, апаратите, слагаха тет 
радюите, готвеха се .. . И сшу 
рно отново в главите си повта 
ряха това, което са видели и 
научили. И сигурно мечтаеха 
как един ден ще бъдат хими
ци, ,инженери ...

Да ви ги представим. Тоза 
са учениците от математичес
ките отделения. Тези най-доб
рите, които обичат естествени
те науки. А техните препода
ватели са големи ентуоиази- 
сти, които никога от своя ко
лектив не са поискали да им 
се заплати тоя извънреден 
труд, който доброволно влагат 
за успеха на учениците и учи 
лището.

по-рано 
ме

ста получавах ласкави оценки 
за подготовка на гимнастиче- сложениски упражнения. А тия мои 

• подготовки бяха един вид тво 
рчеока обработка на чужди уп 
ражнения, защото доста свои 

на „Цървена замисли вмъквах в тях. Това 
ме окуражи да напиша комло 
зиции. И ето

баскетболисти.то поколение Такива критики все по-често 
се чуват по адрес на младите 
в Босилеград-ската гимназия. 
Но в тези повече субективни 
критики е посочена само ед
ната страна на младите. Дру
гата, изглежда, се забравя. По 
-точно, че вояка година стоти
на младежи от тази гимназия 
получават свидетелство за зря 
лост и безмерно желаят да 
продължат учението си. В то
ва не уопяват малцина. Оста
налите след няколко години 
получават факултетски дипло
ми и звание специалист.

Тяхната ориентация и жела
ние да творят започват още 
тук, в гимназията. Но не само 
на редовното -им обучение, 
Много повече в училищните 
кабинети по физика, химия.

Там, в старата училищна 
сграда, в дървени скамейки 
под разпукан плафон винаги 
преди и подир часовете про
дължава училищният живот 
на тези млади хора, обикнали 
физиката, химията, за които 
с право се казва, че са науки 
на бъдещето.

На скамейките: амперметри 
волтметри, галванометри и о- 
ще безброй други уреди. Ти
шината е съвършена. Грижли 
вите младежки ръце ;/зпърво 
боязливо, а пооле все по-сигу 
рно овързват кабели,' проверя
ват, записват, премерват. Така 
практически проверяват това, 
което са изучавали.

Работи се с ток. В някои а- 
парати той се превръща във 
високо напрежение. Значи има 
и опасност. Но не и за тези 
млади хора, които сигурно 
много повече знаят от преди
шните поколения. Залагането 
им позволява да научат и мно

които успешно пресрещаха и 
се състезаваха срещу баскет
болните отбори 
звезда" от Белград, 
зан“ от Метохия, „Динамо,, от 
Загреб и други.

., Парти-
не беше на

празно.
После, отново се върна към 

— В първите следодвобожде предишните години, защото
именно те и работята са осно 
вата на днешния му успех.

И ето, днес изцяло съм по 
гьлнат от подготовките за таз 
годишното представяне. Тези 
дни известният македонски ко 
мпозигор. Любен Бранджули
ца, завърши музиката.

— Все докато зрителите не 
кажат думата си, а те ще Я 
кажат на 13 и 14 юни, т. г. ус 
нехът ми е непълен, защото

нски години Димитровград и- 
маше силни отбори. Дори той 
беше единственият с баскетбо 
лен отбор в цяла югоизточна 

$ Сърбия — припомни си той.
Любовта му към спорта го 

! завежда в Скопие, където за 
върши средно физкултурно у- 
чмлище. Но влечението му не 

& стихва и набързо след 
* завърши и треньорска школа 

в Белград, за да се завърне 
отново в Македония, в Гости- 
вар, където работи като пре
подавател. Отличил се в мест 
ни състезания, минава в Ско
пие, където днес работи в у- 
чилището „Коце Металец“.

! В. ВЕЛИНОВ>
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ПОНИШАВИЕТО — ПИРОТ
Е

това

ние създаваме за зрителите, 
за младите гимнастици. Отхвъ 

никаква на-
=
3 I

I
I

рлят ли ни те 
града от страна на специали
сти не е важна! — 
края Вацев.

ЧЕСТИТИ НА 

ГРАЖДАНИТЕ ОТ 

ГОРНО 

ПОНИШАВИЕ
ПРАЗНИКА НА ТРУДА

заяви на

СТЕФАН НИКОЛОВ

I

IЩЕ ПОЧНЕ СТРОЕЖ НА 

СПОРТНИЯ ЦЕНТЪР
за гостилничарскии тераса 

обект. За целата ще бъдат из- 
към 60.650 нови 

„Прадня"

Представители -на спортното 
дружество „Асен Балканки" и 
строителното 
„Прадня” в Димитровград са 
сключили договор за строеж 
на някои спомагателни обекти 
в комлекса на бъдещия Спор

ПЪРВИ МАИразходвани 
динара. Оовси това 
ще построи и полщадка за лят 
на градина.

В скоро време ще започне 
и строежи а на други спомага- 

обекти в Спортния цел- 
които са обезпечени

предприяатие

И1П111111111111111111111111Н111111111111111111111111111111111111111111111111111!11111Н111Н1111Ш1111111111111111111Н11НН111тен центар.
'Наскоро на мястото на се

гашната сграда в Центъра ще 
се строи нов обект с бани стаи

телиш 
тър, за 
средства

го повече.
Преподавателят Лоен успя

ва своите знания да предаде 
Пояснява им Хубави резултати на гора 

ните в Тлъмински район
за спортистите, който ще има

на учениците, 
сложените операции на апара 
титс. Отива от един до друг. 
Напътствията, забележките, а 
дори и упреците тук са от без 
морна полза.

Става ви че-по-ясно, 
днес науките нс се изучават 
абстрактно.

Питаме преподавателя 
с изучавал физика в същата 
гимназия, но преди много го

вое
местността „Жеравииоко ири- 
сое“. В Бистър започна зале
сяването на мястото „Бистър- 
ско шриоое“ където ще бъдат 
засадени 20 000 акациеви фи
данки на площ ог около пет 
хектара.

Пороните от основното учи
лище в Бистър, залесиха един 
хектар на мястото „Бис" с о- 
шло 4 000 борови фиданки. А- 
кциита по залесяването ще 
продължи и » останалите се
ла. Общо взето, това са много 
хубави резултати на горашпч 
от този район за създаване на 
1 ЮНИ гори.

1>. П. Карамфилов

Горапокитс бригади от Тлъ- 
мимаки район неотдавна заноч 
шаха усилена работа. В с. Гор 
но Тлъмиио на мястото „Ви
сока чука“ с залесена 
от 16 хектара. С 65 000 боро
ви и 10 000 акациеви фиданки 
Работата беше добре органи
зирана от инженер Минко Я- 
кшмои и горския каза'! Влади
мир Я1КИ1мов.

Предстои залесяване и 
„ГОШИИ чуКДр“ С ОКОЛО 15 000 
акациеви фидли нки.

ГЧ}рап каките бригади в с. Же 
равини засадиха три хектара и 
половина ерозивна площ с о- 
коло 15 000 борови фиданки II

как

площ
дини.

Разлика е голяма. За пас
практическото обучение беше) 
иепонтню.

Разбира ос, и това нс е до
статъчно, което оста има гим
назията. Вече в идващата уче 
бна година ще трябват нови 
апарати. Сегашните ще заста

на

роят, Ако не пи купим, учени 
ос лишават ог. най-шаж-цитс

ното е обучението. *ЧСспортния центарУреждане на 
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топъл (сродна тсмиеКЛИСУРСКИЯТ КРАЙ сс на 
мира в граничния пояс, севе
роизточно от Власцнско езе
ро и заема площ от около 
130 км2. На това пространство 

според преброяване

че юни е 
ратура-надминава 21°), прс.з ав 
густ температурата започва да 
намалява и времето стана по- 
свеже. Ветровете духат от раз 
лични посоки, но ггреотдолл- 
ват петрово със(ОСверооанад1К) 
и югозападно посока. Бурята 
е рядкост (през последните 
двадесет години вятър, който 
е къртил дървета е забележел 

през юли 1956 година).

живеят,
на населението от 1961 година 
4 439 жители или средно 
жители на 1 км2. Тези жители 
живеят в селата: Паля, Кос- 
трошевци. Клисура, Сухи дол, 
Драинци, Грознатовци и Стре- 
злмировци. Най-голямо сели
ще и център на този край е 
Клисура с 2 216 жители (през 
1961).

3-1

само
Топа създава благоприятни ус 
ловия за развитие на туризма 
и то на летен и зимен туризъм

СЕЛО СТРЕЗИМИРОВЦИ

чимировци. Най-голямото се
лище е Клисура. Всички тези 
селища имат махали, освен 
Стрезимировци и СухиКЛИСУРСКИ КРАЙПоложение и природни 

условия
Дол,

ксито имат згъснат тил, Въ
преки това, че селата се раз
хвърлени тю '.махали, значител 
ни са разстоянията между къ
щите. Село Клисура има 34 
.махали. Това са Грубина, Вел 
кова, Ракина, Марина, Близна 
кова, Скубина, Тутуничина, 
Спасцна, Стани шина, Гранджи 
ла, Пишмкнова, Студина, Гю.ч- 
рукана, Щарина, Вукадиноза, 
Л а дина, Милина, Гърбаоовска, 
Горня Стрезина, Суштша, Гад- 
жина Са вина, Дебелоделоса, 
пекла, Кебалова, Кошарчева, 
Еошчагова, Заина, Дракина и 
Касиина махала. За отбеля
зване е, че тези махали са 
разделени с планини помежду 
си а някои имат разстояние 
и по четири и повече киломе
тра. Центърът на селото е съ 
ставен от група махали и носи 
общо название Дервен. Дер- 
яен и-ма хубаво местоположе
ние между реките и хълмове
те сбрастнали с букови гори. 
Тук се намират управителни, 
просветни, здрави обекти на 
Клисура и целия край.

Клисурекзият край допцра 
до планината Рудина (1481 м), 
на запад до планината Въртоп 
и върха Грамада (1 719 м), на 
юг до Колунички рид и Кръ- 
вав Камък (1 737 м) и на изток 
до югославско-българската грп 
кица, която минава по Бохов 
ския гребен и Джинджовския 
рид. Клисурсжо представлява 
горния, югославския дяш на 
Знеполската котловина, задцо- 
то другата част на тази котло
вина се намира в България. 
Дъното на Горно-знеполската 
котловина се намира на надмо 
рака височина (800 до 900 м) 
и е разделена на Стразимиро- 
вачко, Драинско, Кострошев- 
ско, Оухсдолско и Клисурско 
поле. Тези полета се напояват 
от горното течение на Ерма и 
още няколко рекички. Тези 
полета дават достатъчно хра
на за добитъка. Почвата е вла 
жиа, а отчасти и мочурлува, 
което дава възможност за до
бър сенодобив, дори и по вре 
ме на сушни години. Ако се 
извърши мелоризацията на ло 
чвата добивити би били още 
по-високи, което може да се 
заключи от опитните парцели, 
на Земеделската кооперация. 
Почвата е подходяща и за 
производство на канадски то
поли, а на известни места и 
за отглеждане на ябълки и 
сливи. Освен това в котлови
ните ое отглеждат планински 
сортове пшеница, а край бре': 
гонете на Ерма има и зеленчу 
кови градини.

рядко да се види къща в то
зи край, която да не е обза
ведена и да не е построена от 
твърд материал.

работят във всички краища 
на страната и в чужбина. Ня
ма град в нашата страна, а 
особено в Сърбия, в чие го 
строителство не са участвува 
ли ръцете на клисурчани. До 
насяйки спечелените пари в 
своя край, клисурските строи
тели са повдигнал'И своя край 
в културно отношение и жиз
нено равнище. Зарад това е

и може да се очаква, че този 
край заедно е Влаоинско езе
ро и Трънското Знеполе, шс 
имат в бъдеще значително ту 
риетическо значение. , Селища

Между селищата на този 
край споменахме Паля, Ко- 
строшевци. Клисура ,Сухи дол, 
Драинци, Грознатовци и Стре-

Стопански белези

Клисурокият край принадле
жи към стопанско неразвити
те краища. Между стопански- &уиалтте отрасли може да се посочи 
екстензивното земеделие, сто- 

и печалбарство. шгшназмксвъдство 
Планинският характер на поч
вата и низката акумулатиз- 
ност на земеделието имат вли 
янме за увеличение на гори
те. Пасищата и горите заемат 
60°/о от повръхноетта. При жи 
телите на този край владее у- 
верение, че почвата не е год
на за производство и затова 
нищо не влагат. Но такива 
схващания са неоснователни. 
Направените опити от страна 
на някои земеделски произве 
дители показват, че чрез при
лагане на агротехнически мер 
км и добра организация на 
труда доходите от земеделие
то могат да се увеличат три 
пъти в сравнение с досегаш
ните. Неоснователно е, че зе
меделската кооперация в този 
край вместо да бъде организа 
тор на производството ■ е паси
вен наблюдател.

КЪДЕ ЩЕ ПРЕКАРАТЕ 

ПЪРВОМАЙСКИЯ ПРАЗНИК?
АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ, строите 

лен инженер: Д-р Йован ЧИРПЧ
— Понеже вече шест години Първи 

^ май не съм чесгвувал в Босилеград, то тоя 
1 път ще го прекарам тук при родителите 

си- Ако позволи времето с няколко свои 
^ приятели ще направим разходка в окол-

. » • ^ ността на града.
На други колективни забави не разчи

там, понеже ми е известно, 
тоя път няма да бъдат организирани в 
Босилеград.

Смиловнани 

строят път
че такива и

Смиловчани започнаха със 
строежа на пътя през селото. 
В съдействие със земеделска
та кооперация „Сгочар“, коя
то им даде един трактор и 
„Услуга“, която им даде ка
мион за превоз на материала 
— те започнаха да поправят 
пътя през Сми ловци за ВиД: 
лич

СТАНКА СОТИРОВА, акушерка.

— Празникът ще прекарам в Босиле
град. Къде точно — не зная. Ако има ня
коя културно-забавна програма ще ми на 
прави удоволствие да я посетя. В проти
вен случай ще си отпочина, а може би 
ще замина и при родителите си в с Бо- 
жица.

Надморското равнище и пла 
нинакия характер на релефа 
влияат върху климата в Кли- 
сурско, който е субпланииски 
в котловините и планински в 
планинската част. 
дълга и богата със сняг, 
тото е кратко и овежю. Макър

Отзивът на акцията е до
бър.Низкото стопанско развитие 

на този и съоедните краища
са накарали хората да ое за
нимават със строителство (дул 
гарлък). Мъжете

Зимата е Цяла нощ издър
жал повреден

а ля са известни
строителни работници. които

СЛАВЧО ВАСИЛЕВ, ветеринаренЖелкхша Венко Илиев, шофьор в зе 
меделаката кооперация „Сяо~ 
чар“ в Димитровград катастро 
фирал на 13 април край село 
Планица. Към. полунощ нз 
нръоцане от Баиаки дол, къде 
то караш керемиди, край село 
Планица той излетял от пътя 
в една долина като претърпял 
тежки телесни повреди. Илиев 
бил намерен на сутринта към 
6 часа.

Веднага след това бил пре
хвърлен в Пиротската болни
ца, където е и сега на лекува-

тех-ПИК:

ЗАПОЧНА ВТОРИЯТ ЕТАП ~ Почти всяка година чесгвуването 
на Първи май в Босилеград минава неор
ганизирано, макар, че за това нещо има 
добри възможности. Затуй с някои свои 
приятели ще направим излет в околността 
на града, а на втория доя ще се отбием 
в Кюстендил.

- ОЩЕ 50 ДОМАКИНСТВА ЩЕ ПОЛУЧАТ ВОДА
Още 52 домакинства в село 

Желюша са се включили в 
акцията за довеждане 
да. По този начин 
има веда за всички.

Условията и за тях е както 
и за 126-те домининства, които 
Доведоха вода в първия етап: 
юо.ооо динара (стари) пари.

които внасят на три пъти, ра 
бота, неопхюдима за ископава 
не на траесто.

Трасето минава на 30 
до всяка къща, която 
вува в акцияата. Останалата 
работа ще извършат 
'стопаните.

на во- 
в оелото ще Ще се опитамеметрз

уча-ст- посредством младеж
кия актив да организираме поне 
забави. танцови

сами
В. в. не.М.

М.
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Актуалви селскостопанска теми деляла високи цени в оранта, 
вършитбата и др. услуги.

ряшане на ред и порядък 
[изкупуването като се 
сметка и за утре..: Именно се
га е момент когато и коопе
рацията и производителите би 
ха могли' да намерят толховц 
необходимия общ език за съ
трудничество. Би трябвало,' 
това отношение, да разделят 
и риска.

в
държи

КАК ДА ИНТЕНЗИВИРАМЕ ЗЕМЕДЕЛИЕТО
В Димитровградска община 

подходяща условия 
макар че то има
»Сточар«
производителите.

НЕДОВЕРИЕТО

Следствие някои грешки в 
работата на земеделската коо
перация
са недоверчиви към нея. Най- 
важните причини за това са, 
както се подчертава вече неве 
днъж, между другото в след
ното- т>'В разискванията се чуха ху- 
- кооперацията не дава от- бани и предложения

четност пред производителите Производителите чскят от 
^а "?°Аажбата 113 мляко™ и операцията атрономите повече 
Г”е„"Р°^ВеЛ'™' малл да са между тях, да им оказ- 
иите, и др. произведения. вдт ПОмощ. От друга страна
__ иска да дели риска с — щс е необходимо да се на 
производителите и др. препнат всички сили да се еле

у®®6",, това кооперацията и ктрифицират селата, да се пц 
„Услуга се надпреварват кой СТроят пътища и доведе вода 
почви сока цена ще плати за и по този начин оьздадат по- 
шведата и телетата, а никой доб условИя за жи^ ^ 
не се пита какво ще бъде със ,село Тогава_ атута е, и миг 
животновъдния Фонд който рацияга ^ отре. Но тогава, 
сериозно е угрозен. когато и овчарите от Видлич

Ясно е едно: в момента »я и, Стара планина имат лични 
ма на пазара меоо и всички доходи п0 1 000 иови дщгара,
-са се различали да „ловят в и в смиловци и в Се-
мътно . Тук пак кооперация- „оКС>с ^ елисгрически ток... 
та наймиого ще има щети. общо впечатление от сьве- 
Утре, когато спре ^този „глад щаиието бе> че заналред щ0
тряодГда ое (к>™° да »ааж 0ъде ",еобхода&то Да се впТзег- 
тряова да ое ооря да се сшш нат воичкзи сили на село, под
ра положението. Затова би би помогнати от кооперацията,
ло необходимо още от сега да «, разрешат Набол®жте въ
тя, заедно с останалите обще- проаи в 0раднОсрочния план.
•стве(но-ш>Л1итогч)екжи сили в ко
муната, да се бори за въдво-

впроизводителитевсе още не са създадени 
за съвременно селско 

традиция в този край
да възвърне доверието на

стопанство, МНЕНИЯ

прави усилия

Актуашнмте проблеми 
сюото стопанство и селото — 
беше тема на неотдавна състо 

.. ялото се съвместно съвеща
ние на ОК на ССРН. ОК на 
СКС, представители на земеде 
леката -кооперация „Сточар“ 
голям брой' производители и 
о&ществено-ползитическ!!! 
ци в комуната. Уводната реч 
изнесе Цветан Оотиров, агро
ном е „'Сгочао“, а разисквани 
ята след това хвърлиха 
че светлина върху належащи
те проблеми в селското стопа 
нство в Димитровградско. Бе 
избрана и комисия, 
изготви заключения.

на сел ЦИФРИ употреби съвременна мехаки-
Пртгпт^т^__  зацил, за да се интензишира

ОФО стопанство в Ди- производството.
в упа1тГ^а;^^ напоследък е От друга страна — нашият 
ггтл^гт’^ ГОдини наред не се производител произвежда 
за гое-пгьгиМаТ си“сте1'™1 мерки всичко по малко, не произве- 

ка обществения леда за пазара, а само за сво- 
Р- И Днес 66 /о от обра- ите нужди, 

ботваемите площи са в част- 
ния сектор. Ето и някои циф- 
фреии показатели: От общо 
48,120 хектара — 32 095, или 
дае трети са в частния сектор.
Значи това естествено 
да му се обърне много по-го 
лямо внимание. За нещастие,

‘ частния сектор е много удреб

от

дей-
МИГРАЦИЯТА

Друг твърде характерен еле 
менат за намаляване на сел-пове-

налага ско-стопанската продукция на 
село е миграцията. В комуна
та от активното население 1/3 
са хора стари и нетрудоопособ 

ея и много трудно е да се ЗИ1 за физическа работа.
Отделен въпрос е миграция 

та на населението. През после 
дайте няколко години мигра
цията поспря, но преди десе
тина година тя беше много 
силна. И селата изпразниха. 
На село почти няма млади хо 
ра. Дори и ония, които все 
още са там, търсят работа в

която да

ОТХВЪРЛЕНО ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА 

СЪВЕТА ЗА ПРОСВЕТА И КУЛТУРА
м. АНДОНОВ

Преди известно време 
бщихме, че съветът за прос
вета и култура -изкристализи
ра предложение, според ко
ето неподготвените преподава
тели имаха само още 
срок
да завършат 
си. Общинската скупщина оба 
че на последната си оесия., 
отхвърли това предложение 
и реши да се даде възможност 
на непоготвените до края на 
учебната 1971/72. година _ да 
завършат образованието си.

Решението на Общинската 
скупщина се основава върху 
предложението на Скупщина
та на СР Сърбия.

Предложението на съвета в 
Димитровград имаше цел да

съо- усксри разместването на кад
ри с оглед на това, че в кому- промишлените центрове, 
ната има достатъчно млади об 
разсеяни кадри, които чакат 
места.

КООПЕРАЦИЯТА

(При едно такова положение 
кооперацията би трябвало да 
бъде този фактор, който ще 
спре миграцията, да спомогне 
да се заошш производството. 
Това не е лесна задача. Коо
перацията има амбициозни 

на планове в това отношения, но

Отбсрнзтците обаче изхож
даха от становището на Скуп
щината на СР Сърбия, според 
което като краен орок се дава 
края на учебната 1971/72. го
дина.

СД1Е1
1 март 1971. година 

образованието

С новото предложение 
„срока" се дава още една въз дали ще уапее — ще зависи 
можност на ония, ксито

Бео пошол на дърва. Идем уз санете, побъ- 
цкуйем кравете и си превирам нещо по акълат
— Великден иде, Джурджовден иде, Първи май
— много празници се збираю, та че ни остану 
ливадете нечистене.

Изневеркъе из гърмйети излезе калуджерат. 
Развлекал се ко летни петак, дзопа къмто село-

са най-голяма степен от нейното 
пред дипломен изпит да се до правилно поставяне. Коопера

цията е запланувала през пе
риода 1970 — 1975 година да 
увеличи площите от 1913 на 
1862 хектара, фуражната база 
от 234 на 737 хектара, броят; 
на расовите овце от 5 700 — 
да се увеличи на 10 350, броя 
на угоените говеда от 360 да 
нарасне на 800, на телетата от 
50 — на 1 ооо броя, на раоо- 
вите крави от 40 — на 200 И 
тн. Единствено се предвижда 

площите

квалифицират, докато ония 
просветни работници, които са
в началото — пак няма да сти 
гнат, разбира се, ако не стане 
ново продължаване на срока. то.

— Добра среча! — рече попат.
— Дал бог добро, попе — му върну и га 

пита — У наше село ли се накани?
— Пошол сам да кърстим йедно дете — ми 

каза и га одгледа у гърбину .
Я стану ко треенут. Кво крщене у село и- 

ма?! Да не би некоя бабичка да йе напраила не- 
койе чудо? П не мого да удеяним, па свирну на 
кравете да стану и изока: „Ей, попе, а коя йе 
родила, бре?

— Никоя-а-а-а. Че крщевам големо дете. У- 
чилището му не ишло, що било некретено — ок- 
ну ми попат и па заварка къмто село.

— Е да онодем туя работу — си помисли. 
Пак вану крщенье по селото. Преди годину-две 
беше улезал некикъв дявол у човецити^та из- 
крщеваше свата унучета. Оно унучета ли су, до 
римстрашни вармасонье, с два оратняка не мо
же да ги изпърлиш, ама те, изкрщеваше се. Тури 
калуджерат легьен пред нега, пойе нещо,'Дума 
на куматога да плюне и крщеньето готово. Иля-

м.

АКТУАЛНО поднамаление на 
пшеница — от 939 — на 600 
хектара през 1975 година. За 
осъществяването на тези ам
бициозни замисли, кооперацц 
ята предвижда и съответни ка 
питаловложекия па обща стой 
норт от 18 242 253 динара.

През изтеклата година кюо- 
е осъществила доб

Земеделието не 

е мечка! псрацията 
ри резултати. В сравнение с 

производитсл-1968 година 
иосгга на труда е увеличена о 
15%>, икономичността в рабо
тата' с 12%, а техническата о- 

с 27%.
Дали и днес земеделието 

трябва да бъде „мечка , с 
която да плашим децата?

Дали у тях да насаждаме 
такова отношение към земс 

към производ

на неотдавна съст оялото 
актуалнисе съвещание по 

селскостопански въпроси, е- 
дип разискващ каза между

борудепост

СЪТРУДНИЧЕСТВОТО
ДРУГОТО:

„Трябеа веднъж завинаги 
да разкъсаме със закостене
лите схващания във връзка
със селскостопанското произ

всдство. Не мога, а да не из
разя възмущение от о-тнОше 
пието на някои преподавате 
ли в основното училище, ЦД. 
к в гимназията, които не
рядко, казват па учениците 

или ще оре-

делеието и 
ствепия труд изобщо?

Нима отдавна не сме раз 
подобни мнения?

Битката за лоши отношения 
в ослокостоплнокото производ
ство занапред щс се води па 
този фронт. Земеделската ко- 

- операция „Сточар“ »с 
да ое похвали с оообеии ре- 

топа отношение. Ис-

дарката на попатога, чорапци на куматога, а на 
бащуту надежда, че кретеното че стане по-доб
ро. А оно нищо. Гледам ка дой ду, ич ним на чо
веци не бийс. Оде небричени, галиШави, прода-

— тек'а'

късали с
И днес, май, не е времс 

да со убеждаваме.
Ако едно дете няма влече 

към електронната физи 
__ то може би има инте

рес и смисъл за селско сто
панство. И в това отношение 
трябва да му помогне учи
лището. Да го насърчи, да 
му посочи подходяща лите
ратура навреме още повече 
да разшири познанията си в 
тази област.

В никакъв

може

зултати в 
тика, през изтеклата година 
тя е трябвало да ое бори за 
стабилизиране на финанюсто- 

съсгояппие, то основно

ние ваю некикве краставица, а училището 
се чуйе — па ним не върви.

А са пак ударили у крщеньета нашинци.
Не знам кво йе на тия народ та кьрщева 

унуци од градовете. Ама знам йедно некретено. 
Свако лето дооди момчето да помага дома. П 
книгата му иде, и работу селску си знайе и не 
се шегуйе със старците по селото. , ;

Па си мислим с. моюту глупав у главу — ако 
реше да га крете, дали нема да поразе детето?

Ама чеке да ви кажем — нейе попат за

ка

то сиили учете. е, че е този, отрасъл не са па- 
ггрпилен пи сериозния юрачиои. няп- 

Запазени са старите фор
те 1..

В приложение на изказа- 
мисъл идва и пе- 

аикста
в Ди* 

в която от
_. само двама

желание да оста 
да се занима-

род.
ми на промзподствсзю сътруд
ничество : уговаряне на произ
водство и преработка на мля 

и вълна, уговаряне на про 
изподство на слънчоглед, да
ване па минерални торове и 
юг.; условията обаче не оа би
ли и ай-подходящи за произва
дителите.

Коотирацмягга често е оире-

ната вече 
отдавна проведената 
в основните училища

случачй от 
моделието не трябва да Цра- 
вим „страшило'.

зс-митровградско,
350 ученици 
ся изразили 
нат иа село и 
ват със земеделие.

Но да се върнем пак към 
нашия лискУтаит'

ко

пцос, а залуднитч човеци.М. АНДОНОВ
думите на

•1
4

. Сграшща.17
АПРИЛ 1970,БРАТСТВО ♦ 29.
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ЗЕМЕДЕЛСКАТА КООПЕРАЦИЯ

„СТО ЧАР“
Димитровград

ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА
1

•» в Димитровградл»1

4^
:л •

•Ч
"V .».

Щ . V'г! ;
■ ур:ч

Г е

V’' Т

НА ВСИЧКИ
ПРОИЗВОДИТЕЛИ, 

КООПЕРАНТИ, 

ТРУДЕЩИ СЕ

\
I на населението в Димитровградско, 

както ■ на всички граждани в страна
та честити празника на труда

1

-•
\

V

■I

ПЪРВИ МАЙI

■

пожелава много успехи в 

производството и им честити 

празника на труда
I

ПЪРВИ МАЙИНДУСТРИЯ НА 

КАУЧУКОВИ ИЗДЕЛИЯ
9

ДИМИТРОВГРАД“ КОНФЕКЦИЯ „СВОБОДА“и»

честити 

1 М А Й
Димитровград

ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ИЗРАБОТКА 

НА ОБЛЕКЛО И БЕЛЬО

ЧЕСТИТИ НА ВСИЧКИ ТРУДЕЩИ 

СЕ ПРАЗНИКА НА ТРУДА -

Първи май

*

на своите делови приятели, на по
требителите и на трудещите 

страната.
се в

)г

„ДИМИТРОВГРАД“ ПРОИЗВЕЖДА „Свобода" произвежда:
I \

гумени цървули 

дамски и мъжки ботуши 

работни ботуши

ПРАКТИЧНО,
солидно И

ИЗЯЩНО МЪЖКО 

ДАМСКО И ДЕТСКО ОБЛЕКЛО 

С НАЙ-ХУБАВИ ДЕСЕНИ.

. -С. I

;
-ч

V
.' I.► .
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рт™^^гВ™° ПРЕДпрИЯТИЕ НА 

ЕДРО И ДРЕБНО И ВНОС-ИЗНОС 

ПИРОТ

ОБЕДИНЕНА КРЕДИТНА БАНКА
В ЛЕСКОВАЦ

Е ВАША БАНКА
На всички 

ити Първи май - 

В своите

свои потребители чест- 

празника на труда
магазини в Пирот, Димитрбвг- 

рад3 Кална и селските центри на Пони- 

шавието ви предлага голям избор ва 
стоки НА ВСИЧКИ СПЕСТОВНИЦИ И ТРУДЕЩИ

честити
Празника на труда

Ние ви снабдяваме и чрез
кооперации, защото те купуват в наши
те магазини в 

град и Пирот.

земеделските

Бабушница, Димитров-

I СТОПАНСКАТА КАМАРА 1 МАИв Лесковац
НА СВОИТЕ ДЕЛОВИ ПРИЯТЕЛИ И 

ТРУДЕЩИ СЕ ЧЕСТИТИ
— ПЪРВИ МАЙ ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА

БОСИЛЕГРАД
На гражданите в комуната — честити празника 

на труда — ПЪРВИ МАЙТЪРГОВСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 

„СЛОГСГ-БОСИЛЕГРАД

НА ВСИЧКИ ПОТРЕБИТЕЛИ 

В КОМУНАТА ЧЕСТИТИ 

ПРАЗНИКА НА ТРУДА —
ПЪРВИ МАЙ

Автотранспортно предприятие

„Бесна кобила"
Босилеград

ГОСТИЛНИЧАРСКОТО ПРЕДПРИЯТИЕ НА ВСИЧКИ ТРУДЕЩИ СЕ ПОЖЕЛАВА МНОГО 

УСПЕХИ В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОТО СТРОИТЕЛСТВО 

И ЧЕСТИТИ
„КИН-СТ АН"

БОСИЛЕГРАД
честити на трудещите се ПЪРВИ МАЙПЪРВИ МАЙ!

Земеделска кооперация „БРАТСТВО'
БОСИЛЕГРАД

СТРОИТЕЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ

ГРАДНЯ < I
У У

ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ТРУДЕ- 

МНОГО УСПЕХИ В 

и ИМ ЧЕСТИТИ —

ДИМИТРОВГРАД

НА ВСИЧКИ ТРУДЕЩИ СЕ ЧЕСТИТИ
- ПЪРВИ МАЙ

НА ВСИЧКИ 

ЩИ СЕ ПОЖЕЛАВА 

ПРОИЗВОДСТВОТО
ПЪРВИ МАЙ
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Един милион стари динара | 

за нашите читатели!

I

ДОБЪР ДЕН =.

5нека кажат!— Е на мен е, хората 
— Е на мен ...
Лз спокойно гледах. Но улицата ста

на миниатюрен театър. Но нищо не ми 
беше ясно. Защо толкова караница "а ули

МИНАВАХ из главната градска артс- 
Преди обед. Хората се разминават.

Има

5*
рия.
поздравляват, 
скромни, други се надуват. Всичко беше 
ежедневно, по изведнъж чух страшно гне-

шггересуват, купуват.
Е

I
=

цатп.
__ Знаете ли какво стана? — обърнах

се към една но-стара жена, която знае 
държавни удари, до колилата. 

— Кашго стана? — повтори ги въпро- 
Мнна Панчо пачалника и каза до-

ВНО:
— Не те е срам.
На сред улицата тишина 

Ю1 застана.
— Не те е срам, я марш 

не ти е нищо казал.
— А на теб ще каже, подлец, лъжец.

На мене ми каза.
— Ти пък какво си, дявол Да те носи, 

той към мен се обърна и каза.
— Но към мен гледаше.
Единият беше бял като парцал.
— Не се доближавай ще те скъсам 

като чувал.
_ Я опитай, аз съм за теб синтетика.
— На мене ми каза другаря, ясно ли 

ти е? На ме«.

настана. Все
• ‘ гятщ&тще- 1

За нашия награден конкурс, след локаната на редак- 1 
§ циита, се отзоваха следните предприятия и учреждения: |

всичко от
оттам, на теб

са ми. 
бър ден.

_ Това е толкова нормално, продавам
1 2. ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ „СТОЧАР" - ДИМИТРОВ- |

= з КОНФЕКЦИЯ „СВОБОДА" — ДИМИТРОВГРАД,
§ 4 КОМБИНАТ „ДИМИТРОВГРАД" — ДИМИТРОВГРАД,
1 5. СТРОИТЕЛНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ „ГРАДНЯ" - ДИМИТ-
= РОВГРАД.
| 6 ЗЕМЕДЕЛСКАТА КООПЕРАЦИЯ В БОСИЛЕГРАД, |
§ 7 АВТОТРАНСПОРТНО ПРЕДПРИЯТИЕ „БЕСНА КОБИ- |
= ЛА _ БОСИЛЕГРАД,
= 8. ОБЩИНСКА СКУПЩИНА ДИМИТРОВГРАД,
_ 9. ОБЕДИНЕНА КРЕДИТНА БАНКА ОТ ЛЕСКОВАЦ,
= ю СТОПАНСКА БАНКА БЕЛГРАД — КЛОН ПИРОТ,
Е 11. ГИМНАЗИЯ „ЙОСИП БРОЗ — ТИТО" — ДИМИТРОВ | 
= ГРАД,
= 12. ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЙ НА ПОНИШАВИЕТО —
= РОТ.

аз- моите морални качества.
— Да, но от съседния тротоар мина

вал Иван.
— И?
— А друтня тротар същевременно ми 

нал и другия Иван.
— И сега?
— И сега се карат иа 

казал добър ден.
кого е Папчо

У
ПИ-

= В следващия брой на в. „Братство" обяваме първия Е
| купон за наградния конкурс и списък на наградите, които | 

дадоха стопанските организации. Този път ви съобщаваме, = 
че общата сума НА НАГРАДИТЕ Е 1.000.000 СТ. ДИНАРА. |

Тъй като някои читатели не са попълнили купончето Щ

. _.]
= ще има голям брой награди. =
= Читатели, _
= Издължете си абонамента за вестника, за да можете Е
= да участвувате в конкурса. =

Карикатурен екран

зг. аботгране на вестника същото повтаряме.

Моля, абонирайте ме за в. „Братство", за да мога 
да участвувам в „Наградния конкурс". Дължимата сума 
За абонамента ще изпратя след като получа чековнмя

ШТЮЬШг НА новия ]
го тгетг,г ВАТ//В4 В запис-

(Име, фамилно име)
— Довиждане! Ще се видим в някое 

гърне във Франция! от с. (гр) Но-----ул.I Поща

1970
Дата) (Подпис)

<// нсипсф. /7*о
^вилш). я.со

33 оо

„Балканци" на първомайски парад Е
§

IЧ ГРАЖДАНИ, =
СТАНЕТЕ РЕДОВНИ ЧИТАТЕЛИ НА ВЕСТНИКА. ОС- 1 

= ВЕН- ЧЕ ЩЕ БЪДЕТЕ ИНФОРМИРАНИ ЗА НОВИНИТЕ = 
= ВЪ|В ВАШАТА КОМУНА, НЯКОИ ОТ ВАС ЩЕ ПОЛУЧАТ § 
| НАГРАДИ НА РЕДАКЦИЯТА
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— Сто грама месо моля!

— За палатката ли?

—- Не, за мене ...

МИНИ г
Първи май -Агнешко ГНАВЧН\ 

та гтьрвцмаи- АЯА1Л 
ЦНАА ЯН Е МААЩ/

-АЗ РАТОЯЯ & 4
гФАВТЛА'1 А О/ЧО 

м шяинааш/ /̂г

Н*7"- Г7ГТРО&

БЯО -©
он-$и ЕАШО АГНЕШКО

гплвче, поля,
.


