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ТОДОР СЛАВИНСКИ 
Вестникът излиза всеки 

четвъртък
Печатница » График а «Пирот 

ЦЕНА 10 ДИНАРАВЕСТНИК-ЗД ОБЩЕСТВЕНО—ПОЛИТИЧЕСКИ И КУЛТУРНИ ВЪПРОСИ НА БЪЛГАРСКОТО МАЛЦИНСТВО В ЮГОСЛАВИЯ ' X

ПРЕДИЗБОРНА ДЕЙНО ОТ В НАШИТЕ КОМУНИКошн майски празненства Избирателите предложиха 

кандидатите за отборници 

и представители
РАДМИЛО МАРИНКО- 

ВИЧ директор на 
„Тигър” в Пирот.

Кандидациошйгге 
на избирателите излъчиха кан-

06-

В ДИМИТРОВГРАДСЮ пата на фабрика
В комуната вече приключиха 

кандидационните (Събрания. За 
съюзен представител на Дими
тровградска, Бабушничка и Бе 
лопаланачка община е приета
кадиддтурата на ЙОВАН ВА- . девите единици 
ЦИЧ от Пирот. | рани лицата: за отборници във

В Стопанското вече на Съюз- | гечето на трудовите общности: 
ната скупщина в Димитровград ‘ Избрани са: ЖИВКО ВИДЕ- 
ско е приета кадидатурата на НОВ, ДИМИТРИНА МАРИН- 
АЛЕКСАНДАР МАНИЧ, управ КОВА, ТИХОМИР РАНГЕЛОВ, 
нцк на Комбинат „Синиша Ни- : ИЛИЯ МАРКОВ, ЯНКО СТАВ- 
колич-Драгош” в Пирот, а в Ор РОВ и СРБИСЛАВ ЗЛАТКО- 
ганизационно-полмтическото ве БИЧ.
че на Съюзната скупщина КИ- В групата Селско стопанство 
РИЛ ТАШКОВ. секретар на доогга са приети кандидатури
Общинсикя комитет на СКС в те на МИЛОВАНКА ТОШЕВА 
Димитровград. ИГНАТ ■ ВИДЕНОВ, СТОЯН

За представител в Републи НАКОВ, ГЛИГОР ИВА-
канското вече в Скупщината на НОВ. КРУМ ТРИФУНОВ 
Социалистическа република Съ СПАС ДИМИТРО©, ДИМИ-
рбия е изтъкната кандидатура ■ ТЪР ПЕТРОВ, ПЕТЪР РАНГЕ 

ТОДОР СЛАВИНСКИ | ЛОВ КИРИЛ МАНЧЕВ и НА- 
в I ПОЛЕОН ХРИСТОВ.

събрания

дидатите за отборници в 
щинската скупщина. А по тру 

са кандидати-

та на 
дооегашен 
Съюзната

представител 
народна скупщи

на а за Социално-здравно
то' вече—МИХАИЛ ЛЮБЕНОВ, 
председател на Общинския от 
бор на Социалистическия еть- 
юз в Димитровград.

За представител в Организа
ционно-политическото н(аче, в 
Републиканската скупщина на 
Социалистическа република Съ 
рбия е изтъкната кандидатура 
та на ЛЮБИНКА ЖИВКО- 
ВИЧ. от Пирот а за Стопанско
то вече в Републиканската ску 
пщина на Социалистическа ре 
публика Сърбия бе приета (на до 
сегашните събрания) кандидату

8 БОСИЛЕГРАДСКО
Събранията на избирателите 

в Босилеградско са предложили 
за свои кандидати за представи 
тели следните другари: СТО- 
ШИЧ СТОЯДИН — „ДИЧА” за 
представител в Съюзното вече 
на Съюзната скупщина, АСЕН 
ЛАЗАРОВ,
Околийския отбор на 
Лесковец за представител на Ре 
публиканското вече на Републи 
канската скупщина.

Събранията са излъчили кан
дидатите за всичките други ве- 
чета и Общинската скупщина.

подпредседател на 
ССРН в

тези стремежи и са облъчени ота среща с този велик ден, здадохме и повдигнахме, преодо 
лявайки различни трудности и 
препятствия, се основава върху 
решенията, които бяха приети 
под стените на крепостта па Яй 
це в оная ноемврийска нощ, в 
разгара на войната. Следвоенни 
те поколения учат от историята 
и записите, какви са били тези 
решения, а това им показва и 
нашата съвременност.

изпълнен с пролетно уха тази светлина.
и млада зеленина.ние

Под знака на тези усилия и 
стремежи пие чествуваме и то 
зи Първи май.

дойдохме и тази година 
с разширени ръце и оза- 

Блясъкьг на тези

I

рени лица. 
моменти, целият създаден от чо 
вешки възторг и красота, не »и 
вее само около нас — в осезае
мите блага, които са дело на на 
шия човек и нашата страна.

ОКОЛИЙСКАТА младежка штафета
МИНА ПРЕЗ ДИМИТРОВГРАД

*

Празникът на труда и със са 
мото си име влива радост в сър 
цата на всички хора, които жи 
веят от собствен пот. За пас та 
зи радост е толкова по-голяма, 
че за непълни две десетилетия 
свободен живот, като изгражда 
хме социализма върху собстве
на обстановка и път, 
да измъкнем страната от изоста 
налостта и да я облечем в рухо 
то на прогреса, а отпошенията 
между хората да хуманизирамс 
до най-висока степен. Струейки 
през цялата ни общност и раз 

като животвореп сок, об-

Първомайските знамена и ше 
ствия, честитките и поздравле
нията на улицата — всичко, ко 
ето представлява и създава вън 
шната картина на това търже
ство, ще бъде, както и досега, 
отражение на творческото ув
лечение, което не може да се 
измери и прецени с око. Това 
са същите ония неизмерими ув
лечения 
през
олицетворение на борческия мо 
рал и воюването за човека и не 
говото достойнство. Целите към 
които се стремяхме, слънчевите 
и ведри стремежи на много по
коления, ни даряваха сила, ко 
ято действително не можеше да 
бъде унищежепа.

На 27 април, към 13,30 часа 
мина през Димитровград околий 
ската щафета на младостта, коя 
то на 23 април тръгна от щзвест 
мия връх Буковик и мина през 
цяда Нишка околия. На пло
щад ,, Освобождение)” В| Димитро 
вград бе устроен кратък митинг 
и малко тържество във връзка 
с приемането на щафетната па 
лка. Към 14 часа младежката 
-щафета тръгна по> посока за Пи 
рот като мина селата Градини.
Вачево, Бребевкица^ Мъзгош,
Моинци и през Вълковия и дру 
гите села на Висока се спусна 
до оело Славния, където бе пре 
дадена на младежта от Пирот- 
ката комуна.

В Димитровградската комуна ДРУгарр Тито за неговия 71 ро- 
бяха организирани три локални жден ден. •

щафети. Едната тръгна от Сено 
кос и през Каменица и другите 
села на Висока и Забъдието се 
спусна през Паскашия в Дими
тровград, втората — от село Дра 
говита кроз Поганово и другите 
села на Бурела, през Желюша 
до Димитровград. Третата лока 
лна щафета тръгна от село Искро 
вци и през Петачинци и Врабча 
Скървеница'. Невлите, Верзар. 
Сливница и Лукавица пристиг
на в Димитродград.

И провъзгласяването на нова
та Копституцил също така се 
отразява върху днешните тър
жества. Предложението за на
шия основен закон мина предва 
рит|сл110 през неброени разис
квания по цяла Югославия, за 
да се изкажат по пего милиони 
те наши хора.

успяхме

__. които ни издигнаха
войната и революцията н

витае
ществеиото самоуправление раз 
вързва и стопява, рало или къс 
но, всички възли, о които човек 
би могъл да се прикрепи и да 
заеме бездушпо стаповище към Младежта от Димитровград

ско взе масово участие в носе
нето на щафетната палка — то

Като посочва на нашата и сае 
топна обществспост основата, въ 
рху която се развива животът 
на нашата общност, новата Кон 
ституция отхвърля войната и 
дрънкането с оръжие, заплахи
те и пасилията в международ
ните спорове и отношения. Че- 
ствувайки днес своя велик пра 
зиик, пашите трудещи се о гор
дост ще изтъкнат, че този глас 
па пашата нова Конституция с 
глас на цялото миролюбиво чо
вечество.

човека.

Всичко това представляваше 
борба за човека.

*
зи традиционен вече поздрав до

Тържеството, което днес зали 
ва нашите градове и села, идва 
по време, когато празпуваме и

на Второ

*
Боецът изгуби живота си. Но 

той запази печата на своята во 
йскова част. Този печат, наме
рен при костите па боеца, в гъ 
сталака над потока, ни е оста
нал като извънреден документ 
за нашия човек през войната и 
красноречив символ па нашето 
упорито и жилаво дирене на чо 
вешкото щастие. Всички наши 
досегашни усилия 
следвоенни, са вдъхновени от

двадесетгодишпипата
то заседапие на АВНОЮ. В ста

поем-
На всички свои читатели и сътрудници ре
дакциите па ,,БРАТСТВО“ и ,.ДРУГАРЧЕ“ 
честитят Международния празник ни труда

ринния град Яйце през
1943 година, се роди паша-ври

та Република.

ПЪРВИ М4ЙВсичко, което досега — до то 
зи днешен празпик на труда, съ

военни и
Нека ни е щастлив Първи май!



БРАТСТВО
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На външнополитически теми. ИСТОРИЯТА 

НА 1-МАЙИСПАНИЯ
ЗАД РЕШЕТКИТЕ започва от събитиятаИсторията на празника на труда 

в Чикаго, станали на 3 и 4 май 1886 година, когй™ ”
„кански град станаха големи кръвопролития, в които загуби- 

хГживТт ^е си мнозина работници. Именно около 65-000 ога- 
чкуваши паботници схапаха предмет па полицейски терор, вдъ 
XIшпеи^т буржоазията. Над 300 ранени, и много повече мър 

тви станаха жертви па тази буржоазна
т.шци след това бяха осъдени на смърт. В спомен на тезиоь- 
бития първи май бе установен за Празник на борбата на всич. 
ки работници в света против капиталистическия гнет.

вяването на знамената на демо
крацията вместо Фраиковия фа 
шизъм. Над тези хора се въР 
шаг
„Писмото носеше 
над петстотин политически зат
ворници 0т затвора в Бургос.

3126 годиви ■ затвора

цията на обединените нации 
испанският делегат, със цини
зъм, характерен за безсъвест
ните, разказваше приказка за 
наивните — че правата на чове
ка, а писани в Устава на ООН, 
се зачитат в Испания в най-вне- 
ша степен. В едно изявление 
Франко бе казал, че в Испания 
не съществували политически 
затворници. Действителността 
обаче доказа, че се касае само 
до пребоядисване на фасадата и 
уреждане ма витрината за чу
жбина. Постоянните кориди и 
звездите на ,,Реал Мадрид" ук
расяваха тази витрина. Привле
кателните плакати на слънчеви
те простори, красотите па ро
мансите и баладите, китарите и 
•кастанетите, трябваше' да при
крият кипящия живот под горе 
тото слънце на Каталония и 
Гранада. Гъстите кордони нафа 
лангата и дебелите затворничес
ки стени трябваше да скрият о- 
нтя Испания 'зад решетките. Ся 
каш пътят на истината може да 
ое прегрдо.-; с щикове и решет
ки!

Онова, което световната делю 
кратична общественост предпо
лагаше, се случи. Лидерът па Ис 
папската комунистическа пар
тия, испанският патриот и чове 
кът. който десетилетия се бори 
за свободата на испанския на
род бе осъден сг военния съд в 
Мадрид на смърт. Хулили Грай 
мо Гарсия бе убит, защото оби
чаше своя народ, мразеше фалш 
стката диктатура ц се ■ борешо 
против нея, зедно.с всички де
мократични II свободолюбиви 
сили в света. За съжаление, до 
като светът живее освободен от 
тази монструозна тирания, по 
Сътото време тя ие престава да 
върлува в Испания.

Всъщност приказката, дълга 
почти четвърт век се повтаря: 
Франкова испання 1938-1963 го
дина — убийства, арести, терор, 
рспресалпн. През последните 
колко години диктаторът отвъд 
Пнринеите се опитваше да пре 
дтеавп своята тъмница във ве
сели багри. Разпространяваха! 
се вести за авто^ибералнзация 
на режима. По време на прие
мането на Испания в Организа-

всекидневни репресалии-.
подписи на

* * *
като международен празник 

1889 година, на I конгрес на
с година бургаската 

отново прони|кна в све 
общественост. През ме 

Сец март политическите затвор 
иици отправиха до световната 
общественост, ООН, “Рав^^ 
вата и парламентите на всички 
страни, апел за помощ, като раз 
крипаха лъжите на Франковата 
пропаганда. В т0зи документ се 
привежда, чс в централния заг 
пор на Бургоса се намират 465 
политически затворници. Меж
ду тях се намирали 68 души, ко 
ито са в затвора повече 
години. Те изнасят г'отресаюша 
статистика от затвора: Политат 
ческите затворници от този зат 
вор до тази дата са прекарали 
Общо 3.126 голини В затвора, а 

основа па присъдите
съдилища трябв“ 

оше 3.811 години.

Първи май е бил устаповеп
на трудещите се през месец юли лелегатВтория интерпационал. по предложение на френския делегат
Лавип.

Миналата 
тъмница 
топната

* * *

Първите организирани първомайски Си^оТава 
работническата класа са проведени през 1890 годипа. Тогавав 
Париж са демонстрирали 100.000 работници. Пра
теп са били събрани 40.000, в Будапеща 50.000 раоотници. дг 
монстрациите са били силни и в Прага, Букурещ, Цюрих, 
мон циитс в тз,зи година Първи май е честв.уван само в 

Хърватско. В Любляна е бил устроен работниче
ски митинг,* на който са участвували 500 работници а^тър 
жсствата в цХърватско са участвували около 2.500 работници.

кхолм. 
Словения ипя

от 20

* * #

Първите -първомайски тържества в Сърбия са били про 
ведени през 1893 година в Белград. Още сутринта в оелрадска 
та кръчма , Работническа касина” се събрали много работници 
и оттам, следени ст жандармерията, тръгнали за Топчидер. 
Обаче жандармерията успяла да разгони рабоническата коло
на и останали само 17 обущари, които обкържешг от жандар
мите отишли в Топчидер, където им е било прочетено привет
ствието на Васа Пелашч до младия сръбски пролетариат.

Чествувакето на Първи май на село в Сърбия е 
през 1895 година в село Дубона. Тази година в градовите не е 
имало тържества зарад полицейската забрана.

на
Е$ЪЗ
Фрапкооите 
ла издържат 
Толкова само в Бургоса. А къАО 
са Мадрид, Барцел0на, Билбао и 

затвори разпръс

Над петстотин хиляди души убити във 
Фраиковите затвори ✓

гп, конто разпространяват иден 
против вярата, отечеството и не 
говпте институции. Значи доста 
гьчно широка основа да се хвъ 
рли в затвора воеки. който не се 
харесва на каудильо. Когато и 
това не бе досггатъчно да се за
души всякаква мисъл за свобо
да, през 1941 година беше изда
ден закон за държавната безо
пасност насочен против всяка
къв вид опозиция. Към края на 
Втората световна война теро
рът беше узаконен с прехвърл 
яието на провиненията от поли
тическо естество под юрисдик
цията на военните съдилища. 
По-късно репресивното законо
дателство бе обединено в

цяла мрежа от 
пати по цялата страна.

Ония, които не можа да пре
лъсти външната красота на ан- 
далузийските нощи и лъжливи
ят звън на кастанетите от мад
ридските барове са изчислили, 
че в първите години след пропа 
дането на Републиката във Фра- 
нковите затвори са убити поло 
вин милион хора, а по-късно о- 
ще 200 хиляди. Безправието се 
затуляше с прозрачен правен 
воал. Узаконяването на белия 
терор след задушаването на Ре
публиката стана през 1939 годи 
на (дотогава се убиваше без ка- 
къвто и да било закон) с така 
наречения Закон за политичес
ки отговорности. Въз основа на 
него под ударите на репресалии 
те бяха поставени всички ония, 
които още от Астурийското въс 
тание през 1934 година, показва
ха каквито и да било симпатии 
към републиката. СлеА ликвиди 
рането на всички ония, които 
Франковият режим успя да за
лови, а които имаха някакви 
връзки с републиканския ре
жим и идеите на републиката пр 
ез 1940 година. Франко изддаде 
нов закон за наказване на всич
ки привърженици на „масонерп 
ята и комунизма" и всички дру

Поръки от затвора
* *

годинаминалатаПрез юни
испански политически зат През 1898 година, по случай Първи май, в Белград е би 

която са били отпечатани поздрави-
от Ви-

ворници е успяла да отправи 
поръчение до международното 
сдружение на юристите в Брю 
ксел. Поръчението носеше под 
писи на двадесет и трима астур 

в Овнедо.

ла издадена тиражна, в
телните телеграми до сърбския пролетариат, изпратени 
лхелм Либкхиет и Август Бебел от Германия, от Бакалов от

изразено иБългария и други. В телеграмата на Бакалов е 
мнението по въпроса за Македония, около който не можеха да

страни. В телеграмата той
ски рудари затворени 
„Ние, се казва в поръчението, 
упознахме какво означават без
крайните и разнообразни фор 

измъчване: дълготрайно 
коленичене на грах и ориз, за
биване на игли под ноктите, о- 
бесване за косата» или ръцете 

Подложени на различни 
с които

се нагодят буржоазиите яа двете 
казва: Македония принадлежи на Македонците”.

* » »ми на
нов

През 1900 година първомайски манифестации са били 
проведени и в Ниш. Шестдесет работници, повечето австрий
ци, които работили в железопътното депо, и малко местни ра 
ботници организирали първомайско тържество. На другия, ден 
австрийските работници са били уволнени и в знак на протест 
напуснали страпата. За такава брутална постъпка против ни- 
шкото работничество дал заповед крал Милан.

„закон’’, който провъзгласяваше 
всяка опозиция на режима за 
акт на злодейство, терор И бан
дитизъм. Това послужи на Фра 
нко и неговите гланггаи да твър 
дят, че в Испания почти и няма 
политически затворници. Но те
зи изявления не можаха да из- 

Заточениците 
много

итн.
форми на измъчване, 
нормално си служи Франковата 
полиция, хората идват в затво 
ра като истински човешки руи 

Много от тях след измъчва 
нето не могат да станат на кра 
ката И полицаите ги носят в ки 
лиите...“

ни. о
лъжат
от Франковите затвори 
по-тежко преживяваха това при 
низяваие на своята съпротива 
до равнището на разбойничест-

никого. * • *
Ето такава е картината на 

Франкова Испания. Демократттч 
ната общественост си поставя 
въпроса: кое ще бъде последно 
Франково злодеяние? Краткос
рочните прогнози за Испания 
имат лъжлива стойност на дъл 
госрочни метеорологически пре 
двнждания. Но все по-малко ос 
тава място за съмнение че поли 
тическите сеизмографи осцили- 
рат все по-ускорено и че изгле
дите за експлозия са все по-че 
стн. Съществува все по-Дълбо- 
ко убеждение,,че в кратера на 
народния гняш ще рухне режи 
ма, който толкова дълго беше 
петно и позор на Европа.

През 1905 година първомайските тържества в Сърбия са 
били особено .масови. Тогава и в Пирот са участгували 1.500 
работници в тържествата.вото.

* * *
,,Цяло поколение е минало през затворите“

Отговорът на тези и подобнй 
молби-протести беше хвърляне| 
в килии за мъчене- 
. Почти едновременно политиче 
ските затворници от бургаския 
затвор успяха да отправят пис
мо до Икономическо-социалня- 
я съвет иа ООН искайки помощ 
и защита. След като привеждат, 
че в Бургос хората лежат по зат 
ворите по десет и двадесет годи 
ни. те пишат; ,Цяла една генера 
ция е преминала през затворите 
и ие доживя, както останала Ев 
ропа, да види в страната си раз

През наробдноосвободител пата борба първомайските тър
жества са имали по-друго съдържание: по-остра и по-успеш 
на борба срещу врага. През 1942 година например след победа 
та над италианците при Чайниче, в освободена Фоча било 
устроено голямо първомайско тържество, на което говорил Иво 
Лола Рибар. Това е едио от първите първомайски тържества 
на свободната територия.

От онова, което Испания е ос 
тавила на света, на първо мяс
то е сигурно досгсйството. Да си 
спомним само за заветите на ре 
публиканския войник, който от 
барикадите с гордо достойнство 
призоваваше другарите си на 
смърт: „Оня, който се бои да у 
мре, няма спокойна съвест“, До 
стойнството от барикадите се 
пренесе и в затворите.

Известен е случаят на социа
листа Едуард Вегас, мадридски 
съветник по време на Република 
та. Бил осъден на 30 години зат
вор и не помислил за милост. Но 
когато узнал за изявлението на 
Франко, че в Испания нямало 
политически затворници, отпра 
вил следната молба до кауди- 
льо: „Господине, аз не отричам, 
че съм работил против онова, ко 
ето вие представлявате. Ако за 
това трябва да заплатя и със 
живота си няма да се жаля. Но 
със цялата сила на своето, би
тие Ви .моля да не отричате та
кива изявления и да попречите 
такова недостойно петно да пад 
не върху едно бедно, но честно 
семейство“. А ето какво пише и 
един друг испански борец за 
свобода — ръководителят на си 
ндикатите на железничарите по 
време Републиката Енрико Мар 
кос Надал: „Ако са точни пзяв 

'ленията, че в испанските затво
ри лежат само разбойници, тота 
ва те дълбоко убиждат моето 
достойнство на човек и Испа
нец, който повече цени своята 
чест от самия живот”.

* * *

В освободената страна първото свободно 
Първи май е било устроено през 1945 
бодените градове. В Белград например 
жествата

чествуване на 
година и то само в осво- 

са участвували в гьр- 
над 250.000 работници, младежи и войници.

Такъв извод се налага от Ис 
пания зад решетките: измъче
на, горда, свободолюбива и не
покорена. Камбаните не бият за. 
тази Испания.

ПРЕДИЗБОРНА ДЕЙНОСТ

Съвещание иа политическия актив на Общинския комитет на ССРН
резултати и в горското стопан 
ство, съобщенията и селското 
стопанство.

Залесяването в предизборните 
дни получава небивали размери. 
Ежедневно се залесяват нови 
хектари голини. Досега са за 
десени над 50 ха, при 1800 упот 
ребени трудена.

В съобщенията е извършено 
разчистване и оправка на пъти 
щата в дължина 75 км, при упо 
требени 3.700 трудодена. Също 
така се привършва разчттетав

Неотдавна в Босилеград се съ 
стоя съвещание на Поитичес- 
кия актив на Общинския коми 
тет на ССРН, който обсъди до 
сегашната работа в предизбор
ната кампания.

От направения анализ се виж 
да, че тя е повече ог задоволи 
телна. Освен проведените поли
тически конференции, на конто' 
избирателите се запознаха с из 
борния закон и други въпроси, 
в рамките на предизборната ак 
Т1ШНОСТ са постигнати завидни

нето на пътя през Бесна кобила.
Предизборната активност раз 

гърна широка политическо-иде* 
ологическа активност и работа 
е организациите на ССРН и дру 
ги организации. Досега всички
.местни организации на ССРН за 
едно с останалите организации 
проведоха съвместни заседания 
разработиха цялата предизбор
на активност и приеха конкрет

планове за своя дейност. Към 
изпълняване на тези конкретни 
акции вече

ни

се е прие - пило.



братство

НИШ ДНЕС

Удивителни бройки 

документи на един
разцвет на цифра; в промишлените пр 

едприятия пр оизводствените 
щности са увеличени с 87.866 
квадратни метра, започнаха се 
реконструкции в останалите пр 
едприятПя ч— фабриката ,,Ста 
нко Паунович’’, в предприятие 
то на цветни метали „Джуро 
Салай във фабриката за пом- 

..Ястребац”, в каменолома в 
Осгровица, текстилната 
шлеиост „Радко 
Тютюневата фабрика

мо

Някога тези цифри на нас 
„обикновените хора- не бяха 
познати. И когато различни спе 
циалисти и референти започнаха 
да ги използуват на събранията 
ние говорехме, че това е напра 
зио преморяване на човека. А 
сега ги онаем ползваме, разгле 
ждаме. На това ни научи пок
рай другото, работническото и 
обществена самоуправление 
Ние. „обикновените хора”, стана 
хме управители, анализатори 
контрольори насрчватели, пла’ 

Затова да се пак 
свърнем към цифрите: _в Юго 
славия участвуват над 750 хиля 
ди граждани в различни изби 
расми самоуправителни орга
ни на работническото и общест 
вено самоуправление.

Да тръгнем по-нататък от 
зи цифри и да направим своя 
физономия от различни цифри

През 1962 година в новите ор
гани на работническото самоу
правление, работническите съ
вети и управителите отбори бя 
ха избрани нови хиляди упра
вители. Днес само в по_големите 
трудови стопански организации 
предприятия^ които имат над 30 
работника имаме 163.807 членове 
на работническите съв>ети. Ако 
това е нашето управително ру- 
хо, тогава всяка седемнадесета 
рокля е за женско, а всяка де 
сета — за младеж или девойка.

ПР0(МИ
Павлович” в

и пр.
Когато беседваме с бройките, 

нека да ни кажат нещо за ус 
пехите на промишлеността през 
последните пет години. Произво 
дството на изтеглена медна жи 
ца е увеличено с 485%, а на о 
станалите такива произведения 
С 323% в сравнение с 1958 годи 
на. Товарни вагони сега се про 
извежда

новици.

292%,около
за селско стопанство с 222.8%. 
кожени обувки с 4.816% пове
че. В този период започна про 
изводството на перални машини 
телевизори, транзистори, транс 
форматори, поливни съоръже
ния за изкуствен дъжд, електро 
медицински инструменти, тъка
ни и изкуствени влакна.

помпи

ни 295 нови паралелки в учили- ; налите до сегашните избори. В 
щата. и се построиха 107 учеб
ни стаи с 3.745 ученически Мес- I вят да излязат пред 
та. С дограждане е съществува. по време на празничните майс

дни хората обикновено ви
кат бройките на разговор — да 
видят какво е направено. За то 
ва и ние повикахме някой, не 
всички, защото ги има много, 
но и тези са достатъчни да по 
кажат неспирния еъзход.

Но сега да дадем физиономия 
т ана нишлии; съкратено:

Преценките са, че през разни 
те органи на общественото уп

над

те- пр©изведения 
лкото през 1958 година.

Не може да се каже, че хора 
та са се пропили, обаче бройки 
те казват,че гостилничарството 
е направило през 1962 година о- 
коло 300 милиона по-голям обо
рот отколкото през 1958 година. 
Ако съдим от бройките тогава 
действително може да се каже, 
че нишлии са се пропили, защо 
то домакинствата през 1958 го
дина са похарчили 645.350 куби 
ка вода а 1962 година този вид 
потребление е повишен на 1 ми 
лион 424 хиляди 193 кубика во-

РАБОТНИЦИТЕ СА ВСЕ ПО- аа- Бройките показват че ниш-; лиите са станали по-чисти—дво- 
СЪВРЕМЕННИ ПРОИЗВОДИ- йНо повече ое харчи вода за чи.

’ стене на улиците, за поливане 
I на парковете.

>И потреблението на хлебни 
произведения ое е увеличило с 

| около 36,6%. През 1958 г. в но
ви жилица се настаниха 795 гра 
ждани, а миналата година 1.598. 
За последните пет години в но
ви квартири влязоха над 5.000 
семейства.

I Вече започват да ни досаждат
— броят на заетите в стопан- думите на нашите бройки. Оба- 

ството с виеше образование е че да чуем още някои: През из- 
пораснал с 322%.

— броят на заетите с полувис 
ше образование се е увеличил с 
500% или с 20 пъти. Също така

повече отко : : тези дни, когато хората се гот
урните.

г

щите училища се получиха още 
1.890 ученически места.

Ниш има. 3.971 редовни студен 
ти по медицина, зъболекарство 
икономически и правни науки, 
електроника, строителство, ма
шиностроене и пр.

ки

Всичко това изискваше зна
чителни капиталовложения, ко 
иго сега заедно с ,капиталовло 
женията, отделени за железвпът 
ни съобщения възлизат на 20 
милиарда и 139 милион динара. 
Обаче въпреки тяхната прециз
ност. машините са мъртви, без 
работниците.

Това е за младите. А за бол
ните?

От 1958 — 1962 година бяха от
крити 12 нови здравни заведе- ( равнение са участвували 
ния. В тези заведения бяха обза \ 35.000 граждани в изминалия пе, 
п.дени още 436 нови легла, уве- \ годишен период. Така стои запи 
личи се годишният брой на пре сано в един документ.. Там оба 
тлелите с 630.735 такива, а на ле ; че се казва, че в момента в ра 
карите с 97 и на ередномедицин ботничеките съвети, управител 
ските кадри с 147 души- Годиш , ните отбори и другите органи

игла точно 7.953 граждани от кО 
! ето 1.498 жени.

I

Да разчленим Ч-ази цифра 
още веднаж: всеки петнадесети 
управляващ ц виЦвкоквалифи 
циран работник всеки четири
десети е квалифициран работ
ник. всеки осми е неквалифич 
циран. а броят на заучените ра
ботници е намален от 15 на 12,8 

в сравнени© с 1958 година.
В управителните отбори има 

54.781 членове, в училищтните 
съвети 134.000, в съветите на 
шестте университета и 204 фа
култета и художествени акаде
мии и високи училищ са рабо
тили над 3.000 членове.

.
ТЕЛИ

Нишкото стопанство зае за 5 
години 17.614 нови работници. 
Сега. когато хората напускат 
селското стопанство и свелото, 
може да се помисли, че това е 
предизвикало да се увеличи 
броят на работниците в промиш 
леността. Но да дадем думата 
на бройките;

ната дотация за издръжка на 
деца и стари по домовете из
вън нишката община е увеличе 
на с около 8,5 милиона, а в ра
йона на общината с 63,7 милио
на динара.

Значи почти
! всеки втори гражданин, като 

включим и бебетата, е бил през 
последните пет години член на 

! цякои орган на управлението.
Тогава нима не сме всичките 

управляващи?Бройки и успехи. Тук не гово 
рим за трудностите, но това 
значи, че ги няма. Тук бройки

не
БЛАГ01Е МАТИЧ

Органите на управлението в 
Областта на културата — съвети 
те — имат около 13.000 членове 
В 130 околийски и републиканс 
ки общности на социалното оси 
гуряване са избрани 6.483 чле- 
ове. в съветите на здравните 
заведения около 24.000, а в уп 
равителните отбори около 18.000. 
Над 65.000 членове в жилищни 
те съвети управляват зданията 
в обществена собственост.

Значи станали сме ръководи-

Нови овощни плантации и лозя
в Лесковашка околия

в нишката промишленост е у- 
двоен броят на висококвалифици 
раните работници, а на 100 ква 
лифицирани през 1958 година 
днес се падат 153. Най-голямата 
промена обаче стана в кадрите 
с виеше образование. Вместо 
100 инженери през 1958 година, 
сега 282, вместо 100 икономисти 
сега са 248. вместо 100 високо
образовани хора рт останалите 

тели и числата са ни близки сп специалности днес в промишле 
ътници в тази отговорна рабо- I ността на Ниш работят 655, до- 
та. Само в Нишка околия има като с полувисше образование 
над 4.500 членове в работничес ^ вместо 100 през 1958 сега има 
кйге съвети. 3.115 членове в учи 630 души. 
лщцните съвети 4,278 в коопе- 1 И този малък разговор с брой 
ративните съвети, 1125 в упра- | ките, които показват промяната 
вителните отбори на коопера- в състава на хората, които ко- 
циите 1.500 отборници в общинс нтролират, управляват, и ръко- 
ките отбори, 1.310 членове в об водят работата на машините, по 
щинските съвети. казва един качествен напредък.

Досегашните цифри трябваше А без този напредък нямаше да 
да обрисуват в известни сте- има онова създадено богатство, 
пен нашата физиономия. Но ! когто наричаме национален до 
немалко те ни показват като у | ход. 
цравляващи. Имаме редица до : 
пълнения които спомагат да сме 
облечени” по последна мода. За 

•това мнозина могат да ни зави 
дят да ни копират. И ако, ние 
не се . сърдим.

— 34.000 тона цлодове а десертно грозде

цп за. амбалаж и други обекти.
На пустеещите земи във Вла- 

дишки Хан се строи комбинат 
за селскостопански произведе
ния ,,Делншес’’, с плаитационни 
овощни градини върху 300 хек 

] тара, а оесщнито градини и ло 
| зя във Вучие. Предеяне. Вели- 
I ка Грабовница и Гърделица сз 
( почти завършени. Новите план 
| тационни градини и лозя ще за 

емат повърхност над 1400 хекта 
I ра. Досега за тяхното повдигане 
I са вложени над 700 милиона ди 

нара, а в идната година ще се 
I изразходват още 800 милиона. С 
I десертни сортове ще бъдат заса 

дени 535 хектара, а с винени со 
ртове 123 хектара. От тези по-

добив

дят най-добри сортове плодове 
и грозде. Крушата от сорта „кл 
ержо” например, която най-мно 
го ще се отглежда дава високи 
добиви и овощарите популярно 
я наричат „фабрика за плодо
ве”. От качествените сортове 
грозде се изтъква италианският 
сорт „кардинале”, който за пръв 
път се въвежда в Сърбия. 1'роз 
дето е по-едро от известния ,,а- 
фусали” и узрява към края на 
август.

Когато лозето и овощната гра 
дина бъдат напълно засадени 
ще представляват истинска фа 
брика за най-добри сортове гро 
зде и плодове. Предвижда се 
тук да бъдо построена изба и 
хладилник за съхраняване на 
плодовете, складове, работилия

От няколко години насам в 
Лесковашка околия се полагат 
големи усилия за повдигане на 
нови плаитационни градини и 
лозя. На пустеещите и неизпол
зваеми земи в село Винарце, 
край Лесковец. се повдига голя 
ма плантация от вииова лоза и 
овощни стъбла. Плантацията ще 
заема около 700 хектара и поло 
вината обекти вече са завърше 
ни. От един хектар овощна гра
дина. например, ще се получа
ват годишно средно по три до че- 
три и половина вагона плодове, 
докато от един хектар засаден 
с вииова лоза ще се получават 
средно по три вагона грозде.

По тези пустеещи земи с дни 
на ред вече работят трактори. 
Зад тях остават по метар дъл
боко изорани бразди. Тежки тра

I

ПО-ДОБРА ХРАНА 
И ОБЛЕКЛО

върхиости 
17,540 тона десертно грозде и 
2.200 тона грозде за преработка.

Са»що така крушови насажде 
ния ще заемат над 300 хектара,, 
ябълковите — 200, вишневите— 
145, прасковите — 94, малинови 
те — над 40 хектара. Годишното 
производство от тези повърхно
сти се очаква да достигне 17.400 
тона.

се очаква

Магазинте нямаше да съще- 
ако нямаше потребите- 

Това значи, че търговията 
се развива в зависимост от по- 

! требноегите на консуматора Ако 
! и' тук проговорят бройките', то

гава ще узнаем, че Ниш е полу 
' чил 18 нови магазина, 5 складо 
I ве и че мощностите за складира 

увеличени с около 80 ваго 
на. Всичко това се отнася до ть 
рговията на дребно. Но те- не 
казват всичко. За това да се о- 
бърнем и към други:

Модернизирането на търгове. 
мрежа бе обусловено от 

гражданите 
затова нишлии

ктори са нападнали остатъкът
ствуват, от пустеещи земи, по които с ве
ли. кове растяха само закърнелиКАК НИШКАТА ОБЩИНА Е 

НАПРАВИЛА 31 МИЛИАРДА 
ДИНАРА

Богатството на хората от една 
общност се мери с национал
ния доход. Ако той е по-голям 
на глава от населението и бога 
тството е по-голямо. Работници 
те от Ниш създадоха през 
1962 година точно 30 милиарда 
и 800 милиона динара в повече, 
отколкото можеха през 1958 го
дина. Как?

От 1958 — 1962 година в по- 
Чгчето стопански организации 
се извърши разширяване на мо 
щностите, а с увеличение на о- 
борудеността значително се у 
величи обемът на отделни видо 
ве производство като съще
временно бе възможно усвоява 
него на го.чм брой нови произ
ведения. Така стои записано в е 
Дин анализ. Изказва ае още ед_

драки.
Специалистите заявяват, че те

зи земи представляват идеално
място за отглеждане на вииова
лоза и овощни стъбла. Ще заса Още тази година от плантаци 

кте ще се получат около 600 то 
на круши, праскови, ябълки и 
други овощия» а също така и 
значителни количества грозде1. 
Най-голямото годишно прзизтод 
ство на десертно грозде се оча 
ква ст плантационното лозе във 
Вниарци. край: Лесковец. И7»у- 
щата година тук ще се получат 
2.300 тона а през 1972 година 
при пълна родност на планта
цията се очаква да се получат 
16.000 тона.

не са
ни

ката
потребностите на 
да купуват и 
са дали за храйителни продук
ти около 8 милиарда през 1962 
година, дали са за тютюневи про 
изведения 28.5% в повече откол 
кого през 1958 година, за тек
стил — 1,6 милиарда повече, за 
попцулан. сппсло и керамика 
6% повече, за електрически ма
териали 220%, за химически про

От плантационните градини
на комбйната г,Делиш)гс1” (във 
Владшлки Хан ще се получават 
6.700 тона ябълки, круши и дру 
ги овощия годишно. В. ВелкоштчПокрай плантациите и масово залесяване
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Скуищини, вечеша 

и избирашелни колегииВ АЕСКОВЕЦ ПРЕДПРИЕТИ 

РЕДИЦА КОНКРЕТНИ АКЦИИ ИЗБИРАТЕЛНИ КОЛЕГИИ В 
НАШИТЕ ОКОЛИИ

всич-Според Конституцията 
функции на властта се пове-които

>
киможе да1 се .формира единна ра

ботилница за поправка и ре
монт на пътни коли, да се из
върши типизиране на транспорт 
ните средства, да се проведе по- 

добра организация на труда, 
да се използуват по-добре мощ 
постите ити. За възможностите 
от обединяване на тези пргдпри 
ятил сега се водят разисквания 
по трудовите колективи.

В строителството преобладава 
мнение’, че трябва да се форми 
пат две ст(рсхитеини прс1дггрия | 
тия в околията, които ще се за 
нммават с низко и високо строи 
телство. В техния състав иде ра 
ботят и предприятия, които се 
занимават с монтажни, мнстала 
терски и други дейности, дока- 
то отделни занаятчийски рабо
тилници ще се специализират 
за обслужване на гражданите и 
ще работят в рамките на занаят 
чийските цеитри или жилищни 
те общности. По този начин от 
около 30 строителни предприя
тия и предприятия, които произ 
веждат строителен материал, ко_ 
лкото сега съществуват в око
лията, ще се образуват две ико 
номически, технически и кадро
во силни стопански организа
ции.

Предприети са мероприятия за 
интеграция в областта на търго 
вията във Враня, Лесковец и 
още някои комуни. В селското 
стопанство ое предлага форми
ране на обща стопанска организа 
ция в областта на овощарството 
и лозарството, след това в про
изводството, пласмента и прера 
ботката на чушки, обединяване 
на кооперативните и селскосто 
лански организации с хранител 
ната промишленост и създаване 
на икономически способни сто
пански организации.

в с превозване на стокй и пътни
ци в околията и извън иея. С 
по-добра организация на труда 
и използване на мощностите, е- 
динното предприятие ще може 
да осъщестги годишно десет пъ 
ти повече средства за фондове 
отколкото сега осъществяват ра

Стопанските организации 
Лесковашка околия . все повече 
развиват дслоео н техническо 
сътрудничество със цел още по 
вече да подобрят производство
то. да намалят разходите, извъ
ршат специализация, разширят 
асортимента ити. Предприятия-

I. — ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛИ В
Съюзната

скупщините,рлват на 
представляват най-висш орга1 
па властта и общественото само-- 
управление на територията на 
дадени обществено-политически
общности.

Конституцията учредява 
дните видова скупщини:

. КАМАРИТЕ НА 
СКУПЩИНА:

— Община Димитровград и 
Бабушница са в ГГиротска из 

колегия, заедно с об_ 
Пирот и Бела Паланка.

сле бирателна
щините
В тази избирателна колегия ще 
се изберат петима представители
_ по един за всяко вече на Съ
юзната скупщина.

— Общините 
Власинска Округлица са в из- 

колегия

I — ОБЩИНСКА СКУПЩИ- 
която се състои от две 
Общинско вече и Вече

ПА — 
камари: 
па трудог.ите общнссти. в Босилеград и

П. — ОКОЛИЙСКА СКУП
ЩИНА — която също има Око 
лийско вече и Вече на трудови
те общности) важи само за СРС)

РЕПУБЛИКАНСКА 
СКУПЩИНА — която се със то и 
от Републиканско вече, Стопан
ско, Просветно-културно, Соци
ално-здравно и организационно 
-политическо вече.

IV — СЪЮЗНА СКУПЩИНА 
— която се състои от: Съюзно 
сече. Вече на народите, (в рам
ките на
ско. Просветно-културно, Со
циално-здравно и Организаци- 
опно-политическо вече.

Владичинбирателна 
Хан, заедно с общините Църна 
Трава, : Гърделица, Сурдулица, 
Владичин Хан и Власотинци.

Ш. П. — ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛИ В 
КАМАРИТЕ НА РЕПУБЛИКА. 
НСКАТА СКУПЩИНА.

Тук имаме два вида избирате 
лни колегии: в едните ще се 
избират само представители за 
Републиканското вече, а в дру
гите — представители за оста
налите вечета.

Причината за това е разлика
та в броя на представителите в 
Републиканското вече и остана 
лите вечета на Републиканската 
скупщина. Както е известно, в 
Републиканското вече на СР Съ 
рбия ще се избират 120 предста 
Еители. а в останалите вечета 
— по 80 представители във вся 
ко вече.

Съюзното вече), Стопаи

I
Съюзната скупщина имаще
670 представители и то по 120 
представители във всичките ве
чета, с изключение на Вечето на 
народите,, което ще има 70 пред 
ставители. Един представител се 
избира на 150.000 жители.

Републиканската скупщина на 
СР Сърбия ще има 440 предста 
вители и то: 120 представители 
в Републиканското вече и по 80 
представители във всяко от ос 
таналите вечета. Един предста
вител за Републиканското вече 
се избира на 63.685 жители, а 
представителите от останалите 
вечета се избират на 95.527 жи
тели.

ИЗБИРАТЕЛНИ КОЛЕГИИ ЗА 
ИЗБИРАНЕ НА ПРЕДСТАВИ
ТЕЛИ ЗА РЕПУБЛИКАНСКО 

ВЕЧЕ
В лабораторията на едно лсс ковашко предприятие — Общините Димитровград и 

Бабушница съставляват Бабу- 
шничка избирателна колегия и 
ще избират един представител 
за Републиканското вече.

— Общините Босилеград и Вл 
асинска Округлица също съста 
в ляв ат една избирателна коле
гия — Босилеград и ще избират 
един представител за Републи
канското вече,.

зединепите предприятия. Смет
ките показват и други преиму- 

интеграцията — ще

та все повече намират междуосо 
бни общи интереси и предприе
мат практически крачки за осъ 
ществяване на по-тясно сътруд 
ничество. За формите на сътру 
дничество и интеграция се вод 
ят разговори в предприятията 
на текстилната промишленост, 
строителството, съобщенията, за 
наятчийството, селското стопан
ство. металната и химическа 
промишленост и в други стопан 
ски отрасли.

В предприятията на текстилна 
та промишленост вече се проу 
чава и провежда на практика 

✓ съвместна достагка на сурови
ни. съЕместно излизане на род
ния и чуждестранен пазар, съ
четаване на мощностите за пб- 
добро използване на машините 
и специализиране на производ
ството, както и за дс тевка 
нови съоръжения, след теза за 
съвместно определяне и съчета 
ване на цените на почти всички 
стоки за междусобно даване за 
ем за регулиране на ануитетите 
и финансиране на договорирани 
те капиталовложения, за съче 
таване на политиката на плани 
рането. за равносметка на иконо 
мически единици итн.

За тези форми на делово-те
хническо сътрудничество са за 
интересовани почти всички пре 
дприятия в- лескова шкия индус 
триален басейн. Подобни* меро
приятия за развиване на сътру 
дничество й съчетаване на мощ 
ностите са предприети и в пред 

. приятията на трикотажата.
Металното предприятие ,.Раде 

Металац” от Лесковец е разви
ло сътрудничество със сродно 
предприятие от Буяновац и о- 
ще някои такива стопански ор
ганизации в областта на произ
водството на канализационни от 
ливки и други стоки. Предприя 
тието за ремонт и производство 
на текстилни машини ,,Маши- 
нотекс” в Лесковец ое- е обе
динило с подобно предприятие 
във Вучие. докато фабриката 
за машини и леярница ..Мачка- 
тица” е Бяло Поле боди прего 
вори за делово сътрудничество 
с. фабриката за машини ,.14 ок
томври” в Крушевац. Металоко 
мбинатьт .1. Милош Диманич?’ 
във Власотинци е осъществил | 
сътрудничество с фабриката за ! 
машини ..Иво Лола Рибар” в 
Железните.

В областта на пътните съоб
щения е предложено формира
не на едно икономическо и кад 
рово силно автотранспортно пре 
дприятие, което ще се занимава

Власта Велковичщества на

ИЗБОРЕН КАЛЕНДАРТРИБУНА НА ИЗБИРАТЕЛЯ

ИЗБИРАТЕЛНИ КОЛЕГИИ ЗА 
ИЗБИРАНЕ НА ПРЕДСТАВИ
ТЕЛИ В ОСТАНАЛИТЕ РЕПУ

БЛИКАНСКИ ВЕЧЕТА

16 ЮНИ — НЕПОСРЕДСТВЕ
НИ ИЗБОРИ НА ПРЕДСТАВИ
ТЕЛИ ЗА СЪЮЗНОТО И РЕПУ

БЛИКАНСКО ВЕЧЕ

на 3 юни, когато трябва да из
вършат следното:

1) да изберат отборници за 
Околийската скупщина

Първият изборен етап е вече 
приключен, В Босилеград, Вла- 
сипска Округлица, Димитровг
рад и Бабушница вече са завър 
шепи събранията на избирате
лите, па които са излъчени кай 
дидатиге за общински отборни 
ци и представители в Републи
канската и Съюзната скупщина.

Сега вече предстои изпълнен14 | 3) да изберат съюзни предста
ето на втория изборен етап, кой вители за вечетата на Съюзната 
то ще започне през втората по
ловина на месец май.

Общините Димитровград и Пи 
пот съчиняват една избирателна 
калегя и ще избират четирима 
пре ставители за камарите на 
трудовите сбщноети.

Община Бабушница заедно с 
общините Бела Паланка и Свър 
лиг съставляват една избирател 
на колегия и избират четирма 
представители.

Община Босилеград с общини 
те Враня, Власи, Вранска Баня 
и Търговище съчинява Вранска 
избирателна колегия и избира 
четирима представители.

Община Власинска Округли- 
уа с общините Владишки Хан, 
Гърделица, Сурдулица и Църна 
Трава съставляват избирателна 
колегия Владишки Хан и изби
рат четрима представители.

2) да изберат републикански 
представители за вечетата на 
Републиканската скупщина 
Сърбия

На този ден гражадните-изби 
ратели чрез подаване на бюлети 
ни ще изберат ОКОНЧАТЕЛНО 
представителите за Съюзното и 
Републиканско вече. Изборите 
ще се състоят по избирателни 
пунктове във всяка избирател
на колегия. С това ще бъдат 
приключени изборите за преста 
вителните тела на всички обще 
ствено-политически териториал 
ни общности. Остава обаче Ре 
публиканските скушшгни на пъ 

I рвите заседания да изберат от 
своите редове ония представите 
ли, които в Съюзното вече ше 
съставляват Вечето на народи
те. Тези първи заседания на ре 
публиканските скупшнни са нас 
рочени за 29 юни.

па
I

на
скупщина.

Общинските отбориици ще из
о.оирш.цг! чУ,\.сжН11СКа-

та скупщина от своите редове, 
като при гова ще държат смет-

24 МАЙ-ИЗБИРАНЕ НА ОБЩИ
НСКИ ОТБОРНИЦИ ЗА ВЕЧЕ
ТО НА ТРУДОВИТЕ ОБЩНОС
ТИ НА ОБЩИНСКАТА СКУП- ка всеки отборите за Околии 

ПЩИНА ’ ското вече на трудовите общно
! сти и всеки отборник на Околн 

йското вече от Околийската ску 
пщина да е отборник на съоте_- 
тното Бече от Общинската ску п

*

Избирателите най-напред ше 
избират отборници за Общинс
ката скупщина. На 24-май ще се 
произведат по всички предприя , щина. 
тия и учреждения избори за об 1 
щннеки отборници на Вечето на 
трудовите общности. Гласуване 
то ше се извърши по групите 
на дейността — стопанската, пр

СлеА като изберат отборници 
за Околийската скупщина, те 
ще пристъпят към избиране на 
републикански представители,

. _,_.а па представители за 
Съюзната скупщина. Обаче, тук 
отборниците от Общинската ску 
пщина могат да избират за рр 
публикански и съюзни предста
вители само ония лица, които 
са предложили избирателите на 
своите кандидационни събра
ния Тук обаче отборниците из 
бират ОКОНЧАТЕЛНО салто ре 
публикански и съюзни предста ! 
ртавители, които от страна на 
избирателите са кандидатирани 
за вечетата на трудовите общно 
сти (.Стопнасготе. иросветно-ку , 
турно, Социално-здравното и О 
рганнзационно - политическото 

ли ще избират отборници за то { пече) в Републиканската и Съю 
ва вече от ония кандидати, кои ; злата скупщина, 
то през последните дни излъчи- | 
ха на своите събрания на изби
рателите.

осветио-културната, социално 
—здравната и групата на общес 
твените служби. В ияко.и наши 
общини числото на тези отбор-, 
цици в общинската скупщина 
|"р. възлиза на 25 души.
26 МАЙ — ИЗБОРИ ЗА ОТБОР

НИЦИ НА ОБЩИНСКОТО 
| ВЕЧЕ

На този ден ще. застанат пред 
избирателните урни по всички 

! селища от нашата Република!
всички граждани — избиратели, 

| да изберат отборници за Обищи 
ското вече на Общинската скуп 
шипа! Гражданите — избирате

олбуми на нашите художници
/

Г

Избирането на представители 
| те за Републиканското вече на 
; Републиката на СРС и за Съюз

' нГоБши2сКИ?ЕЗА&^ПЩИИ- : ^отВстреанаа
| Оо">чнската скупщина НЬ Е О- 

КОНЧАТЕЛНО, а представляваНИ И ИЗБИРАНЕ НА ОТБОР
НИЦИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ

само първия етап от избиране
то им. По този избор имат ОКОИзбраните на 24 и 26 май об

щински отборници за двете ве- ] НЧАТЕЛНА дума избирателите 
чета на Общинската скупщина от селищата на дадена избирате 
ще се съберат на първа сесия | Методи Петров: Димитровградлна колегия.
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■а СЮМПлеаум м Общисвия комитет 
в Босилеград

Младежите трябва да бъдат 

в челните редици

ТЕ ЩЕ ГЛАСУВАТ 

ПЪРВИ ПЪТ
разширен ] разнообразна помощ на всички, 
Р 1 като бъдат инициатори на всич

ки акции.'
На състоялия се 

. пленум на Общинския 
на Съюза на младежите в Боси 

на което присъствуваха

— Тази дата за мене ще бъде 
най-светлата дата... Тогава ще 
ре почувствувам, струва ми ее>, 
цай-щастлив! Тазгодишният май 
— за мене ще бъде — песен. Ще • рис Тодоров ще гласува първи 
бъда пръв пред избирателния път. Пред изборите той е добре 
пункт, за да дада гласа си за он [ настроен и казва: 
я, който най-добре ще работи . —Сега за първи път ще мога да

I кажа: Другари, това сме ние... 
I Ние сме поколение на път!
| — Радва ме като гледам как

образование ще запища социоло , нашия град расте под слънцето 
гия... Искам повече да зная за I на 
хората, които изграждат светло 
то утре ... .

22-годишната работничка от 
конфекция „Свобода” БОСА СО 
ТИРОВА съЩО ще гласува за 
първи път:

— Просто нямам думи, с кой" 
то да опиша радостта си. Тази 
дата ще бъде още един стимул ! 
за повече производство. Радост 
на съм и сега, защото винаги 
надхвърлям нормата — и вмес
то 12.000, колкото ми е изходна 
та база на дохода винаги взе
мам над 16.000 динара... Акти
вът на Съюза на младежта в на 
шето предприятие предпиема ме 
рки за подобрение условията за 
отдих и забава. Би трябвало по

комитетПървите избори ще бъдат — за 
мене — и моите първи сбъднати 
мечти. Пленумът обсъди и възмож 

по-тържествено посре 
държавни 
че за Пъ

леград,
председателите и секретари на 
младежките активи от територи 
ята на комуната, основно беше, 
разработката и запознаване мла 
дежите с правата и дьлжности- 

избори за

И 20-годишният работник, Бо ността за
ща не предстоящите 
празници. Изтъкна се, 
рви май трябва да се устроят 
такива увеселения, които ще по 
кажат, че младежите и зана- 

остават неувяващ 
всякаква дейност.

за процъфтяването на социали
стическата ни Родина!

— След свършване на средно

те в предстоящите 
представителни

из-пред си 
вор на

Особено внимание беше отде- 
плана и подготовките 

на щафета.

тела.
разработване 

система и пра
След обстойно 

на избирателната 
вото на избор младежите при
стъпиха към проследяване зада 
чите на младежите в предизбор

социализма... А това преди 
| всичко' е дело на младите! Зато 

— меокду първите ще се на

лено на 
за изпращанетоК»Алексов Емилия Гаврилова

Пленумът се занимава и с 
въпроса за празнуването на 20 
май — деня на младостта, пред 
вижда се провеждане на тради 
ционален общински фестивал.

бъде по-разнообразен

, ва
1 меря край избирателната урна, 

за да потвърдя час по-скоро сво 
ето пълнолетие и докажа пред 

своята любов към Роди-

От изборите ни делят броени 
дни. Всеки нови ден —-. и приго 
товленията са все по-живи. След 
четири години гласоподватели- 
тв ще изберат нови представите 
ли в представителните тела.

С особена живбст очакват из
борите ония, които сега ще гла 
суват първи път. И съвсем есте 
ствено. защото сега им се приз 
нава „пълнолетогво”, сега им се 
дава възможност да избират и 
да бъдат избирани.

Симпатичната 19-годишна гим 
назистка ЕМИЛИЯ ГАВРИЛО
ВА от Димитровград казва:

— Едвам очаквам този ден!... 
Нямам думи да опиша радостта

ната дейност и тяхното участие 
самите избори. С оглед отдел 

внимание което се обърша 
на младежите Пленумът прие 
заключение, че младежите тря
бва да се наредят в челните ре 

всестранна и

на
цотоI всички 

ната... Тази дата за нас, които 
велико признание.

които ще 
и по-богат.гласуваме е

] но и един дълг повече. С. Н.
дици, да оказватМ. Ан.

Бабушничка община пред
изборите

масово вн о по_рано въРлУваха 
комуната са премахнагн чрез 
редица организирани иривантив 
ни акции. Развитието пд стопан 
ството и нарастването на броя 
на заетите доприме за да се уве 
личи броят на здравно осигуре 
ните лица. В този период също 
така бе въведено и здравно оси 
гуряване на селскотсопанските 
производители. Данните за 
разходваните средства за леку- 

всички социално обезпе

Развитието на стопанството 
заетостта наВ тези предизборни дни гра 

жданите от Бабушничка общи
на отчитат па своите събрания 
па избирателите постигнатите у 
спехи във всички области на жи 

за последните пет години.

повлия и върху 
работната сила. Днес в проми
шлеността ма комуната работят 
около 1.000 заети лица.
През изтеклия период се създа 
де възможност за развитие на 
предприятието „Лужншда ‘ и ме 
талното предприятие „Балкан“. 
Проведените мероприятия за о- 
бединяване 
кооперации, 
укрепят чбипнасозс тт кз/.рсво 
Те все повече се свързват с про 
изводителите, като ги насочват 
към производство на високодо 
бивни култури и към подобря 
ване на животновъдството.

вота
Големите усилия, направени в
следвоенния период да се измъ- 

общината от вековната изо из-
кне
станалост, започнаха да дават 
първите, макар скромни резул 
тати През измгпталите пет 1 оАП 
ни се направиха първите значи 
телни крачки в развитието на

земеделскитена
спомогнаха да се ване на

чешГ лица показват, че през 
1960 година са изразходвани об 

34.400.000 динара из фондове 
те за здравно осигуряване, а 

1962 година 70.500.000 дина

гцо
Боса Сотирова Иванка МилеваБорис Тодоров

през
ра. което представлява голямо 
увеличение на средствата за 

на населението, 
на селскостопански

в стопанобществения сектор
си. че сега съм действително ра добно нещо да се направи и с—

културно-забавния живот.
И ИВАНКА МИЛЕВА е рабо-. 

тничка в „Свобода”. В предпри 
ятието е постъпила преди 3 го- 

I лини. но минава за една от най- 
добрите работнички, за което 
наи-добре свдетелствуват и ме
сечните й възнаграждения — в_ 
место 16.000 динара, тя получа
ва редовно по 22.000...

— Тази дата за мене е изпит 
на зрялост. От този ден ще за
живея още по-щасливо. Затова 
и тъй радостно тупти сърцето 
ми, когато си помисли за часа, 
когато ще застана пред избира- 

I телнатап урна... Ще гласувам.

ството. „
Относителният дял на бруто 

на обществения сек- 
в стопанството се е увели

ОБЩО 1ТО.ТГОБРЕШ1Е НА 
ЖИВОТА НА ТРУДЕЩИТЕ СЕ

вноправен член на нашето соци 
длисгическо общество. Сега ми 
се дава възможност да застана 
пред избирателната урна и да 
си кажа думата!

Тези дни пред мене се отвар
ят нови светли хоризонти. Щом 
завърша гимназия, ще следвам

здравеопазване 
За лекуване 
производители, пс край средсг- 

фонда за осигурнзане 
се чскостоиагг. киге произзо- 

от Общинския бю \ 
и разходвани за

продукта
Тези насоки към пълно сто

панско 'оформяване, не са само 
тни. И в областта на културно 
битовото и личното потребле
ние са забележешт значителни 
резултати. Тези резултати оба
че в голяма степен произлизат 
от стопанското 
на комуната. Сведенията показ
ват, че животът на трудещия се 
от Бабупшичлд ‘•ох у па е подоб
рен огромно много. Някои дан
ни. получени от търговските ма
газини, показват, че чувствител 
но е увеличен по селата броят 
на радиоапаратите, транзистори 
те, грамофоните, електрически
те домакински уреди, а също

тоР
чил от 1.97.050,000 динара през 
1958 година на 874.444,000 дина

ката и •
на
днтели, 
жсг са били 
последните пет години 72.000.000 
динара или средно на година 
12.400.000 динара.

ра през 1962 година. Национал 
доход също с® е увеличилархитектура.

— Хубав е родният ми град, 
обаче му липсва добър култур- 
нозабавен живот. В бъдеще — 
на този въпрос ще трябва да се 
обърне повече внимание...

19-годиишият КИРИЛ АЛЕК
СОВ е председател на средно
школския актив на 
младежта. И той сега ще гласу- | 
ва за пръв път:

ният
в сравнение 
78.386,000 динара на 
през 1962 година, а обществени 
ят бруто продукт на стопанство 
общо се е увеличил от 915.000,000 
динара на 2,440.000,000 динара 
през 1962 година.

с 1958 година от 
421.200,000 утвърж даване

ТРУДЕЩИТЕ СЕ ОТ КОМУНА 
ТА ОКАЗАХА ГОЛЯМА 
ПОМОЩ ЗА СТОПАНСКИЯ 
РАЗВОЙ

Съюза на
Всички тези резултати едва 

ли щяха да бъдат постигнати 
без масовото учасгпс нл трудо
вия народ във всички акции по 

С доброволенПРИГОТОВЛЕНИЯ ЗА ФЕСТИВАЛА изграждането, 
труд и парично самооблагане та 
\сксрпха сюпанското развитие 
га комуната. Трудещите се и; о- 
жиха за изграждането на учили 
щата над 64.000.000 ддшара в па 
ри I. д оброволен труд. за изгра 
ждането на 37,5 километра пъ
тища над 74.000.000 динара доб-

така във всяко село са влезли 
голям брой мебелни произведе
ния и други домакински предме 

Купени са между другото, и 
600 велосипеда, 70 моторет-

песни и свирки, както и атле- 
тиците. Йордан Алексич, първе 
нец в хвърляне на копие вече 
вярва в солиден успех, Никола 
Симов от Сенокос, вече известен 
кавалджия, се „заканва” да на
дуе, кавала та да се чуе чак: до 
Градини.

И най-малките участници във 
фестивалните тържества посто
янно се въртят из двора на у- 
чилтцето и упорито упражня
ват гимнастическите точки.

ки за по-солидна подготовка на 
точките е които ще се представ 
ят на фестивала. Най-усилени

В район Висок, въпреки че 
има малко младежи, подготов- ти.

над
ки и са построени 500 удобни иките за 25 — май вземат широ 

ки размери. След като комите- 4 са приготвленията на волейбо
листите}, футболестите и фол
клорните състезатели, обаче не

обзаведии жилища.
Културно битовите потребпос 

та на трудепшя се 
задоволени значително. За стра 
еж на училищни здания са из
разходвани около 104 милиона 
динара, за строеж и обзавежда 
не на здравни заведения над 
31 милион динара, за издържка 
на училищата п 1962 година са 
отпуснати 132 милиона динара, 
което в сравнение с 1958 година 
когато тези средства са възлиза 
ли на 39 милиона, и повече о 
240%.

изготвитът за чествуването 
плана, веднага ое премина към 
Усилени репетиции и трениров-

роводен труд, и за пътищата, ка 
ито сега се изграждат — над 
34 000 000 динара. Също така за 
изграждането на мостове, за е- 
дектрифицирането на 25 села 
трудещите се вложиха огромни 
усилия и труд.

Сега, в предизборната камга- 
ния, по всички събрания па из
бирателите тези цифри се обсъ
ждат. Отчитането на пет.одишна 
та дейност и завидните резулта 
ти от нея вдъхновяват хората 
да избират помежду си най зас
лужилите и тези, които и зана 
пред ше тласкат това развитие 
към нови успехи.

съшо саизостават и изпълнителите на
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В. Гъргов

Вести от Звон- 

скн район
Здравеопазването в тази кому 

на също така бележи зиачптел 
ни резултати. Много болести, ко

Тази пролет основното училище 
в Звогпди ще извърши нови за
лесявания на голините в Зво- 
нски район. За тази цел те вече 
са получили 50 хиляди акацие
ви, тополови и орехови фида
нки.

***
Земеделската кооперация в 

Звоици започва подготовки за 
организираше на една овцефер- 
ма за отглеждане на 400 овце. 
Сега ае започва строенето на сг 
радите за овцефермата.

М. Теодосиев
Строеж на пътя за Звонска Баня от страна на младежите от

Комуната
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ББ Л ГАРСКИЯТ Ц Е ТС^КИ XОР . ^
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»БОДРА СМЯНА« У НАС
жтярщ- КАНДИДАТЪТ

казват, чисто пъти не вижда щенл с ^ разходи, отведе в 
децата не само, че не намира врем® л азва^ че не -»ае и в 
кино, отиде на родителска срЕ’а’ това че 'другаря Иван И- 
кой клас учат. И това е с^о *ар Д итическитг ор-
ванов има девет задължения взб°ибр^С™еКОводегва първо него 
гапизации. Казват, когато се избират ^ е
"РеДЛГТДр?гаТря ИваГ.оГвиГа^иява на събранията - отго- 

^"УоЗГГаз другаря Ивано и често>
„амс па едни и същи «^^^аг^Гац^та на Червения

—* ■»
Беше въпрос кой ще държ

- V-

йт, Ваймар, Ерфурт, Вардбург, 
Братислава, Хале, Лайпциг, и 
;уз. Разбира се, тези многоброй- 
ни турнета на „Бодра смяна’’ й 
донесоха и много първи награ- 
и. На младежкия фестивал за 
мир и дружба през 1949 година 
в Будапеща „Бодра смяна” по
лучи първата награда, на Бер
линския фестивал през 1951 го
дина — също, на Букурещкия 
фестивал през 1953 година спе
чели екстрената награда. Голе
ми успехи постигна хорът и в 
Полша. Германската демократи 
чиа Република, Чехия и други.

Колективът от 1954 година на 
броява до 300 певци, като най- 
малкитз са от първи клас. ,,Бо 
дра смяна” изиаСя по 35—40, а 
понякога и повече, концерта го 
дишио. В репертоара на

хме впечатление, че онова кое 
то показа българският детски 
хор .Бодра смяна” в музикал- 
иостта. вокалната техника и из 
пълнението, представлява най- 
високото достижение,- което мо 
же дп се постигне в областта 
на торовата песен с деца.,.”

„...Когато слушаме българс
кия детски хор и състава на 
малките солисти, тогава ни ста-

През средата на април госту 
ва у нас българският детски 
хор „Бодра смяна”, един от най 
добрите детски хорове в Евро
па й носител на няколко меж- | 
дународнк награди, С концер- ; 
тите сц в Белград м Ниш този 
пионерски ансамбъл още вед
нъж потвърди високите' см ка
чества и предизвика [удивле
ние и у нашите слушатели. хме

кръст. Другарят 
започна, след доклада 
на известни зздължешм. 
за правилната прехрана.

_Аз предлагам ДРУгаРя Иванов
__ О недейте — каза ръководителя

има девет задължения той не може да стигн , 
работи.

__ обади се някой ...
Ивановдругаря 

той така много
:1

отърватсъжаление вдигнаха ръце даОстаналит със 
човека от това задължение.

Случи сс. след някое време бях пак 
гаря Иванов. В организацията на Съюза па седешЕ в „ър-

върху някои предстоящи задачи. Иванов седеше ^
вата редица и внимателно слушашепрази лко члепа, за да
събранието стана дума да се ^®;,риат Между ДРуг^е предло- 
поестят децата на падналите боици. Между ДРУ*
жиха другаря Иванов. ______

_. съгласен съм с предложението
имам едно предложение 

Иванов от тези

на заседание с дру- 
бойците се разис-хора

има й сложни композиции, кои
то, изискват голяма музикал- 
ност и солидна певческа техни
ка. С-баче „Бодра смяна” пее 
предимно български песни и по 
малко чуждестранни 
меини. и от класиката. Лесната, 
повърхностната и евтина пеоен, 
която лесно си проправя път, не 
е застъпена в репертоара на то
зи хор,

Именно заради тази насоче
ност и резултатна дейност хо 
рът е награден с Димитровска 
награ. а I степен, с ордена „Че 
рвеио знамй на труда” и с”дру 
ги отличия и дипломи. Основа 
телят на хора заслужилият а- 
птет Бончо Бочев също така е 
награден с Димитровска награ
да I степен и с други ордени и 
дипломи. През последните годи 
ни хорът се ръководи и от дъ
щерята на Бочев, младата ди- 
ригентка Лиляна Бочева.

М. Н. Нейков

кваше

съвре-, каза ръководителят 
за малко измене- 

просто технически

Признавам и аз

на събранието — но 
ние: да освободим другаря 
работи, той има девет задължения ...

Предложението бе прието от всички..
тогава гласувах ... _

Преди няколоко месеца на
кой1 предложТ^^работате да ръководи другаря Иванов.

едно събрание на ССРН в ра. 
футболно игрище. Ня-

ДЕТСКИЯ ХОР „БОДРА СМЯНА”

ва ясно, къде се намира неиз
черпаемият източник на българ 
ските вокални художници, о- 
собено па оперните певци.

Бяхме възторжени от българс 
кия детски хор, озарени от чи 
стота на изпълненията му и 
проникнати от интимното дожи 
вяване на музиката. Обаче бях 
ме и дълбоко замислени над 
проблемите, които открива поу 
ката от .-.този концерт във връз 
ка с нашата музикална педаго- 
гия, нейните стремежи, нейните 

методи за осъществяване на 
определена система и постиг
натите резултати.”

.Отзивите на критиката и в 
Белград, и в Ниш са твърде пох 
вални С много думи, казани 
във превъзходна степен, са оце
нени изпълненията на малките 
хористи и солисти, а също та
ка твърде похвално са оценени 
репертоарът и ръководството 
на хора.

Белградският вестник ;„По>- | 
литика” публикува на 15 април 
обзора на Б. М. Д.,в който меж 
ДУ другото се казва: |

,, . .. Макар да сме имали въз 
можност да чуем много добри 
детски хорове — от нашия пред 
военен,,Търрбовлянски славчек” 
до хора на виенските деца, има

1

Младежите оШ 

«Циде« във 

В. Одоровци
На 20 април тази година само 

дейците от столарското предпри 
ятие „Циле” в Димитровград по 
сетиха село Височки Одоровци 

представиха
„Завръщане” от Зоран Худалес 
Представлението посетиха око
ло 250 посетители от Височки О 
доровци и Гуленовци.

— Ако никой няма нищо против, тогава смятам предло
жението за прието. — отговори председателя.

—Аз другари -— взе думата Иванов —" със задоволство 
приемам вашето предложение, но не мога да взема това задъл
жение, знаете, аз имам девет з а дъ л ж е н и я...

— Отново мълчание в салона. Представителят нещо разго
варя с членовете от деловия президиум и тогава съобщава:

-— Другарят има право, той има девет задължения.
Събранието се съгласи с това предложение ...
Преди някой ден започнаха разисквания за изтъкване 

на кандидати за общински отборпици. По тоя въпрос се раз
искваше във всички органйзйци Търсеха се най-активни об
ществени работници. На едно събрание думата взе и той са
мият Иван Иванов:

— Считам за нужно — каза той —■ ако търсим човек за 
кандидат за общински отборпик, който пан-вече работи това 
съм аз. Вие всички знаете, че имам девет задължения 
и затова се предлагам за, кандидат за общински отборпик...

Богдан НИКОЛОВ .

Пъшяш на „Бодра смяна66 пиесатакъдето

И действително този пионер
ски хор в досегашната си дей-

„Вашидт хор трябва да зара 
боти упорито и да израста като 
един първокласен състав, кой- ност следва думите-наставления 
то достойно да представи орга ! на великия революционер. Още

през 1947 година този хор зае 
първото място на Националния 
преглед на самодейността на 
младежките и пионерски хоро-

низацията „Септемврийче” и 
всички български деца, както у 
нас, така и в чужбина”.
Така бе казал Георги Димитров, 

когато само след месец от осно
ваването му, на 1. I. 1947 година

Трудова акция
Неотдавна членовете на мла

дежкия актив в предприатието 
„Циле” проведоха трудова 
ция за уреждане на двора. В па 
рка. който ще бъде направен на 
скоро, ще се поставят пейки за 
отдих и почивка.

ве в България. Следната година 
той е пак първенец на страна
та. А оттогава се редят гостува ак-

този малък състав на сегашната 
„Бодра смяна” гостува на мини 
стър-председателя Георги Дими
тров за да му честити с песни ; Плоещ, Брашов, Будапеща, Бер

1 лин, Дюзелдорф, Вупертал, Ра-
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Димитрие Кулич:

ния в чужбина и успехи на мно 
го европейски сцени: Букурещ,

Новата година.

нен съд” (а в някои отреди — 
„народен трибунал” и „народо- 
освободителен съд”). Партизан
ския съд се съставляваше глав 
но от членовете на щаба на от- 
реда или партизанската чета, ко 
ито бяха постоянни членове на 
съда. В някои отреди е бил оп
ределян нов състав на паргизан 
ския съд за всеки отделен слу
чай, и то от членовете на щаба 
на отреда или четата и бойците 
на отреда или четата. Този, - на
чин на избиране на партизански 
те съдилища в състава на отре
да ое установява през септем
ври 1942 година със заповед на 
върховния комендант на Народ 
освободителната, войска и парти 
занските отреди на Югославия.

Начинът па съденето в партиза 
нските отреди през 1941 и в 
началото на 1942 година

Революционните съдилища 

в Южна Сърбия по време на НОБ
новено от трима членове, изгот 
вял писм>ен обвинителен акт с 
сбоснование, защо лицето е об 
винено. Обикновено през 1941-142 
г. в партизанските отреди в Юго 
източна Сърбия този обвините 
лен акт ое е чел от един член 
на щаба, който е член на парти 
занския съд и то

(изводи)
янето и довеждането в отреда 
бяха извеждани пред партизан
ския съд.

Съдебната функция в парти
занските отреди винаги се обуе 
лавяше от развитието на въста
нието, партизанския отряд и на 
родноосвободителнаТа войска на 
първо място, като обективно ус 
ловйе за работата на тези съди
лища, а след това и от състава 
на партизанското ръководство 
на отреда или четата, което зка 
чи и от субективния фактор и 
неговата ориентировка, способ
ност и становище по организира 
не всенносъдебната функция.

В първите дни от Народноос- „„
вободителна война'в партизан- пдй,пп'г,р.^ЛОВе^!
ските отреди в Югоизточна Сър Р Д е докарван в
бия съдилищата се организират с „ПГ1Г.„Р или четата
от щабовете на отредите и четите следствието. То
въз основа на директивите на 0 поверявано „ на
Върховния щаб. Специални, по- "1Л“°'гг0т’0 на 1цаба, който съще- 
подробни предписания и указа- Р 1 д ’1*ен па партизан_
ния за устройството на съдили- а В-- роцеса на следстви
щата в партизанските отреди 0а ^^3®явато1 и Д°казате
през 1941 година не е имало. За летва, чрез розпитване на свиде 
това в отделни партизански от- °т гражданите и
реда те не ,се организират една- ли от рбвшаенид, или пък : 
кво, нито пък имат едно назва- '™н25а на отреда или чета
ние. Така през 1941 година в ня та- 110 такъв начин обвиненият 
кои партизански отреди те се е имал възможност за защита, 
наричат . народен съд”, някъде Когато следствието ое прикл- 
военен съд” ида „военен наро ючи партизанският еъд в опре 

ден съд”, някъде „революцио- делен състав, състоящ се обик-

пред целия 
отред или чета. Едновременно 
този чл:ен е давал и предложа 
ние за наказание на народния 
враг. След това по предложение 
то се гласувало публично при 
участието на всички партизани. 
Следователно официалното 
шение за наказанието не е взе 
мано от съда, но от целия пар 
тизанския отред или чета, а съ 
дът е давал само предложение
то за наказание. Наказание 
могло да се извърши след като 
партизаните приемат решение
то чрез гласуване. След това 
наказанието е извършвано вед 
нага.

съдоустройството през Народоосвободите- 
лната война е било свързано и обусловено от общото развитие 
на народната революция, отделно от развитието на народно- 
освободителните комитети като органи на народната власт и 
основен въпрос на революцията.

Съдилищата бяха оргаи на революцията и чрез тях, и 
с помощта на тях се водеше борба за сваляне на буржоазната 
власт, за унищожение на числящите се към окупатора през 

Народоссвободйтелната война. Следователно между съдили
щата па стара Югославия й тези през окупационния режим в 
Сърбия, по време на войната, както и между предвоенните и 
революционните съдилища няма никаква връзка. Новото, съ
здадено в народната революция съдоустройство представлява 
качествена промяна по отношение носителите и изпълнители
те на съдебните функции и е осповапо върху началата за един 
ството на властта най-напред в рамките на партизанските от
реди, а след това и в рамките на парадоосвободителните ко
митети.

Развитието на

ре-

е

или пле_
Съдилищата на партизански

те отреди през 1941 и в нача
лото н а1942 година не са про 
изнасяли временни наказания- 
Военнитц условия и характерът 
на революционната борба не по 
зволяваха прилагането на време 
нни - -
чески условия, за издържане на 
такива наказания не съществУ- 
ваха. В практиката се прилага
ше смъртно наказание за вси 
чки народни неприятели и пре 
датели, а ако такова наказание 
не се приложи обвиненият е 
бил освобождаван.

(следва)

и вед

един от
Революционни съдилища при 

партизанските отряди от 1941 
година до Фочанските 
предписания

ваването на партизанските отре 
да, без оглед на големината на 
свободната територия и без ог
лед на силата и големината на 
партизанските отреди. Съдебни
те функции в партизанските от 
реди бяха необходими от първи 
те дни на народната революция 
и въстанието в Сърбия, защото 
1-1 първите действия на партиза
нските отреди бяха насочени 
към залавянето на неприятел
ски елементи, които след залав

наказания, защото практп
Първите начетен на нашето 

съдоустройство, спецйално на 
нашето военно съдоустройство 
започват'през първата полови
на на 1941 година' в партизан
ските отреди. Това първо револ 

съдоустройство дей-

по по

юционно 
' ствува от първите дни от осно-
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Зз последните две десетиле

тия Димитровградско и Босиле- 
градско постигнаха огромни ре
зултати не само в икономичес
ко отношение, но и в областта 
на просветата и културата. Ра>- 
ботата на училищата особено 
гимназията и педагогическото 
училище в Димитровград 
далите се условия вследствие 
бурния темп на общественото 
развитие в страната създадоха 
голям брой кадри из - 
ларти. С право може да 
та, че българската

В коридора на-съдилището тю 
руктия. Чуват се припряни гла 
сове, изтънчени от напрягане и 
надвикване. Звучат фалшиво й 
неубедително... Някои се карат 
ожесточено.

вратата се отвори и влязоха 
няколко души. От техните пое 
тъпкн личи, че са отдавнашни и 
постоянни посетители на съди 
лището. Те знаят реда и сядат 
мирно...

Райчиловчани са. Само на ня 
колко крачки от града.

Ищецът: А. и Д. Илиеви.
Обвиняемият: С. Бойов.
Предмет, по който се съдят: 

межда
А. изглежда тиха, мирна же

на. Още с влизането иска да се 
помирят. Облечена е полуградс- 
ки, а сякаш не се намира в съ . 
Да...

И изведнъж отговорът връх
лита като лудия вятър отвън.

С него

адски с.енвестник който пролъл 
жи традициите 
1919 от година, 
вия се

итикува и прави отрицателни 
прояви. Чрез него Л4. Петров би 
чува недъзите на всички, безраз 
лично на какво стъпало се нами 
рат в обществения живот.

Илюстрациите (М. Петров, 
Новица Младенов и др.) също 
така не изостават и намериха 
свое приложение в малцинстве
ния печат и издателство на бъл 
гарски език.

II „1 лопотар" 
но при нови усло 

наложи със своята остра 
сатира върху всички отрицател 
ни явления в обществения 
вот в града и околията.

С провеждане на фестивалите 
по случай рождения ден на дру 
гаря 1ито изобразителното изку 
ство намери благоприятни усло 
вия за развитие на изобразител 
ното изкуство, От малки 
изложби, започнаха да се 
йват колективни

Та това е само инатът, 
са криви всички, които го под
хранват, които подклаждат лам 
тежа за земя. А земята си оста
ва винаги земя. Тя знае. само да 
мени поколенията, да ги храни 
ркъперничаво или богато... Тя 
не знае за милост, упойва да 
главозамайване и губене на пра

жи-

I I СЪЗ

ВСИЧКИ Об
се счи-

дстава...
(Нима не веднаж сме чели, че 

някой убил брат си за земя!)
Две педи земя — и пак раз

правии и обвинения. Свидетели 
те не са дошли. Досега осем сви 
детели. И делото се отлага.

Не е ли това плод на минало
то, на което все още плащаме 
дан?

Пък времето на устремена пт 
ица лети напред. След пролетта 
ще дойде лято, па есен, па зима, 
па пак пролет... и така неповрат 
но... '

Такова развитие на изобрази
телното изкуство, в което са за 
стъпени всички

местни
устро 

такива извън о 
бщината в Пирот, Враня Ниш, 
Белград. Тези изложби 
силно

народност ко 
ято живее в границите на СФРЮ 
за пръв път създава своя

художествени 
жанрове е имало и ще има голя
мо значение в развитието на на 
шата култура и затова заслужа 
ва още по-голяма подържка и 
признание от страна на общест 
вото. Ако досега в това направ
ление не е всичко направено, се 
га когато в нашия обществен 
живот се води борба за пълна 
разгромяване на формализма и 
създаване на истинско народно 
реалистично изкуство, нужно е 
да се даде пълна подържка на 
художниците, които създават то 
ва изкуство. Идеята за отваряне 
на художествена галерия в Ди 
митровград е на мястото си и 
трябва да се осъществи, въпре 
ки някои материални труднос
ти. С това ще се даде обществе 
на подкрепа и признание за вси 
чко онова,, което е постигнато в 
тая област и ще се 
ви възможности за разв.итие на 
изобразителното изкуство в бъ
деще.

култу
ра, която се развива с култура 
та на останалите

имаха
въздействие върху вкуса 

на любителите на това 
во. Освен в

югославянски изкуст- 
обществените заведе 

чия появиха ге художеспкмш ка 
ртини по частни къщи, откри се 
първата изложба на

народи.
Обаче, ако се направи един а- 

нализ в тези стремления 
да се дойде до заключение, че в 
областта на изобразителното

може
карикату

ри, последва издаване на сбор
ни:; откуство са постигнати такива карикахури и щ.

Д. не иска да чуе. Той е на 
ръст дребен човечец, с живи о- 
чи, искрещи, зелени. Той търси 
,,правото". „Междата е помере
на, междата е померена, межда
та е померена'*... припяно се пов 
таря и бие като меланхолична 
песен на вятъра в .оолачния про 
летен ден...

Ст. сам се изказва, че е изгу 
бил нерви и че не м^же да иде 
вече по съдиищата. Той безпомо 
щно разперя ръце и търси защи 
та...

г ■ щт ММ \
А ние губим това време по съ 

днлнщата, в разправии изопва
ме нервите, късаме ги съзнатеХ 
мо, рушим здравето системно... 
Струва ли тогава една междаЖ •• толкова. Едни тръни, един си
нор?

1V

ТУ' Стефан НиколовI
:«

Пък техните дела: за два ква 
дратни метра, за тръни, за... дре 
опи, незначителни неща... по то 
ва е вече четвърти път. Четири 
пъти комшиите-съселяни се сра 
щат в съдилището... И търсят 
СВОЕ ,,право'*...

А някога живеели добре. Сет
не прекъснали всякакво взима
не-даване. Загнездил се ината 
между тях, желанието да се 
„доказва ', убеждава в „право
то'- (като коварна жена; прех
върля се от една страна на дру 
га разяжда и нощви още по-не 
премостим яз.. А отначало се 
почнало с квадратни сантнмет- 
.ри, дециметри, метри. И ннго 
един да отстъпи..

открият но-">9: ■

До се премахнеБогдан Николов

едно отживемВеги от Димитровград практикоНеотдавна Общинския 
за борба

съюз
срещу алкохолизма 

прожектира филми за работни
ците от ,,Граднл”

Понеже в това село другар 
„неразчистен 

ни" смески с някои лора оше
гой

ят л* л. имал
и Щиле” с 

цел да покаже вредното дейст
вие на алкохола върз^г 
кия организъм.

от преди много години, 
си казал:

— ^ега ми паднаха. Ще 1ичовеш-
онраолм. 1хакто ъспЧ1\л Зелюдел- 
ски производители, така и те 
нялараЛй шиега за изкупув“

Наскоро подобни филми ще 
бъдат прожектирани 
щата се младеж.

Нервите са изопнати, затегна
ти и изтънчени. А дръзкостта 
си позволява да ги изопва още- ! не* Аругарят Н. Н. иронично.

пт погледал и казал:
: — другари, тези агнета не! 
са доорн... не можем да ги 
изкупим.

ооаче селяните от село Л,
I не са прости. Те решили да 

надхитрат другарят Н. Н. Въ 
пналн агнетата, но веднага- 
ги дали на един свой съсед 
(иначе познат на Н. Н.) .От- 
купчпк-ът ги приел без пито 
дума да каже, мислейки, че 
са негови.

А агнетата, нали са агнета 
*—не зннят за инат, покорна 
отишли с останалите свои съ 
братя...

Всеки доброжелателен чо
век ще си постави въпроса:

и за уча-

повече. Завистта и злооата, има 
тят се, играят е тия до крайно
ст затегнати нерви.

В съда има ред. След прова
ления опит да се измирят — се 
пристъпва към съдене.

Неотдавна жителите на 
Желюша на базата 
самооблагане 
на Нишава 
Богатица.

село 
на местно

направиха мост 
за преминаване 'в Д. търси 9,56 квадратни мет

ра — за толко била поместена 
междата. Той обвинява.

Ст. пък доказва, че не е пи
пал междата..„Глава на момиче” При Димитровградската биб

лиотека се оформи клуб за 
бителите на

АНТОВ И някак си въпрос 1.т изниква 
сам по себе си: кой е тук. кри- 

книгата, където се вият, а кой правият? Тоя въп
рос набраздил челото на съди

лга-
Свободаи Сотиров постигн“ 

в тая об-зултати, конто радват и задъл
жават. От малък художествен 
актив при гимназията, създаден 
през 1945 година израстна худо
жествен актив, който получи о 
пределена физиономия. Някои 
членове от този актив станаха 
признати художници в общоюго 
славски размери. I

1чо1 аю лрика^аме за изоора- : 
зителноло азкуслво в рамките. I 
на куллурнохо развитие ьа Аи- |
мшроь.^/аАСКО и Босилелрадско, ■ 
не .можем да отречем правилна
та педагогическа раоола в а-ш- 
назиха и педалошческохо учили 
Ще ь 1 рчлл>< рад, коил о не ее
тапа там, а лиша прага на у- 
чилището и ош.е в първите годи 
ни след освобождението в Ди- | 
митровград се откриват първи 
художествени изложои. След то' 
ва агитмасовото изкуство (ила- 
кат, вестничарска рисунка идр.) 
на до портрета, стенна живопис | 
И пейзажа има твърде важна 
роля в превъзпитание на широ
ките народни маси. а първите 
младежки трудови бригади по 
край останалата клутурно-ирст- . 
светна дейност не изоставаше 
и художествената работа на ху 
дожниците.

Но късно, чрез художестве
ния актив в гимназията и при I 
младежката организация се по- . 
явиха първите стенвестници с 
карикатури и вестникарски ри
сунки. Тук трябва да споменем 
,.Оса”-СтеиЕестника па гимнази 
алната младеж и „Клоиотар” гр

I -а.--видни резултати 
.част. Със своите изложби в Ди 
митровград, Пирот, Ниш, 
пие, Белград, Нови сад, Субоги- 
ца с участието си на всички ка 
лективни изложби на Съюза на 
хдуожниците на Сърбия и Окто 
мврийкия салон той се наложи 
като художник, известен в стра 
иата. Неговите пейзажи с моти
ви от долината на Ерма и проз
рачните, омайващи акварели ще 
остнат насока за млади те худож 
чш|ц Вллямнр поп Захариев от 
Босилеград получи трета пагра 
да на изложбата на пощенските 
служители в 'страната и с това 
се прояви като признат худож
ник. Неговите изложби в БоСй. 
леград и други градове в страна 
та също така побудиха голям 
интерес. Душан Донков постига 
завидни резултати в областта 
на скулптурата1,. Това потвърж 
дава и приемането му в групата

включи и ученическата трибуна 
На първото състезание на мла- | ята и па заседателите...

Жената А. мълчи. Изглежда 
са й дотегнали тези разправии, 
и губене на време...

Ско-
дите литератори за иай-хубава
литературна работа Борка Асе
нова получи 14 точки и бе въз
наградена е портрет на лауреа
та на Нобеловата награда — И- 

во Аидрич.

не е ли време да се прекъсне 
с тези работи?

I А те са редовно явление у 
много наши кооперации в ко 
муната.

тоя тормоз по съдилища, зсРАЗ
не.

Но Д. е непреклонен. Обвиня 
ва и търси. Търси и обвинява.

БУДИЛНИК“ В ДИМИТРОВГРАД
На 22 април в града 

нов стеивестиигс — „Будилник”, 
чиито редактори още не са изве 
стии. Главни сътрудници са псе 
вдоиимите: „Стършлен”, „Ян” и 
„Крампон”.

ч

осъмна

I
В първия брой се дава само о 

сведомсние, че стснвестникът 
ще излиза всеки понеделник. В 
абмлема на вестника, който пре
дставлява петел пред микрофо
на. личи следното: „Колебани
ето в акцията, значи смърт” (Ле

художници— скулптори, които 
работят паметник за Бубан Край 
Ниш. Заслужават внимание и 
карикатурите иа страниците на 
в-к„ Братство” и „Другарче" 
(Мета Петров, Марин Младено“ 
и др.). Острието иа тези карика 
туристи е.насочеио еднакво сра 
щу ония, които поддържат старе 
то, реакционното, изживяло в 
времето си и онези които съзна 
телно спират общественото ни 
развитие. Особено внимание за 
служава Мета Петров, който 
със своя „Бай Онзи" създаде 
своеобразна личност която и кр

ш-ш).
Първият брой изоблиствува с 

материали на злободневни теми.
Вестникът е изтъкнат на пор 

ртата до книжарница .„Просве
та”.

1

I Б. Т. Пред първия брой па „Будилник”
Ч
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МИРОСЛАВ КЪРЛЕЖА:70—ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА МИРОСЛАВ КЪРЛЕЖА

ЛЕКАР НА ДОМА 

В БЕДНЯКАЕРУДИТИВЕН УМ 

И НЕУМОРЕН ТВОРЕЦ Късоглед господин със студени подпухнали пръста, 
хладят като камфор горещите голи ребра; 

о извити слушалки от каучук и от сребро 
докосва пламтящата плът на бедрото и кръста.

сс определят каквито да е рам 
ки, Кърлежииото литературно 
творчество.

Кърлежа обогати югославска 
та литература не само с новели 
те, стихотворенията, драмите и 
елодите си, на и с четири рома 
на, които също така представял 
ват качествен скок по художе
ственото си и мисловно съдър
жание, доближаване на нашия 
роман до императивите иа све 
триката литература, надминавай 
ки дескриптивно-селския роман. 
Романите му излязоха от печат 
по следния ред: ,,Завърщането 
на Филип Латинович ,,;пррз 
1932 година, „На ивицата иа ра 
зума" през 1938 година. „Бан
кетът в Блитва” (първата и вто 
ра част) през 1939 година. Тре
тата част на този роман се пред . 
стави на читателите едва през 
1962 година в загребското спи
сание ,,Форум”. В споменатото 
списание излезе и първата част 
от романа му „Знамена”, за кой 
то получи известната Нинова на 
града през 1962 година.

Предвоенните романи са съ
здадени в два различни творче
ски периода в Кърлежината ли 
тературна дейност: първият в 
така наречената глембаевска 
фаза, а другите два в периода 
когато Кърлежа открива нова 
страница в творчеството си — 
когато започва алегорична рав 
носметка с фашисткия варвари 
зъм, надвиснал над Европа с 
дивашките си ужаси. В „Завръ
щането на Филип Латинович” 
авторът по-нататък изследва и 
разработва патологията на глем 
баевския комплекс; който е пре 
дмет на третия драматичен ци
къл. А този роман, от друга ст
рана, представлява първият пси 
хологически роман, в смисъл на 
модерното разбиране на това по 
нятие. който досега не е надми 
нат у нас. Във втория пък ро
ман „На ивицата на разума” със 
саркастична острота и внушите 
лност писателят сваля грюма на 
буржоазното приличие и чрез 
спонтанен бунт на един 
приличен член разкрива цялата 
голота, гнилост 
падане на силите, върху които 
се крепи капиталистическото 
общество. С третият си пък ро
ман „Банкетът в Блитва” Кър 
лежа засяга квинтесенцията на 
най-висшите върхове на буржо 
азната система в етапа на фаши 
зирането на буржоазията, по вр 
емето когато започва кървавата 
европейско-световна драма от 
четиридесетте години на нашия 
век.

които

Ръкавици той има от скъпа еленова кожа 
и собствена черна кола пред вратите го чака, 
стъклата на пенснето му светят във мрака 
и голото тяло за него е глупава тайна.

!

V о 'V?4 ч
/За него измиха столовете, дъските па пода, 

почистваха дълго легена със пепел и пясък; 
светлееха чашите в празничен блясък 
и цялата къща на пръсти впимателно ходеше.

Мирослав
Кърлежа Черви се жената; трепери в ръката й грубата кърпа, 

топи се от срам зарад бедната стая и дрипите жални. 
За лекаря всички неща тук са мръсни и кални:

той мисли за свойта ловджийска излъскана пушка, 
за плахите зайци, за влажната кучешка муцуна, 
за сладкия обеден стдих в столове от слама, 
за свойте другари, цветя, перуники, циклами, 
за нежния кукленски смях ва пленителни дами.

Литературното творчество на 
Мирослав Кърлежа представля 
ва извънреден синтез на дей
но творческо съзнание и талант, 
чийто творчески гении се утвъ 
рди преди петдесет години и зае 
едно от челните места в общо- 
югославския културен 
От това място, което той завою 
ва с оригиналния творчески под 
хват, с извънредно съдържател 
ното творчество с европейска 
художествена стойност. Кърле
жа отвори нови двери в наша
та литература, които водят към 
литературно творчество, освобо 
дено от идиличните селско-па- 
тритрхални елементи и повър
хностното отразяване на живо-

определена историческа среда и 
общество.

Новелите му от .Хърватския 
бог Марс”, вторият драматичен 
цикъл и някои 'стихотворения 
говорят за трогателната карти
на и ужасите на Първата свето 
вна война. Това са произведе
ния с извънредно убедителна 
антимилитаристична идея за та 
зи касапница, в която човекът 
става игра на безсмислена иро
нии,, губи основното човешко до 
стоипство. в която убийството 
на масите е слава, а човекът от 
масите бива унижаван до най- 
долни граници. По своето худо
жествено качество, по вътреш
ното си напрежение Кърлежи- 
ните новели представляват ряд

живот.
т ■

V-
■■ г. •. ... у

та.
Кърлежа разгръща творчес

кия си талант и се утврждава та литература.
ко завоювана ценност на наша

като писател и мислител през 
едно мрачно, напрегнато време 

човечество, когато

Третият драматичен цикъл и 
прозата за Глембаеви вняса в 
нашата литература ново поня
тие за един обществен слой, ко 
йто не е само хърватски, но ев 
ропейеки. класов и все пак в 
световната литература е един
ствен като художествено тран
спониране.

»• - V
” > 4 ■ V? -за цялото 

стойността на битието човек па
да на равнището на четворонож . 

когато човешката съвест
негов

ците.
бе застрашена от малоумие, ми
зантропия, еснафство, морално 
и -духовно падение. Определяне 

Кърлежа с още първите

и нравствено

то на
му творби против силите на мра 
ка, експлоатацията, 
закърняване, 
против всичко, 
човешкия живот в атмосферата 
на буржоазното разпадане напо 
мня за моща на художника тво 

чиято

Най-съвърпгените достижения 
на полето на литерарнпя, и 
не само литературния. етюд, 
който пленява читателя с дъл 
боката си мисловност, люцид-

духовното
разоряването и 

което отравя

ност и които могат да ни пред
ставят и на евпопейския чита 
тел са дело на Кърлежиния тво 
рчески талант. Поет, новелист, 
драматург, етюдист. романист, 
пътеписец Философ — прав
див обвинител п безпрекорен за 

почти във

човешкарец — титан, 
съвест, доблест 
негово понятие 
дига като 
не само че оправдано ненавиж
да дребнавостта, но и ругае ум
ственото затьпяване, снизходи-- 
телното пълзене на човека пред 
силите на деня — на всичко о- 
нова, което представлява отров 
ната плесен на едно време, на

цялото 
из-

великан който
Югославската литература не 

е имала толкова ерудитивен ум, 
който във всички области на 
литературната дейност е еднак
во силен, дори и ненадминат и 
чието дело представява гордост 
от общоюгославско значение:

Милс НИКОЛОВ

се

всичкищитник
форми на литературното поле 
еднакво ненадминат и внушите
лен в жалуваните 
художествени стойности — его 
това е, ако въобще мргат да му

мисловни и

ДЕВОЙКИ ОХ БОСИЛЕГРАДС КО В НАРОДНИ НОСИИ

властта, а пред властите е доб 
ре да се поклониш по собствен 
почин. Черквата две хиляди го

МИРОСЛАВ КЪРЛЕЖА: си има свой рицар и светец в 
броня за патрон и небесен любо 
вник! Светове, един край друг ^ 
на непреодолимо разстояние. 
Той безбожен, западен, неми
рен, юродив, нервчнк и дека
дент. в колата на йожа Подра- 
вец от Краводер. А сутрина е, и 
пролет. Й всичко се движи и 
цъфти, и избуява, всичко се дви 
жи, като това колело, шо скри
буца под него и гази новия ко 
ловоз, търкаляйки се през не
броени следи и стъпала по пътя, 
по който вече са изчезли в м-ьг 
лите неброени тълпи. А 
ко е действително безсмислен 
хаос.

Като звънят

пълни с яйця! Панонска кал и 
цивилизация, която идва!

СРЕЩА СЪС СЕЛО Над тези свинарски колиби и 
черници — сребърна ад ум мини 
ева китара с надути платнени 
крила, летящ музикален инстрУ 
мент над Иожиния файтон с чу 
валите и Филиповите куфари. 
Над всичко статично и лабаво 
вързано, неподвижно — огроМ‘

светлина.
слънце и ведрина! Над покри®*
те и короните, гръмоотводите И
камбанариите, и каруците, а*0 
пълзят като охлюви по калта ** 
скрибуцат препотопно. а не 
мърдат от място— слънчева, 
майна мълния.

дини вече носи такива пълни ко 
шници яйца, а оттогава много 
власти са се променили и по гра 
довете,биваше топлото априлско слън 

це. Едно черно ждребе с гьс 
та, вълниста и немирна грива 
и с хубав объл врат 
припкайки весело до йожината 
кобила. А когато наближи цели 
ната, то се отдели от колата и 
в равен луд бяг затича към кла
денеца, където момци поеха ко 
не. Водата блещукаше в поста 
вит.е, чуваше се дървеното тра 
кане на ведрата, врявата на чо 

изчлсието и га 
черното ждребе в об 

. лак прахуляк. Всичко беше ра 
достно, подвижно, весело, ожи
вено.

На край село срещнаха две ка 
лугерки.

.,Тюх, дявол да ги вземе!” — 
хвана йожа Подравец копчето 
на антерията — „отде се взеха
тия!‘‘
Калугерките носеха по една ко 

шница, пълна с яйца и като сре 
шнаха някакъв си господин Във 
файтон го поздравиха преданна 
и угоднически. Зашото може бп 
това е непознат представител на

и попровинциалните 
. . п. Тази политика на мал

Минаха през краводерската 
сутрин и мучене. Суров и остър 
дъх на амонияк от гноищата и 
стаите, мучене а крави, тупка 
не на говежди копита по мок
рия път, грачене на гъски по
дворовете, скрибуцане на вра
жата на кръчмата, където се 
провира нечия дебела, мазна ти 
ква с лула и калпак, за да ви 
ди кой минава през Краводер? 
За ония свински, поледени о-

ка вежливост никога не е вред—т-т на.
Двете мрачни жени със слън 

чев блясък в колосаните шап- ни сини коъгове

ки, в толедските костюми, пате 
раздвижиха у Филип неговите 
представи за успоредността на 
Събитията: тези две калугерки 
със своите одежди и бизарно бе

всич-

ли шапки, като два чудни само 
надеяни папагала, изникнаха тук 
пред него от краволерската кал 
като два мрачни символа. Сто-

вешки гл-сове 
лопът иа

сияеЯ
шарей*е

в на гола, сребър 
на секира, като ехото на парна 
бичкия, в сияйния

И гледайки така в този 
метален блясък. гцо 
над папцелите като черта.

един файтон някакъв си чужде 
нец с куфари.

„Агент или нов околийски при 
став в Ялжабет? Може би и ня 
кой шпионин?" Сега има всяка 
кви гадове по света!'“

По прозорците червенеха ми
налогодишни пиперки, в мрежи 
те по коловете на плетищата
съхнеше сирене, кукурякаха. 
тли и кокошките страхливо пре 
косяваха пътя, пред колелетата 
и между копитата. Беше влага
но, росно утро. През сутрин ни 
те облаци все по-силно се про

т'сметален въп
теж на острия вител. който
.висшата свръхцействителна 
брация на нашето 
като нож и

сребър'летията могат да живеят едно 
като две

във чата по небесата със 
мен.тебешир, на Филип му 

и да
дой-с друго целистолетия, 

чужди раси в клетка: маймун- 
папагалите! Мъкнат се

ви 3дМЗвреме сече 
предметите, и 

нятнята, треперейки в 
глас на висок вик, -■ 
шимрабела, зазвънтя

де да вземе кърпата 
ха на летящата машина за _ 
драв! Да му се яви като коРа 
крушенец на бяла, слънчева ?
Дчл, която математически

п о3'по-ките н
тези черни жени г.о блатните ко 
либи, крадат на животновъдите 
и файтонджиите пълни кошни 
ци яйца и ги мъкнат 
чни пътища в своите мравуняци 
Тук лежи петхилядогоДишната 
кална Панония, свине грухят по 
нея, цвилят коне, а тези антипа 
тични папагали крадат яйцат на 
панонците, като белки. И вся

светъл 
като „а” на 

над Филц
сия№°

таз*'
повата глава победоносно- 
ко н високо

по дале> Дръз
отзвукът ла, витло 

то и се разсипа като ехото на 
небесната фанфара! Два свята 
Лондон — Багдат
кръ?ма?кщщГш каРавоДерската 
кръчма с калугерските кошници,

гурно плава към едно 
пристанище през цялата 
мочурлива и мрачна кал иа 
птната реланост.

пе
дне

(Откъс от романа ,,Завр'ь1Ц‘'1 
го на Филип Латинович“-)-
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ВЕЧЕРИНКАТА
(Откъс от иовесШЛа „УМрош)

В тоя момент отекна песента 
на жетварките и през полето ка 
т0 че ли полъхна утринен вет
рец. Песентта водеше Соня. Гла 
сът ту се издигаше високо, звъ
нко и цялото поле за миг стих
ваше, като че ли ослушваше в 
песента, ту тихо и тъжно за
глъхваше, потъваше някъде да 
леч зад баирите и дълбоките 
.урви.

— Родена е за пеоен — рече с 
възторг Слави, който знаеше, 
че Мишел обича Соня.

Мишел нищо не му отговори.
— Но. Мишо, знаеш ли, че 

Соня не ще може да играе роля. 
та си. Изглежда, , че пак не я 
пуска майка и.

— Зная — късо отговори Ми
шел и лицето му придоби сери
озен вид.

— Значи всичко е пропаднало 
А какво ще ми кажат другари
те от комитета? Аз вчера прика 
звах със секретаря и му казах, 
че всичко върви добре. Аз съм 
убеден, Мишо. — продължи Сл
ави — че Сови иска да играе, 
само не я пуска тая дъртата.

— Нищо не е пропаднало — 
рече Мишел. — Трябва да сс 
поговори с майка й.

— Да се говори с Марика?!...
С тази ре акционерна ли!?.... 

.Кой може да се разбере с нея?..
— Ти — прекъсна го Мишел.
— Аз?! — учудено го погле

дна Славее
Мршел се усмихна и прегър 

на през рамо приятеля си.
***

Много от тях седяха покрай сте 
ните, защото нямаше достатъч
но скамейки. Някои чакаха на
вън, защото нямаше повече би 
лети. Цялото читалище тьмжс- 
ще от някакъв шум, който съз 
даваха множество 
глас на малки деца.

нсред артистите също така ца 
реше оживление. Много от тях 
сега за пръв път излизаха на 
сцената. Едни збореха помежду 
си, други четеха ролите си а тре 
ти тревожно се разхождаха из 
малката стаичка.

— Страх ли те е?
Мишел когато пристъпи 
Соня, която също така четеше 
ролята си в един ъгъл на стаич 
ката.
' — Ох, не — обърна се тя 
към него, — защо да ме е страх, 
не ми е пръв път. а тебе?

— Все пак, некак чудно се чу 
вствувам, като че ли ми предстои
— мислиш накрая?

Мишел посрещна възбудения 
й бистър детски поглед, лицето 
и обли лека руменина и тя на
веде срамежливо глава. И два 
завършваха те. прегръщаха се 
и като цлюбени излизаха навън.

— Тихо!... Тихо!... Започваме..
— съобщи Слави. — Недо? Ка 
кво чакаш? Готова ли си?

— Море лесно е на тебе. ти 
имаш чак в третого действие, 
а аз съм първа.

— Виж я ти цяла е настръ
хнала ,като че ли на смърт оти 
ва. Я се събери малко — сгъ 
лча я Слави.

правих това чудо! — закахъри 
се домакинята.

— Мамо, какво се случило?— 
тича при нея Соня, но като почу 
ствува миризмата, веднага хвър 
ли поглед към огнището.

— Какво! —- крясна стрина 
Марика —по цял ден висиш над 
тези книги и не пипаш нищо от 
работа. Нали ти казах че съм 
оставила мляко на огнището.

Стрина Марика прекъсна руга 
нието, защото забеляза че Сла 
ви стоеше на вратата.

— Не й се карай, стрине Ма
рийке — рече Слави — аз съм 
виновен. Заприказвахме се и тя 
забрави за млякото. Пак и не 
толкова страшно. Имало, расипа 
ло се. Утре друго ще надойде.

Неочакваното появяване на 
Слави и неговите думи малко я 
успокоиха. Тя го обичаше и че 
сто в мислите скрито мечтаеше 
един ден да ги види заедно. — 
него и Соня. Той беше от богата 
фамилия, а баща му работеше в 
общината. Каква хубава свадба 
щяха да направят.

— Аз дойдох да поприказвам 
с тебе, стрина Марине, прекъс
на мислите Славе. в :>

— Но като те гледам такава 
сърдитта...

— Да не е пак за тая венерин 
ка? — прекъсна го жената. —- 
За това изобщо недей да ме пи 
таш. Соня не може да играе. Тя 
има други работи.

Ето. още не съм ти казал, 
защо дойдох, а ти вече се раз
тревожи.

— Добре де, добре. Влез те в 
стаята да не глътате тоя дим, 
аз веднага ще дойда.

— Соня и Слави влязоха в

гласове и

запита 
към

За празника на Основното училище в Димитровград при
стигнаха и ученици от 
дност.
На снимката: посрещане на гарата.

Словашката и Унгарската наро-

Сшихове за моя край
•V

Видлич
)

В прегръдките на слънце златисто, 
що в усмивка шопска цъвти, 
в скутовете на небесната синева, 
там где Балканът горди шуми. — 
израстна той — зъбест, мълчалив — 

с изопнат гранитен гръбнак, 
величествен, светъл и красив 
като древен митически юнак.
Към тази снага пленяваща. 
с габраци и лиляци покрита — 
за чудни, далечни навяваща 
легенди за овчари-и козари — 
взор е впила Биеочица свенлива.
Тя песен му пее сърдечноигрива, 
балада любовна — векове вече, 
а той, юнак гранитен, не я чува; 
гледа нависоко, гледа надалече — 
сърцето му издялаха ветровете., 
обречено е то на вековете.

***

Неда поправи дългата си рок 
ля, след това постегна забрад 
ката, прехапа усни и излезна 
на сцената.

Завесата

„Сухите съчки скоро се 
пламъчета за- 

да облизват дъ- 
и страните на ко-

подпалиха и 
.почнаха

бавно се повдигна 
и всичко стихна. Започна пър 
вото действие.

Младите артисти бяха възбу
дени и като че ли всички от тях 
оързаха да издекламират науче 
ната роля и да избягат от сцена 
та. Публикатк внимателно слу 
щаше разговора койю водеха 
леда и ьорис. Но изведнъж на 
етана ооъркване. Случи се та 
ка, че едновременно и двамата 
заговориха, смутиха се и спря
ха, премрели ог с*рах. Селяни
те сб раздвижих^, зашумяха, 
Ьорис погледна учителката, коя 
то им суфлираше.

Х1ИЩО

стаята.
— Сърдита е — рече Соня.
— Нищо, ще се опитам да я 

убедя — усмихна се Слави. — 
Миша каза по-всяка цена да я 
убедя-

— Съмнявам,, се. че ще успе
еш. Но аз ще избягам па какво 
то ще нека става.

В стаята влезе и стрина Мари 
ка, бършейки ръце с престилка 
та си.

— Извинявай, че така постъ 
пих. Беше ме много яд за мля
кото. — Обрна се тя към Слави.

— Нищо, нищо, стрина Мари

ното
тела, който окачен на вериги 
те висеше над огнището. Ця 
.дата повърхност на млякото 
■се покри с тънка корица, а 
множество малки мехурчета за 
почнаха да се издигат от дъ
ното, стигаха повърхността и 
лукаха ,от което тънката кори 
ца на млякото леко потрепер
ваше. Но корицата бързо за
почна да се сгъстява и наско
ро дебнел, жълтеникав каймак 
покри млякото. А пламьчетата 
все повече се разгорещаваха 
и все по-стръвно огнените им 
езичета се впиваха в котела. 
Млякото закипя, каймакът се 
надигна бавно, стигна върха на 
котела но не спря — разля се 
по стените му и се разсипа в ;

Щом стада от облаци черни 
затропат по снага му несломима, 
заревава той като ранен звяр — 
гръмове се чупят о негови гръбнак; 
оттръсва се той разярен и 
— летят надолу порок и камънак. 
Сърднята му Виеочица прибира — 
с всеки трясък и тя примира.
И задното камъче, паднало 
ст снагата му дива, 
тя целува с вода си студена 
и помни като случка приветлива ... 
па тече мътна, просълзена,

ке.
Двамата замълчаха. Слави ке 

знаеше как да подхване разго
вор за вечеринката. Да я моли 
ли, или да й каже в очите, 
е реакционерка, че не разбира 
днешната младеж, че е проста 
й закоравела буржуйка.

— Ето аз например 
против вашите вечеринки, 
очаквано заговори тя. Те са ху 
бава работа. Но танцовите, тан

попродължавай 
нататък, рече тя — ,,ти като ма 
йка трябва да пазиш Децата”
— започна ра чете учителката.

Борис се съвзе и продъл.и: 
„ти каю майка трябва да па
зиш децата...”

Второто действие мина по- 
добре. Артистите се бяха малко- 
поосвободили и нямаше такава 
възбуденост като в началото.

Приближаваше краят на тре 
тото действие. Сцената предста 
вляваше малка градинка, цяла 
в цветя. Няколко борови клон

че
-огнището.

— Още от вратата стрина Ма 
миризмата нарика

загоряло и веднага се досети за 
млякото. Тя остави ведрото на 
прага и се втурна в кухнята.

— Тюх, тюх!... Язък!... Язък!.. |
Какво направих, господ да ме ■ цовите...

свали- I Стрина Марика си спомни за 
танцовата в миналата - неделя 
Мишел танцува със Соня. Той я

усети не съм 
—.не

накаже. Та защо не го 
лих. проклята да съм. ами на-

беше притиснал на гърдите си. чета в ъгъла на сцената пред- плаче или тече — векове вече,а тя отпуснала глава върху ра- ставяваха някакво дърво, а под а той, исполин красив, не я чува:мото му, и плавно и тихо се но 
под ритъма на тангото. Та

него ^е поставена скамейка,
на която седеше Соня и тихи- гледа нависоко, гледа надалече —сеха изпъкваше чко пееше. Една електрическавинагия картина бори се храбро с гръмовете.цред очите й щом започваше да 

говори за танцови и вечеринки.
лампа увита в синя хартия и / другарствува славно с вековете.сложена в боровите клончета

— Ами тогава защо нея пус- представяваше меоеца който за ; Марин МЛАДЕНОВпеш да играе с нас? — запита лязваше. На другият край на
я Слави. — Знаеш ли че вече 
ринката ще пропадне без нея. 

— А пак вие не можахте ли

сцената се появи Мишел. Той
пристъпи бавно и почувствува
как всички погледи са упереии

да изберете друг. а баш оня без 
божник? Та той ли да ви ръко

в него. Соня го видя и скочи
от скамейката. Родна къщаводи. — Ти!... — уплашено гтрошепСлави знаеше, че това се от- !на тя.нася за Мишел, че тя го мрази 

позволява на Соня — Соня! Мила Соня! ии затова не пристъпи бавно. СоняМишелНо вечеринкатада- участвува, 
беше немислима без него. Отве- се затича с разширени ръце и

падна в прегръдките му. Ми- Със затворени очи, с набръчкало чело *диъж му хрумна да я излъже.
— Мишел няма да участвува. 

__ рече Слави. — Той сам се от
шел я притисна до себе си.п в паметта ми те представям съща;

Буря ръкоплескания иот с.ред моето голямо и пръсното село.сало-разтърсивъзклицанияказа. а неговата роля взех аз.
— Ами нали той ви е ръково бяла като лебед — скромна къща.на. Завесата са спусна бавно.

Почти всички артисти прегръдител? — Не, вече не ни е ръко щаха Мишел и Соня и им чести И във форма па лък малката градина,водител. тиха. „Браво! Отлично!” викахаТяСтрина Марика пристана, 
беше чула, че в пиесата Соня и 
Мишел трябва да бъдат любов 

Сега когато вместо Ми
шел играеше Слави, тя нямаше 
нищо против. Дори беше й ми

да ги види като влюбени е- 
дин'в друг макар и на сцената.

която отдавна с цветя засяхме...те. Но изведнъж Соня се отдръ
Не зная точно коя година.пна назад, цялата побледняла.
по сигурно тогава деца бяхме.— Мамо! — прошепна тя.цици. Стойна Марика си проби път

между артистите и, преди някой
Около нея все ми е тъй близко, тъй родно.да проумее какво стана — двело Дървесата, нивите, земятасилни плесници се залепиха за

бузите на Соня. Тя хвала за ръ и иовоТО врелге, което свободно
ка дещеря си я измъкна през* * * тупти на хората в сърцата.вратата. Стойпе ЯНКОВМАЛКИЯТ салон на читали-Н. Аптов „Жена” Прокопи ПОПОВщето беше препълнен с хора.
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РАДИО НИШ
ОЩЕ ДВЕ ТОЧКИ В ПОЛЗА НА 

ОТБОРА НА „АСЕН БАЛКАНСКИ“

Ръчна топка

Първомайска иро грама 

на йредаванешо
„Асет Балкянскн'* — ,,Младосш'‘ (Куршумлия) 26:21 (8:9)

ВТОРНИК зо АПРИЛ
Балкански" се утвърди иа тре- 

в Източната сръбска 
един от претенденти-

От началото на играта отбо
рът на Младост” имаше извее 
тиа преднина и първото полу
време завърши при резултат 
9:8 в тяхна полза. Обаче във 
второто полувреме отборът на 
„Асен Балкански” след някол
ко успели нападения изравни

Отборът на ,,Асен Балкански" 
реши в своя полза и третата 
среща в пролетния дял от пър- 
веството по ръчна топка. Този 
път отборът на ,,Балкански" и_ 
маше една трудна задача, защо 
то отборът на ,,Младост” от Ку 
рщумлия беше жилав проттпз-

то място 
зона. и е 
те за първо място.

Голове за ,.А. Балкански” по
стигнаха А. Гоговв, К. Радев 9. 
д, Стаменов 4, Марипков 5.

__ 8.02 Утринна програма на Радио Белград4.00
14.30 — Новини и Днес в Ниш 
1440 — Реклами
•15.00 _ Предаване, на Български език
45 30 __ Звучен бюлетин на гораните
15.40   ,.Излет в миналото” — подпури от забавни

мелодии '
16 00 — Осведомителеп бюлетин
10.15 — Поздрави и желания на слушателите
17.00 _ 22.15 Програма па Радио Белград и ЮРТВ

С. К. — м. А.

Футбол
СРЯДА 1 МАЙПРОПУСНИ ШАНС

' 7.00 — Майско утро
7.50__ Предаване на Първомайския парад от
Белград ,

ц.ОО — Празнично веселие
ц.ЗО __ . от Второто заседание на АВНОЮ до нова*
та Копституция”
11.45 — Другарска се песен носи...
12.00 __ Слушателите честитят и поздравляват
13 30 — Първомайска програма за децата
14.00 — 'Новини
14.10 — От всички страни на света
14.30 — Звучни портрети
15.00 — Предаване на български език
15.30 — Празнична забава
1б!оо __ „Мирът и новите стремежи пътуват по св*

( ’ та” — музикално-говорно предаване
17 00 — 22.15 Програма на Радио Белград и ЮРТВ

„За-„Асен Балкански“ 
другар ‘ (Крупац) 1:1 (1:0)
;

Прел повече от 1000 зрители 
па игрището на ,,Асен Балкан 
ски” на 21 априд. се игра пър 
венствена среща между футбол 

отбори на „Асен Балканните
ски" и „Задругар” от Крупац.

Отборът на „Асен Балкански1'
имаше известна преднина в те 
чеиие на мача, обаче не успя да 
реализира това, така че крайни 
ят резултат от срещата 
1:1. Единствения гол за димит
ровградският отбор отбеляза Си 
ниша Джорич в 23 минута от 
първото полувреме.

Момент от' срещата
гласи

ник. който разполага с добри 
играчи. На игрището на „Асен 
Балкански” пред около 1.000 по 
оетители се разви твърде шгге- ' 
ресна и жива борба. 1

резултата и успя да победи про 
тивника.

Срещата завърши при резул
тат 26:21 в полза на „Асен Бал
кански”. С тази победа „Асен

ЧЕТВЪРТЪК 2 МАЙ

5.00 — 8.02 Утринна програма на Радио Белград 
8.02 — Започваме о музика
8.30 — Слънцето на моето и твоето небе—репортаж
8.45 — Популярен концерт
9.30 — „Последната вест беше най-кратка: Хората 
победиха
9.45 — От триото до големия оркестър

10.30 — Репортерски миниатюри
10.40 — „Хайд .поведи весело..." ’
11.00 — Слушателите честитят и поздравляват
12.00 — Букет спомени
12.20 — Ритмове и мелодии
13.00 — Забавно ревю
14.00 — Малка лирична антология 

14.15 — Звуци на пияно и цигулка
14.30 — Новини и „Днес в Нил”
14.40 — Колективите честитят нризника на труда
15.00 — Предаване на български език
15.30 — Звучен бюлетин на гораните
15.40 — С. Остров: „Суита за орпестър”
16.00 — Осведомителен бюлетин
16.20 — Забавна и танцова музика
17.00 — 22.15 Програма на Радио Белград и ЮРТВ

С. И. — М. А.Босилеград

Катастрофално . йШ

:1На неотдавна състоялата се 
среща между отборите на Ико
номическо училище в Босиле
град ц училището на ерозия в 
Сурдулица пред голям брой гра 
ждани учениците от икономиче 
ското училище претърпяха ката 
строфално поражение. Играта 
завърши при резултат 12:1.

Такъв резултат съвсем съот- 
ветствуза на слабата игра на у- 
чениците от икономическото у- 
чилище. Още в първите минути 
те препуснаха играта на гости- . 
те, които проявиха твърде дина 
мична и жива] игра и успяха да 
сразят ученицте.

.Опитите, които правеше отбо
рът на икономическото учили
ще да защити своите врата бя
ха почти неуспешни и се свеж
даха на игра от страна на два- 

__ трима защитници.
В това чирло играта на защит 

ника Радомир Иванов трябва 
да се изтъкне. Той влагаше мак 
симун усилия да защити своите 
врата и не един път му се уда
ваше.

ТУк трябва да се кажат и ня
колко думи за отбора на против 
ника. Тоя отбор показд, че все
кидневните тренировки, ^югат 
да съдейетвуват да се срази и 
най-опасният противник.

Може накрая да кажем, че -та

зи футболна среща може да бъ
де добър урок на учениците от 
икономическо училище, как тря 
Бва д асе играе'.

-11 ,
т

Ст. Н.

Хумор

гимназиална
ПЕТЪК 3 МАЙ

I ■

4.00 8.02 Утринна програма на Радио Белград
14.30 — Новини и „Днес в Ниш”
14.40 — Реклами
15.00 Предаване на български език
15.30 — Две китки от Сърбия
НМ*® ~ Пеят Мич Мголер и ансамбълът „Приятел*”
16.00 Осведомителен бюлетин
16.15 — 25 минути с певците на Радио Нови Сад' * 
Радио—телевизия Любляна.
16.40 — Арии из наши опери

СЪБОТА 4 МАЙ

— 8.02 Утринна програма
14.30 — Новини и „Днес в Ниш"
14.40 — Реклами
15.00 — Предаване на български 

15,30'— Народни песни и хора
~ Осведомителен бюлетин

16 зп ~ 5:ВИри оркестърът на Пол Уайтман16.30 — Краища и хора
17.00 — 22.15 Програма

на Радио Белград— Я виж как учи Петър?

— Сигурно, прави преговор...
език

на Радио Белград и ЮРТВ

БАИ ОНЗИ Ф

Педагогическа приказка без думи ТЕКСТ И РИСУНКИ 
М. ПЕТРОВ

I
к-
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“ ч>г~
„ОРЕХ“ОБЩИНСКИЯТ НАРОДЕН ОТБОР

Димитровград
Селскостопа нско 

предприятие
Босилеград1т1им1м11ишцшш11шшшшй1мви1»шпш1111ит1мицпи11мшяц|шц|ш11ши1пшмиишн1мш1ишши1шииии111н1вш1—а

Честити На всички свои делови
приятели и на трудовияна трудещите се Празника на труда

Югославиянарод на

Първи май честити Международния
празник на труда

и им йожелаЬа мноГо шрудоЬи 

победи и занайред ПЪРВИ МАЙ

Земеделска кооперация
Долно 1лъмино„Напредък"Земеделска кооперация

Босилеград
ЧЕСТИТИ

ПРАЗНИКА НА ТРУДАЧеститя на венчки
ДЕНЯ 

НА ТРУДА
|ргсвои членове, зе-

ма всички земеделскимеделски произво- ПЪРВИ
МАЙ

производители и труде
щи се с май - хубави 

пожелания за успех 

в производството

дители и делови

приятели

Кожарско преработвателно предприятие
БРАТСТВО“ ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ

99
ДИМИТРОВГРАД

ДИМИТРОВГРАД

Честити на всички 

трудови хора Чесшиши на всички

трудещи сеПърви май
ПРАЗНИКА НА ТРУДА Първи май

празника на трудаи им пожелава много уепехи в соци~ 

алистичеекото етроителетво.
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Гостилинчарско предприятие

„Балкан“
Димитровград

На всички трудещи се от нашата 

страна ЧЕСТИТИ

Пър в и май
Международвия празник на труда

Чеешиши на всички Шрудсщи се

Празника на труда 

ПЪРВИ МАЙ
ФАБРИКАТА
ЗА ГУМЕНИ
ИЗДЕЛИЯ Занаятчийското меШалоирсрабошоаШелио 

йредйрияйше

„ТИГЪР“ „МЕХАНИК“-ДИМИТРОВГРАД
В ПИРОТ

Чеешиши на всички свои 

делови Приятели

ПРАЗНИКА 

НА ТРУДА

ПЪРВИ МАЙ

ТЕЛЕФОНИ: 640, 652, 611, 615

Общинско синдикално вече и Общинският отбор 
ии Социалистическия еъюз 

Димитровград
СВОБОДА“ПредирияШие за изработка на 

облекло и бельо — конфекция ц
ДИМИТРОВГРАД

. ' -

честити на всички трудещи сеЧЕСТИТЯТ
Празника

труда ПЪРВИ МАЙно всички трудови хора
Празника на труда

на

„Свободаи произвежда:

иракшично, солидно и изящно 

мъжко, дамско и детско облек-Общинакияш комишеш на СКС 

и Общинският комишеш на Съюза 

на младежта
Димитровград

ло от най-хубави десени.

СекциятаЧЕСТИТЯТ НА

всички трудови хоро Празника на труда
ПЪРВИ МАЙ

на горското сшоиансшво
В БОСИЛЕГРАД

Честити на всички трудещи се

ПЪРВИ МАЙе иожелания за нови уейехи


