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ТОДОР СЛАВИНСКИ 
Вестникът излиза всеки 

четвъртък
Печатница » График а «Пирот 

ЦЕНА 10 ДИНАРА
ВЕСТНИК ЗА ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКИ и

ВЪПРОСИ НА БЪЛГАРСКОТО МАЛЦИНСТВО В ЮГОСЛАВИЯ

Чествуване рождения ден на президента 

Тито и Деня на младостта в цялата страна
Другарят Тито 1на тържественото чествуване на Деня на младостта 

на стадиона ЮНА в Белград
— ЩАФЕТАТА ПГЕДАДП ПА

ЙШЙЧМДО КНаЖШВЙЧ
Това беше незабравима кар

тина. Стадионът отново гърме 
ше от аплодисменти.

последовател- 
с Твоята държавническа.

революционна 
пост,
далновидност, път който дава 
па нашите трудови дни смисъл

[ ските пионерки с упражнение- 
! то „Първа майска радост'“, а 
I след тях"младежи и девойки от 

Словения с упражнението „Тор

.УЧИ П»—'
ТЪРЖЕСТВОТО НА СТАДИОНА ПРКСЪСТБУВАХА ОКОЛО 
60.000 ГРАЖДАНИ.

НАА. А

А 25 май, е присъствието на президента Тито и 
други високи ръководители, на стадиона иа Юго
славската народна армия бе устроен величественн Приветствени• ма 

Момчило Кпежевич т

рождзния деи
на президента Тито и Деня на младостта. Когато в 17 часа 

Тито се появи в централната ложа около 60.000

спектакъл по повод чествуването
•....юДокато стихват аплодисменти 

те и възгласите младежът от 
Плевля Момчило Кнежевич по 
ема в центъра на стадиона пал 
ката с поздравите до) Тито. На 
стадиона се чуват възгласи „Да 
живее другарят. Тито!'1. Млади 
ят Момчило Кнежевич се из
правя пред Тито и очевидно 
възбуден му .се обръща със сле 
дните думи:

„Драги наш другарю Тито,
Предавам Ти Щафетата на 

младостта, с която младежта и 
целият югославски народ топ 
ло и сърдечно Ти чеситя рож
дения ден.
Наше най-голямо желание е за 

едно с Тебе да чествуваме то 
зи хубав празник на Младостта 
оше много! и много години.

Да ни живееш още дълго, и 
дълго другарю Тито‘‘.

1- — --а ..
Отговорът па йрвзнде 

та ТаШо

президентът
въодушевени белградчани станаха и е дълготрайни аплодш 
сменти и възгласи „Да живее другарят Тито” привествуваха и 
честитиха на президента на Републиката неговия седемдесет
и първи рожден деи.

След извънредно успешно 
„Другар .до другар...” младият ученик от Плевля Момчило 
Кпежевич предаде на президента Тито поздравите и чести
тките иа югославските надоди и младежта. Той предаде иа 
пр“зидента Тито сребърната щафетна палка, която от истори
ческото Яйце до Белград мина през всички наши републики 
като нзипгна 60.000 километра.

След предаване на щафетата излязоха на зеления ки
лим на стадиона четири хиляди изпълнители — пионери, мла
дежи и войници от ЮНА и изпълниха упражнения, които 
символизират радостта, гордостта и творчеството иа нашето

изпълненото упражнение

младо поколение.

Идването на ирезиденШа Тишо
рлав Бадовинец. В централна 
та ложа влизат и други високи 
партийни и държавни ръково 
дители.
„Да живее другарят Тито!“, „Ти 
то — ЦК!“

И докато възгласите стихват 
на стадиона започва величест
вено
трибуна отекват звуци на музи 
ка и хорови песни. Курсантите 
от Военното училище-започват 
упражнение кост дълго поми 
ят 60.000 прпсъствув«щл граж 
дани

Докато стихваха,аплодисмен
тите, отправени до младите из 
пълнители, зачуха се резки зву 
ци на фанфарите. Това е знак, 
който вече всички! .добре позна 
ват — идва другарят Тито!

Трудно е да се опише вълне
нието на стадиона в този мо
мент. Всш и са на крака и с 
повдигнати ръце приветствуват 
въодушевно другаря Тито, кой 
то се показва в тържествената 
ложа заедно със съпругата си 
Йованка
председателя на ЦК на Съюза 
на югославската младеж Томи

н-
На стадиона се чува:

Веднага след това, въодуше
вено поздравен, президентът Ти 
то благодари на носителите на 
Щафетата със следните думи: 
„На нашите младежи и девойки 
честитявам Деня на младостта.

, Много благодаря на всички но 
сители на Щафетата, чийто път 
из цялата ни страна беше пак 
символ на браството и единст
вото. Крачете и по-нататък, дру 
гари младежи и девойки, по 
пътя, който ви посочи нашата 
народна революция. Вървете 
смело напред към по-щасуливо 
и по-добро бъдеше, към социа 
лизма. Благодаря ви!".

След отговора на другаря Ти 
то на стадиона излизат белград

тържество. От източната

Момчило Кнежевич предаде Палката на другаря Тито

до и ведро“. Редят се весели 
игрй и упражнения на моряци 
те от нашия военноморски 
флот.

От високоговорителите се чу 
ват думите:

„Другарю Тито, нашият път 
е и Твой път, път озарен с Тво 
ята най-чо!вешка комунистичс 
ска доброта па герой, с Твоята

съпровождан от
задачи и творчески елан.

Стадионът гърми от аплодис 
менти. Всички стават на крака. 
Отеква песента „Югославио, ук 
репвай все по-мощно. .

Това беше ново приветствие 
на стадиона до другаря Тито, с 
което завърши този величест
вен спектакъл на Деня 'на млз 
достта.

Символ на борбаша и иобедаша
на..С хармонични движения 

' символизира началото на въс
танието. Изпълнителите в чер
вени фланели се разпръскват. 
Но, както е и било, врагът ис
ка да потуши въстанието на вс 
яка цена. Изпълнителите в си
ни фланелки символизират поп 
риятелското обкръжение. Огск 
ват нови партизански песни, за 
Сутйеска, за революцията,

Изпълнителите г.

Това упражнение на бъдещи 
те офицери от нашата Армия, 
всъщност беше велик символ 
на борбата и победата.

В началото на упражнението 
младите курсанти започват да 
се престрояват. Тогава, неочак' 
вано всички лягат ма зеления ки 
лим на стадиона. На стадиона 
очакваме, а след това нестихва 
гци аплодисменти, за тото мла
дите курсанти изписват с тела 
та си само две години: „1943 — 
1963". След това младите изпъл

В ЦЯЛАТА СТРАНА

Голямо участие на избирателите и тър
жествено настроение

:
за

щурмовите, 
червени фланелки, които пред

1 ставляват нашите партизански 
бойци, тръгват в атака и накрая 

| чесвуват пълна победа над вра 
га, койго е унищожен

пители започват своето упраж 
нение „Другар до другар“. Отек
ват звуците па познатата песен 
„По шумама и горама наше зем

Голямо участие иа пзбирате- 
и тържествено нзбиратс-л-

214.345 или 94.11 на сто.
КРАГУЕВАЦ: общо вписани 

342.338 избиратели, гласували 
319.222 или 93.24 на сто.

КРАЛЕВО: общо вписани
433.328 избиратели, гласували 
385.618 или 88.99 на сто.

ЛЕСКОВАЦ: общо вписани
297,690 избиратели, гласували 
260,862 или 87,63 иа сто.

НИШ: общо вписани 427.778
СМЕДЕРЕВО: общо вписани 

346.197 избиратели, гласували 
335,712 или 96,97 на сто.

ТИТОВО УЖИЦЕ: общо впи
сани 184.774 избиратели, гласу
вали 168.536 или 91,21 на сто.

НОВИ САД: общо вписани 
350.234 избиратели, гласували 
или 90.52 на сто.
317-844 или 90.75 на сто.

ЗРЕНЯНИН: общо вписани 
228.039 избиратели, гласували 
216.991 или 95.15 на сто.

ПАНЧЕВО: общо вписани
210,165 избиратели, гласували 
199.398 или 94,87 на сто.

— така с едно изречение' най- 
добре могат да оо охарактеризат 
изборите за общински 
на общинските скупщиии. Спо
ред данни на Социалистическия 
съгз по всички избирателни пу 
нктове избирателите са гласува 
ли още в първите утрини часо
ве1. В някои избирателни места, 
прдимно в по-малките селища] 
гласуването е било завършено 
до десет часа.

Според резултатите на Репуб
ликанската избирателна коми
сия на изборите за общински 
вечета на общинските скупщи- 
ни от общо 5.039,926 избиратели 
в Сърбия са гласували 4,597.857 
или 91,23.

По околии резултатите' от из
борите са следните:

БЕЛГРАД: общо впйсанп
6681085 избиратели, гласували 
590.670 или 88.41 на сто.

ВАЛЕВО: общо вписани
356,318 избиратели, гласували 
322.022 или 90.37 на сто.

ЗАЙЧАР: общо вписани
227.759 избиртатели, гласували

или се лите
цялата страна вечетано -настроение й! предава.л>е поносие иду чете партиза-

Другари Тито с членовете на Централния комитет



БРАТСТВО

В««илеградско ■ Димитровградсконовата овщаяска скупщина вСлед завършвайте избори за

БОСИЛЕГРАДДИМИТРОВГРАД

За вечето на трудовите ПрСДЛОЖСНИТб КПИДИДПТИ 30 ОТбОРИИЦИ 

общности гласуваха 97,76% изгппСУВДНН ВЪВ ВСИЧКИ ИЗбИРПТЕЛНН 8ДИННЦН
а за общинското вече -- **«№=

се проведоха изборпте за ^ 32леНина. цветя, и лозунги, ко 
вече на исгоата оьщ сочеха постиженията в сто

След завършен* вътрешиата икономи
страната и външната по-

по строежитекоято се намира 
из страната. Сзш.о така цифра
та от 2.264. колкото не са глаеу 
вли в групата селскостспанство 
се дължи на селскостопански пр

94,88% от избирателите . щинското
ска скупшина.
ивглаеува1КТ0°заиВс^ на трУ 
довите общности па 
крайно е установена 
щиска скупшина.

Ня изборите за
довите общости и 24 ма*' С° Г В. 
сували 697 избиратели си вкуп 
^,о записаните 772. Втората под
група във групата стопанство 
т. е. подгрупата 
смейте производители 
26 май заедно
ВСНа изборите за Обишнсжото 

гласували 8 833 “|бИ^ае 
тели от записаните 11’998‘ „
са гласували 31.65 избиратели 
задиуго са напуснали Босилегра 
3аЩ и са се наели «а сезонна 

вътрешността на

окончателното преброя- ' ха 82, от които 42 жени, а з пз 
гласовете от изборите бнрателиата единица на заиа- 

трудовите общиоо ятчнйско - преработвателното 
предприятие „Механик ‘ от вие 
чко 115 записани — до У часа 
гласуваха .105 избиратели, от 
нто 6 жени. Изборите за отбор 
шгцп във Вечето на трудовите 
общности протекоха в твърде 
жива обстановка.

От всичко 7,071 бюлетини, са 
мо 162 избиратели не са излезли 
на изборите повечето от които 
по оправдателни причини. Съв 
сем е незначителен > броят на 

които не са дошли па из

ка на
литика. Бяха изтъкнати поргреСлед

24 май — 
новата об-ване на 

за вечето наОбишиксото вече, които се 
На 24 и 26 май тази 

че за Вече'
ти и Вечето и тру-състояха
година се установи, 
то на трудовите общности от 
всичко 7,233 записани избирате 
ли от конто 3,903 жени са -гла 
сували 7,071 избиратели, от- то 
ва число — 3,815 жени.

Още в р*анните утринни ча
сове в петък, във всички нзби-

ко

на селскостопаи 
гласува на 

за Общинското

единици цареше ожпврателнн
леиие. И стари и млади се със- 

кой пръв ще гласува. 
Така до 9 часа за Вечето на тру 
довите общности 100% гласува 
ха избирателите от изборна е- 
дшнща в „Градня“. В Комби
нат „Димитровград1' 
шпе 303 избиратели — до 9 ча 
са гласуваха 293, от конто 99 

повече от 90°/о от из

вече саония,
бори по пеоправдателни причи 
пи. Много от ония, които не са 
гласували се намират на годи- 
нша почивка п известно число 

заминали в чужбина.

тезаваха

дско 
работа 
страната.

В подгрупата 
во са гласували 
ли от вкупно 
избиратели.

Според сведенията с които ра 
Общинската избирател- 

избирателите от

във
от тях са

За Общинското вече от венч 
ко 12,160 записани са гласува
ли 11,537 души, от които 6,163 
ясени, а записани са 6,163.

От всички записани не са гла 
от които 261

от записа селскостопанст-
7.444 избирате- 

записаните 9.769
жени, или 
бирателите. В „Свобода от 111 
гласоподаватели до 9 часа гла- 

110, от които 34 ясени, 
100% от избиратели

те. В кожарското предприятие 
„Братство“ от 45 избиратели — 
до 9 часа гласуваха 44, от кон
то 5 жени, или почти 100°/о.

В „Услуга*1, която съчинява 
ше избирателна единица заед
но с частните занаятчии от дси 

записани 96 избиратели до

сували 623 души
ясени. Невалидни бюлегшм е зполага 
имяло 270 ната комисия

До 12 часа с гласуването на Босилеградско са и°3 ®ирателНите 
отборницн за Общинското вече | твърде Р 80% са гла
са завършили селата Ьпло, Пра ; пунктове п
ипиаВТоЙ: ГРаЛИШ' " СКЪРПС I Избирателните

суваха 
или почти отзовали г'1: I - Спаско Спасов, препо. авател г лг.суса за първ път

ти на изтъкнати държавни и | оизводители, които част от сезо
нната работа на полето провеж 
дат извън комуната като сезо
нни работници обикновено на 
строителните обекти като зида
ри и пр.

Една друга статистика е твър 
де интересна. За кандидата за 
отборник в Общинското вече на 
Общинската скупщина в избира 
телната единица Млекоминци и 
Радичевци другаря Доситей Спа 
ссв избирателите са гласували 
стопроцентно.

Също така и другарят Крум 
Митев в избирателната единица 
брой 14, обхваща селището Гло 
жие е избор със стопроцентно 
гласуване на избирателите.

В Църношлца избирателите 
са ласувалик за Георги Кара
джов 98%. а само 2% не са гла
сували за него. к к

В избирателна единица 12, сб 
хващаи-а Доганица, Назърнца 
и Яргшник кандидатът за отбо 
рник другарят Стамен Петков 
е иаглтеуван с 99.2.

пунктове за и . партийни ръководители.
I А през целия ден Съюза 
! младежите от Босилеград и вой 

ниците от местния гарнизон ор
ганизираха спортни състезания, 
културно-забавни про-рами. на
родни увеселения и пр.

Ка състоялите се избори за 
Общинско вече на Общинската 
скупщина,- които е проведох 
на 26 май заедно със групата 
оелскостопанство избирателите 
гласуваха до 13 часа.

.
на |

чко
9 часа гласуваха 64 дуиш 
които1 3 жени.

В основното училище „Мота 
Пияде" и Гимназията, които съ 
чиняваха една избирателна едп 

всичко записани 86 из

от Пред избирателните пунктове

ЩЕ ГЛАСУВАМ ЗА ВАС, ЗА 

МЛАДИТЕница от
ибратели — до 9 часа гласува • • »
(Продължение от 1-ва страна)
СРЕМСКА МИТРОВИЦА: оо 

що вписани 181.746 избиратели, 
гласували 164.530 или 90,52 на .

гле-__ Мило ми е като ви
дам, обърна се тя към играе
щите в хорото... И аз бих игра 
ла. Само... — години!

— Ще гласувам за кандида
тите, доверчиво 
Люба — и продължи, имам пъ 
лно доверие в младите хора...

Последното ми желание е — 
да гласувам още няколко пъти 
на шега каза тя на раздяла...

М. А.

И‘бирателният пункт в „Ст
рошена чешма” осъмна с музи 

26 май. Няма шега. Ще 
се избират отборници за ОощИ 
нската скупщина. И още в пър' 
вите утрини часове — пред сг 
радата
„Моша Пияде’’ същински съ 
бор. До 9 часа са гласували 
89% от изб1трателите...

Между многсЦто гласували и. 
ония конто ще гасуват пред 
сградата ма училището успях
ме да намерим 77-годишната 
Люба Петроза. Подпомогната 
от младите си внучка-ученичка 
Люба Петрова е дошла да гла 
стува...

ка насто. Най-голям процент са постиг 
нали избирателите в избирател
ната единица Бистър, които са 
гласували с 55,2% или от 238 
избиратели са гласували 229' и- 
збиратели.

След Бистър се намира изби
рателната единица в Райчилов 

• ци. където са гласували 261 из 
, биратели от общо 303 

86.1%.

На трет0 място се намира из
бирателната едйница в Млеко
минци и Радичевци. От 264 из 
биратели са 218 или 82,5%.
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СУБОТИЦА: общо вписани 
295.250, гласували 273,383 или 
92,59 на сто.

АВТОНОМНА ПОКРАЙНИ
НА ВОЙВОДИНА: вписани
1,265.434 избиратели, гласували 
1,172.146 или 92,62 на сто.

АВТОНОМНА. ПОКРАЙНИ
НА КОСОВО И МЕТОХИЯ: об 
що вписани 490.225 избиратели, 
гласували 441.460 или 90,05 ка 
сто.

ни каза баба
на основното - училище

илиСпоред окончателните данни 
избиратели. . гласували 387,264 
на рпубликанските избирателни 
комисии и в остаалите републи 
ки броят на гласуваните надми 
нава 90 на | сто.

I
1 1

Другарят Стойне Иванов в из 
бирателната единица в Горна 
Лисина с 97,58 и пр.

Накрая да прибавим, че тазго 
дишните избори и по заинтере-

И поВ Комбинат „Димитровград“най-весело... та „Димитровград” беше праз
ник. Пред огромните нови ха
ли се виеше пъстро хоро. Тук 
са работничките в бели манта. 
Тук са и ония в черни.
Тук са и ръководителите

сованост на. избирателите 
гласуване надминават предиш-

благо— Само за 30 минути гласуваха 133 гласоподаватели или 1/3 от изби
рателите в Комбината.
— Хоро пред новите хала...

СИНИ... ните, а това е постигнато 
дарение на (Съзнателността У х0 ■ 
рата и всестранното залагане 
на общетвените организации. 0 
бщинската изборна комисия 
силената политическа 
в течение на последните Два ме 
сеца.

и слу
жащите от Комбината. Всички. 
И ония, които 
ването

завършат глаеу 
— н& искат да си оти

дат веднага. и УТя гласува първи път.
За първи път е избрана и в 

избирателната комисия.

На 24 май тази година Дими 
тровград осъмна в зеленина, 
цветя, афиши, знамена и весе 
ли групи избиратели. Всички 
бързат час по-скор0 да стигнат 
до избирателната урна, за да 
гласуват.

Деветте избирателни пункта в 
града бяха украсени празнич
но. Навсякъде се чувствуваше 
весело • настроение. В халите 
на много от предприятията и 
стопанските организации в гра 
да се виеха весели хора. Наше 
то внимание обаче привлече 
веселието в Комбинат ,,Дими-| 
тровград”.

Пред новите хали на Комби 
ната, (блъсканица. Тото. който 
трябваше Да пази реда, по ед 
но време и сам дигна ръце:

. — Не мога вече, другарю ди 
ректор! Не мога да надвия, вси 
чки искат да гласуват от вед
нъж...

Ето, виждате ли. как нареж 
дапията на директора не се у- 
важават...
ли някой от групата.

Ще се веселим — дейност
60-годишната Тодорка Наумс> 

ва. няма да си играем ...
И тя

на шета подхвъР
5Хоро пред халите 

на комбината . .с.

.За работниците ст Комбина

поведе хорото. До нея 
са млади работници и работни 
чки и тя с известна 
зц миналите години въздъхна:

Да беше така. когато ние 
ОяхмЬ (млади, живели бихма 
101 години, а то — тогава беше 
друго време . ..

И младият акордеонист, ра
ботник в предприятието. Петър- 
Вацев не знае за почивка. Хо 
Р-Ото не престава. Всички едно 
гласно- предложиха хорото да 
поведе младата работничка Ди 
митранда Маринкова, кандидат 
за отборнтпе във Вечето 
довите общности:

— Ще играе. ами!... За.що я 
избраме...

И стройната девойка поведе..
При работниците от. Комби

нат . /Димитровград’ 1 
мнения...

А- на улицата към болницата 
се тълпяха хора. Искаха 
дят веселието по-отблизо.

За момент се намериха пред
Тъкмо Ст. Н-избирателната урна. 

гласуваше двайсетгодишната 
Олга Стоянова.

носталгия

„ВОЛИМ“ - значи, 
гласувам за кандздатн...

отбор-В оеяо Куса врана за 
ник в Общинското вече е и3

452 гласаран Стойчев Урош с я
от 478 възможни. При преброя®^
нето на гласовете, един от

ко-'еновете на избирателната 
гия забелязал, че на едно

на тру
дНсТ

следн^°:че е написано само 
„ВОЛИМ’’. Той се обърна 
съвет към избирателната 
сия в Димитровград:

33к
коМ1*

— Пускай по повече, каза ди 
предприяти1ето няма две- ректорът- на

Живко Виденов, иначе канди
дат за отбодник вКв Вечето на 
трудовите общности.

— Не бива. не може да се ра
боти...

к
Отговорът гласеше:
— Щом като го ,воли” 

ема се...

—пр**да ви

Тодорка Нацкова първа поведе хорото . .. М, Андонов



ВРАТСТВО 3

ПОРЪЧЕНИЯТА
на Петия
ЦК на СЮК

ДР/ГОШВ МДРКОВИЧN

ПОСЛАНИК НА СФРЮ 

В НР БЪЛГАРИЯ
пленум на

вка, предизвиква конфликти и 
заплашва да предизвика разие 
пление. Обаче кодкото

лав Маркович е избран за шл
еп на ЦК на СК на Сърбин. За 
емал е поста секретар на Окръ 
жния и Областен комитет в 
Белград и секретар' на Градс
кия. комитет на Белград. В пра 
вителството на НР Сърбия е 
бил министър, а от 1959 годи-

Изпълнителния

С указ на президента на Ре 
публиката е назначен за извън 
реден и пълномощен посланик 
на СФРЮ в НР България Дра- 
гослав Маркович, посланик в 
Държавния секретариат на въ 
тините работи.

Арагослав Маркович е роден 
а 28 юни 1920 година в Попо 
вич, околия Белград. Гимназия 
завършил в Белград, където по 
-късно следва на Медицинския 
факултет. Зарад участието му 
в прогресивното младежко двн 
жеиие прели войната бчва ара 
стуваи. Член н„ СКОЮ от 1958 
година, а член на ЮКП ог 1939 
голина.

От 1941учас.твуоапНа ролоос- 
вободителната борба. Бил поли
тически комисар на Ьтрятг и е 
изпълнявал различни партийни 
задачи на терена.

След освобождението Драгос-

и да е
вредна такава политика, тя спо1 
мага да се разкрият и съгледат 
отрицателните тенденции 
ботническото

® рамките на втората редовна среща на „Белградската 
трибуна”, съсояла се па Коларчевия университет, е говорил за 
значението на Петия пленум на ЦК на СКЮ членът на Изпъл 
пителния комитет на ЦК на СЮК Велко Влахсвич. 
реч публикуваме е съкратен вид.

в ра 
движение и да се

Неговата засили, чрез по,-широко и по_ 
сериозно' съглеждане, 
стта за тяхното

! на е член на
на Сърбия. За член 

Изпълнителния комитет на ЦК. 
на СК на Сърбия е избран пр
ез 1959 година. .

До преминаването му на ра 
бота в Държавния секретари
ат на външните работи е бил 
председател на Идеологическа) 
та комисия на ЦК на СК на 
Сърбия и секретар на Главния 
отбор на ССРН на Сърбия.

Посланикът Маркович е но 
сител на партизанска спомени! 
ца 1941. и на други високи юга

активно 
отстраняване, 

тази гледна

на! съвет

И отИзвестно е, че положението в 
отделните страни не е-статии 
но. а не ли на световната аре

Обективната обстановка раж 
да различна практика а това 
значи и различни 
по някои

точка Петият 
тралния комитет

пленум на Цен-
представлявастановища 

въпроси. Това е 
нормално явление. Но ненор
мално е. когато се иска да се 
натрапи собственият опи ’ и со 
бс таената прктика като обра
зец за изграждане на социали
зъм в друга страна. На Плеиу 
ма беше

принос за съглежданена. на отри
Процесът за световно преу

стройство продължава все по- 
интензивно. „Този процес обхва 
ща не само структурата, върху 
която се е формирало старото 
общество, но и концепциите и 
становищата, определящи стра 
тегията и тактиката на основ
ните заангажирани в този пра 
цес, общетсвени сили, преди в 
сичко на работническата кла
са и силите които се борят за 
нови, социалистически общест
вени отношения.

Беше необходимо да се съг. 
леда сложеността и разнообра 
зието на съвременните проце 
си, да се съгледат техните ос
нови характеристики и да се 
вземе становище към ключови 
те въпроси, по които през пое 
ледните години се водят оживе 
ни разисквания. Особено по въ 
проса за бъдещите задачи на 
силите, които се борят за мир 
и социализъм.

дателните тенденции и усилие 
за тяхното отстраняване. Ние 
обаче съзнаваме, че това не тр 
ябва да бъдат усилия само на
една партия и на едно движе
ние. Това еясно посочено, че со

лидарността. в международно го 
папотннческо движение 
же да се изгражда върл-.? 
тите на

задача на всички 
прогресивнипартии и всички 

сили. Оттам
славски отличия.

не мо 
с-пи

едно движение да н!ат 
рапва своите становища и прак 
чн.ш на други.

От това произлиза, че сътруд 
щтчеството и солидарността ьч 
раб; л т ического- 
са абстрактни явления. Соли- 
дар сстта виня ги е конкрехма. 
Н > тя трябва да се поддържа, 
да се изгражда, да се раче та 
в.-.рту принципите ла взишно 
до.чрие, невмещ л - елство 
вът) I и ьпте раб.ни, принц.гъг- 
ална и доброжелателна крити 
ка без опити за натрапваме па 
собствените въ-^леди.

следва и необхо-»
сътрудничество па

по-високо равнище, от обем на 
опити и мнения.

димостта от
На аьшя Димитровград — Ниш

От доклада 
и разискванията 
ясно личат задачите, 
”т пг'чтт нас:

Укпспване 
в борбата 
ване
съвместно

ИзчГ1мГ1рапе

ДО КРАЯ НА ГОДИНАТА ЩЕ 

БЪДЕ ЗАВЪРШЕН УЧАСТЪКЪТ
ШЛ Бела паланка 

“Суково

на другаря Тято 
ма Пленума 

които сто
ДВ IIЖ е 143 НС

на нашите усилия 
за мир и утвържда-

приппипитевъв на минното
съществуваме.

нов и форми за
по-нататъшно сътрудничество 

социалистическите 
и усавършенствуваие 
сътрудничество.

съсСвидетели сме 
на Китайската

на опитванията страни 
на това

Петият пленум определи ста 
новището на Съюза на комуни 
стите към съвременните зада 
чи на международното работни 
ческо движение в борбата за 
мир' и социализъм. При заема 
нето на становище изхождаме 
от факта, че не строим някакъв 
изолиран, отшелнически социа 
лизъм. Възникнали сме, борили 
сме се и се развиваме като със 
тавна част на международното 
работническо движение, 
значи, че сме дълбоко заптере 
сувани за съдбата на социална 
ма. за неговото по-нататъшно 
укрепване. Заинтересувани сме 
да съгледаме трудностите — 
препяствията. които стоят на 
пътя на по-иататьшното

т омунистичесг а 
г.ар-ц-я да мобилизира око • о се 
г'’ си догматичните сили и да 
ги възглавява. На Пленума не 
лвусг ислентп сз изтъкна наши 
ят сттор на р—тите за вьжре 
сяване на логматизма. Дорн и 
временни и частични успехи в 
тези опити

Продължаване 
вото с : сътрудничест 

новоосвободените стра 
и с ос-№ от Азия и Афоика

вободителнпте 
Съгласно

движения.
биха означавали- 

.„па»о отслабване на борба 
та за социализъм.

Пленумът даде решителен от 
говор на ежедневните нападки 

; против нашата страна и Съюза 
на комунистите от

нашата 
политика, тпябва 
ваме посегашната 
сътрудничество
страни, без 
те в объествените

миролюбива 
ла продължа 
политика на 

западните 
разлики- 

системи.

ПригоЯовле- 
нпяШа за из
граждане на 
йъШя еа
арнвьршенн

Това със! оглед на
страна на

китайските ръководители Яв
но е, че тези нападки не са насо 

л чени само срещу нас. Острието 
им е насочено

Във връзка с
комунистическите 
чески

отношенията с
и оаботии- 

сграна 
усилия да се 

сътРУДнйчеството и по

партии, от наша 
бъдат вложени

и против мнозин 
ство, други комунистически н 
Работнически

разви
тие на социализма и да напра. 
вим изводи за нашите 
и за нашето сътрудничество с 
Другите социалистически сили, 
със цел да се издигнат на още 
по-високо равнище взаимното 
разбиране и укрепването на 
сътрудничеството.

Това сътрудничество и взаим 
но разбирателство днес са необ 
ходими повече откогато 
било досега,
до въпроса: война или мир. до 
в-.-проса за по-нататъшната съд 
оа на социализма и на човече-" 
тгето.

ше
засили 
обем, и по 

Такава

партии, преди в- 
ония. които 

стигат най-големи успехи. Дос
татъчно р ла посочим китайски 
те нападки против ръководство 
то на Италианската 
ческа партия тъкмо в 
рието на изборите, на които и 
талианските комунисти 
няха своя най-голям успех.

Беше необходимо да се посО

задачи сичко ПРОТИВ по- качество.
наша политика 

збира продължаван 
инчеството .?

полра
е на сътруд 

работническите нкомунисти 
навече-

. -у '
*

социалистическите партии 0п- 
шеспспо-чо.литкчсокн г

тГо“ И Латинска Америка 
° И АОС,га Ааде по.ложптел

т... *
постпг

Стотици работници, инжене
ри и техници от предприятие 
то за построяване на 
„Паризански път” от Белград 
започнаха битка за построява 
нето на първия етап от между 
народния път Ниш—Димитров 
град. До края на тази година 
ще бъде завършен участъкът 
Бела Паланка—Суково на дъл 
•-кина от около 40 километра. 
Участъкът Нишка Баня—Бела 
Палагка ще бъде завършен до 
края на идната година. В пра 
ект с построяването на част от 
пътя от Соукво до югославска 
-българската граница. Стойир- 
стта па досега договорените ра 
боти възлиза па три милиарди 
динара.

В щаба за построяване на пъ 
ги ща, недалеч от железопътна 
та гара Суково, ежедневно при 
стигат нови рабопщуи, специа 
листи и механизация. Какта 
сме осведомени от Управление 
то на предприятието по-голяма 
та част от работите ще се извъ 
рШат с иай-съвремени маши
ни за построяване на пътища, 
локато Физическа рабогга ще 
бъде прилагана само на ония 
места, където тге могат да се у 
потребят машини. Покрай при 
стигналите, наскопо ше бъдат 
поставени още два булдожера, 
5 багера. 20 валяка и ферТусо- 
(ИИу идна ассЪалтпа) -машина-, с 
мощност 25 тона ма час, 10 дро 
билнтши, 20 камиони и други 
Машини.

его ще донесе значителни ма? 
термални средства на камено- 
лома. Освен това в колонията 
на строителната площадка, коя 
то от ден на ден става все по- 
голяма, наскоро ще бъдат от
крит и ресторан, в който ще 
се хранят работниците от пред 
приятнето и общесвенн поме
щения с необходимия брой ра 
квизитн за културно-забавен 
живехг на строителите в този 
обект.

Участъкът от Бела Паланка 
до Пирот ще бъде само модер 
ннзпран, т. е, ще се обработи 
само повърхностния слой и ще) 
се постави асфалтна лента, до 
като от Пирот до Суково ще- се 
сложи бетон и асфалт.

и да 
защото се касае пътищачи. че зая тези нападки се скпк 

ва намерението ла б-ьде откопт 
елин вид идеен и политически 
център, чиято дейност е насоче 
на към влиянието въпху сотпга 
листическите стпани ла промен 
йт вънтИната си политика, да 
се откажат във вътрешната си 
политика от демократичните 
методи На социалистическото 
развитие И па иъапн-шчят пп*-г 
тиката на натиск, бюрократи- 

-т-гт «.л-тг-аи и насилствена ли 
сциплина. Няма нужда да се 
подчертава какво би означавал 
във външната политика аваит 
юпчзмът и бонапаптиз-лт. а 
бюрократизмът и милитариз- 

м- т иъв вътрешната.
Естествено е. в новите усло-

I пи резултати. 
В областта 

литика се 
мтос от

на вътрешната по 
чувствува иеобходн 

по-всестпаино
Към тези въпроси некой не 

може да бъде пасивен.
ча съжаление, в рс ювете ма 

революционното работническа 
Движение

проучва
пе ма съвременните 
от по-голямо

процеси.
ангажираме напрез последните го 

дини възникват разногласия и- 
менно около

учрежденията и —
които се занимават с

институтшите, 
- междунатези въпроси.

Мнозинство от работническо 
то движение се е 'ориентирало 
към политиката на укрепване 
на мира и победа на принципи 
те на мирното съвместно съще 
ствуване.

Това

родни проблеми.
Необходимо е по-на гдтъшпо 

укрепваме на идейната и идей- 
по-политическата работа, 
бено ОСС-

между по-младите поколо 
пия, които всее наше становишс и на 

ша политика, която застъпвам6* 
вече редица години. По наше 
мнение победата на

поагстивио се 
включват в нашия обществен и 
политически живот, а също та 
ка все по-интензивно 
включват 
работи.

:
М. АлексиЧвия, косато процесът на п??емм- 

,л-1яятгг-та на социализма в разли 
чнн форми е забележил навеи 
къле да расте и богатството на 
Формите на борбата на работ
ническата класа .в отделните 
страни, а съшо така и да се на 
лагат нови форми на сътрудин 
чество на политическите й дви 
жения в международни разме
ри. Тези форми израстват от не 
обхо)римостта за общо разви
тие на работническото движе 
мие и социалистическите сили. 
Те не могат да се определят 
и предписват предварително. Ки 
тайскп^е ръководители вървят 
по линията на шаблонизираие 
и определяне формите на сът
рудничество, като се' стремят 
да натрапят споите становища 
и възгледи! Такава политика 
се натъква на силен отпор», по 
внася объркване, дезориентира

тези прип 
иипи би допринесла за по-пата 
^ъшното 
лчзма.

ше се 
в международните

I
НА КРАТКОукрепване на соцпа-

Специалио място 
лежи на информационните сре 
летва всестранно да запознаят 
гражданите с действителността 
в отделните страни. да дават 
по-пълна картина на събития
та в света й да задоволят 
павдання интерес на пашите хо 

навременно ла бъдат зацоз 
пати с пай-актуалните събития 
и с нашите становища по всич 
ки по-крупни явления и съби 
тия.

С една дума трябва да се ра) 
боти по-добре, а за да се рабо 
ти по-добре, трябва да се знае 
повече.

Това е поръчението на Пле
нума.

тук припадПротивно на това становище, 
ръководителите на Китайската 
комунистическа пария застъп- 
Цт тезиса, че мириоФо съвмес
тно съществуване било означа 
вало класов мир и отслабвай® 
па социализма. Те зае .гвлг 
' тгшовището зг. изоо-рчие от
ношенията между социалисти 
ческите и капиталистическите 
страни.

На реакционните сили таки
ва становища са добре дошли, 
защото ги улесняват да водят 
студена война. Тези сили прие 
пособяваг и формите на своя 
та работа, за да подтикнат сек 
танството, догматизма и лъже 
револйционността.

ДЪРВЕТАТА, които в течение 
на една година се посекат в све
та но могат д се изкажат с ци
фра. За една година 

’ секат около 1
в света се

милиарда и 500 
милиона кубически метра дър
ва. За да разберем

оп-
по-лесно, 

това кеши- 
ство статистиката е изчи
слила. че- от тези дърва би 
могъл да се направи един .без
краен почти стълб, който би н- 
мал 1 квадратен метър дебели 
на и 1 милион и 500 хиляди кИ 
лометра височина. Такъв стълб 
бп бил много високо в Космоса.

па
колко огромно е

нИтересио е да се спомене, 
Ме Управлението на предприя
тието е започнало преговори с 
Крупачкия каменолом за изпо 

“ лзупане па неговия мрамор, ко

/



БРАТСТВО

А

В Босилеград 

25 май чествуван
V' г.4

тържествено
отбора иа учениците. Играта се 
проведе под 
пред голям брой зрители.

И тоя път „Граничар” беше 
напълно комплетсн и излезе в 
<упп състав който имаше, когато 
учениците загубиха с резултат 
1:0. Може би това допринесе У- 
чеииците в първите минути да 
изпуснат играта и след щурму
ваме подвижният Лемеш да по
стите пръвия гол за своя от
бор. Това беше в четвъртата ми 
иута.

екипна победа. Поотделно Тома 
пич от отбора иа армейците д» 
хвърли 13,15 м. Второ място зае 
Тодоров с 10,30 м.

Трябва да се отбележи, че до 
сега на атлетическите дисципли 
ни не е обърщаио почти ника- 
кео внимание и те като спорт 
да запоставяни. Обаче интере
сът на гражданите и 
посещение говорят, че тоя имен 
но ги привлича. Ето защо се 
налага в бъдете на него да се 
отдели повече внимание, да се 
провеждат тренировки, а не да 
се предоставя на талента и спо 
собността на състезателите. >

Волейбол

Тази година в Босилеградско 
младежите и възрастните има
ха две 
дни —
младостта и първото гласуване 
на четири млади генерации, на 
които тези дни избираха и бяха 
избрани.

Тържествата по случай 25 
май далеч пред празника обхва 

цяло Босилеградско. На 
самия ден пък в Босилеград се 
състоя централното тържество 
на което младите проведоха ма 
сови състезания по много спорт 
ни дисциплини.

Под ръководство на препода 
вателите по физкултура Симе
он Тодоров физкултурното дру 
(жество „Партизац” Устрои за 
гражданите прекрасен спекта
къл ст физкултурни н гимнас- 
тически упражнения. Много у- 
ченици и пионери, изпълнява
щи масови упражнения бяха то 
пло привествувани от публика
та особено бяха поздравени пи
онерите които изпълниха упра
жнение с кошнички.

Програмата имаше и фолклор 
ни точки, но най-топло призна
ние публиката подари на малки 
я самодеен театрален колектив 
който се представи с няколко - 
актовки от Нушич. Нели Чав
дарова и Йорданка Йонева и 
Наче Наков получиха най-голя 
мо признание за майсторството служена. 
си. Вечерта на 25 май на участ 
ниците бяха разделени грамоти 
за успешна работа в дружество-

времеслънчево
тържества в майските 
традиционния ден на

шшт*-■ -утяхното ; ,;дд■/

наха
Танцов състав ст Босилеград

постигна гол настъпи обкоято
яендние. След това ученичките 
от гимназията напуснаха игра
та. Тази тяхна неспортска про
ява е за всякаква осъда още по 
вече че тази среша беше прия
телска и представляваше част 
от тържеството по случай праз 
ника на младостта.

ха женските отбори по ръчна 
топка на средното икономичес
ко училище и гимназията.

Играта завърши при резултат 
2:1 за отбора на икономическо 
то училище и то пред 3 мину- 

края на играта. Именно

За отбора на учениците Тодо
Йели-ров постигна три гола и 

савчич 1, а за „Гарнизон” Ле
меш 1 и Йеркович 1.победа за

,,Гаиичар”
ти иа
след присъда на съДйята за ка 
рушенйе от страна на напада
телна от отбера на гимназията.

Ръчна топка

В местността „Равни дел” пр
ед пладне на 25 май се срешна

Срещата по волейбол между 
армейкпя отбор „Граничар” в 
Босилеград и отбора на сРеД- 

училище
Ст. Н.

икономическоното
тоя път се състоя в месността 
„Равни дсл” на 25 май.

Тази среща имаше характер 
но тържество ,и се проведе вън 
от града на игрище, което беше 
направено За непълнен час. На 
■еДинИя стълб беш)е закрепено 
югославското държавно знаме.

Победата и тоя път извоюва
Той

в Лесковашка околияЧетиримесечното развитие на стопанството

ФИЗИЧЕСКИЯТ ОБЕМ НА ПРОИЗВОДСТВОТО 

ПРЕИЗПЪЛНЕН С 4 НА СТО
отборът на „Граничар”, 
победи отбора на учениците с 
3:0, която победа е съвсем за разни- 1 та година. Тези данни стават 

оше по-значителни като се има
Такова положително 

тне на стопанството е резултат 
на постоянните усилия на тру
довите колективи да отклонят 
по-бързо вътрешните слабости 
и на общите благоприятни у:ло 
ви за стопанисване.

Данните за хода на стопанст 
вото в Лесковашка околия през 
последните четири месеца са 
доказателство, че започнатият 
прРз миналата година процес 
па оживяване стопанската дей 
пост продължава да върви с 
ускорен темп и че стопанство 
то все повече се стабилизира.

че промишленосттапредвид, 
през миналг!'а година изостава 
п/е в първите месеци от година 
та в реализирането на планира 
иото производтево.

Реализирането на готови сто 
кк е по-голямо с 27,4 на сто, а 

на непродадени

Футбол

Футболната среща между от
борите на Икономическо учили 
ще и армейския футболен от
бои ..Граничар!’ в Босилеград 
завърши при резултата 4:2 за

то.

Богатство на спортни 
дисциплини Сега в стопанските организа 

цип машините се използват по- 
добре, употребата на. суровини • 
те е по-икономична, повече 
внимание се отделя на себестои

количеството 
стоки е намалено с 5 на сто.От 24 май до 26 май в рамки

те на тържествата по случай 
Деня на младостта в Босилеград 
се проведоха атлетическн съ^те 
запия волийболни сдещи и сре
щи по фудбол и ръчна топка.

Най-добри резултати постиг
на в този период тютюнева)а 
промишленост. Тя успя да осъ
ществи 51 на сто по-голямо 
производство от предвиденото 
в тазгодишния план. Останали
те промишлени отрасли също 
така отбелязаха повишено рав 
нище на производството. Само 
текстилната промишленост не 
цепя да надвиши плана, което 
е последица от недостига на су 
повпни в началото/ на година
та. Очаква се обаче в близко 
време текстилната промишле
ност да навакса това неизпъл
нение. зашото сега сцрдвггнн и 

■ ма.

Започна реконструкцията 

на предприятие »Механнк« 

от Димитровград

ността, активирани са вътреш 
ните резер'ви. подобрено е ка
чеството на готовите стоки и-е 
обогатен асортиментът. За вси 
чко това много спомогна систе 
мата на

Атлетическн състезания
възнаграждаването 

според трудовия ефект и по
добрената организация

В скок по дължин а 
първо място зае Никола Тодо
ров от отбора на средното ико
номическо училище. Той доско 

б.иГ м. Второ място зае Лю- 
бодраг Обрадович от отбора на 
армейците с 5.50 м. и тргто мя
сто Симеон Анастасов от отбора 
на средното икономическо учи
лище. който също доскочи 5,50 
метра.

И в скока на височина 
Тодоров зае първо място като 
доскочи 1,70 м. Второ място зае 
Ратко Върбашки от отбора на 
армейците като доскочи 1,75. 
И тргто място зае Васил Такев, 
който също доскочи 1.65 м.

В скачане с тояга има 
ше само двама състезатели. Пъ 
рво място зае Аоен Стойнев — 
2.80 м. а второ Васил Такев — 
2,65 м.

Във хвърляне на гюле 
отборът на армейците извоюва

Обшите капиталовложения възлизат на 278 милио
на дкняра ф „Механик1* ще бъде единствен про
изводител на патент-брави в страната ф В новия 
цех годишно ще се произвеждат 150 хиляди патент 
брави ® Предприятието ще увеличи годишният 
обществен бруто-продук с пад 300 милиона динара

на тру
да.

В резултат на всичко 
физическият обем на производ 
тевото е надхвърлен за първи 
те четири месеца с 4 на с го ка 
то по отношение миналата годи 
на е по-голям с 20 на сто. Съ
що така е увеличена и прои.зво 
дителността на труда и са 
малени запасите от готови ки:

чи това

В селското стопан ство сегана
ето-дукт от над 500 милиона динара 

..Механик” ще бъде втори по 
големина стопански обект в Дн 
митровградскатц комуна.

Сегашните производствени ха 
ли на Предприятието ще се раз 
ширят с още 400 квадратни ме
тра, така че общото производ
ствено пространство Ше възли
за на 1.400 квадратни метра. 
За разширяването на производ 
ственото пространство и изгра
ждането на санитарен възел са 
предвидени средства от 31 ми
лиона. Цехът ще бъде съоръ
жен с най-съвременни машини 
Да производството - на патент — 
брави така наргчени „Лучник— 
ява”. Предприятието годишно 
ще произвежда 150 хиляди па- 
тент-брари. които досега ое вна 
сяха от чужбина. Счита се, че 
с пускането на цеха в. действие 
вносът на този артикул- ще бъ
де намален с 80 на сто с което 
общността ш-е) спести значител
ни девизни средства.

От фонда за стопански нера
звитите области започна рекон 
струкцията на металното пред
приятие- ..Механик” от Димитро 
вград. За построяването на це
ха за производство на патент— 
брави ще бъдат изразходвани 
278 милиона динара. „Механик” 
Ще бъде) единственият произво
дител на този вид брави в. стра 
ната, които все повече се търс
ят на пазара. И не само това. Със 
съвкупния годишен бруто-про-

добивисе - очакват по-високи 
| Счита се, че добивът на пшеии 

па ще е по-голям с 15—20 наЗа съшо време промишлснос 
тта е осъществила 22 на сто по 
голямо производство в сравнг ! 
ние с този пер'иод през минала !

сто. отколкото миналата годи
на или с 3—5 на сто над плана.

В. В.

Интензивна стопанска дейност 
в Димитровградската комуна

ВЪВ ВСИЧКИ ОТРАСЛИ НА СТОПАНСТВОТО 

ПОСТИГНАТО ЗНАЧИТЕЛНО УВЕЛИЧЕНИЕ 

НА ПРОИЗВОДСТВОТО
к.

За първите четири месеца на 
тази година реализираната стой 
ност на стопанството в Димит
ровградската комуна 
на 828, милиона динара. В ервне 
ние със същия период на мина 
лата годи а, когато бяха озъщес 

В уппавлението ка ..Механик’ твени 574 милиона динара това 
узнахме, че) предприятието е представлява увеличение' с 44 
сключило с епна фирма от Пол процента.
ша договор на съоръжения за Осъществената стойност на
новата производствен* мощност реализираното ----
и че вече десет работника се промишлените стопански 
намират на специализация в низации възлиза на 270 
Полша. Общата стойност на съ рна динара, т. е. с 164 процента 
оръженията, които ше пристиг- повече отколкото миналата го 
натст чужбина през втората по-- дина. Занаятчийството на обще 
лечина на годината възлиза на ствения сектор за четири ме 
146 хиля/ти долара. Една част ца е реализирало 161 милиона 
от съорженията ще бъдат поста динара или с 24 на сто повече в 
я-ни от нашите предприятия. «уравнение със същия период от 
Наи-сетне да припомним и това миналата година И в 
че с Реконструкцията на пред- те отрасли на стопанството в 
ггриятието Ще се създадат въз- комуната е постигната значител 
можности За заемане на 60 но- но увеличение на физическия 
ви работници, което е от особен обем на производството и услу 
интерес за разрешаването на гитс. Селскостопанските- и ко<

оперативни организации са уве 
личили реализацията с 16 стро 
телството с 196 и търговията с 
5 процента.

За отбелязване е. че през в1 
зи година ое забелязва по-иконо 
мично и по-рентабилно стопан- 
иване в стопанските организа
ции ца комуната. Материални
те раз-ходи далеч по-бавно ое У' 
величават отколкото увеличава 
нето на производството, докат° 
личните доходи на заетите са 
увеличени само с 2 процента- 
Това говори и значително
личенне на производителност1“
на труда. •

възлиза

производство в 
орга- 

мили- акткИнтензивната стопанска
вноот в Димитровградската ь
муна през периода януари 
прил ще продължи и през 
валците- месеци и обещава че

слеД
таз

годишният заплануван 
твен продукт на комуната не ^ 
мо Ще бъде осъществи 
значителено увеличц-н. На» ■■ 
лямо увеличение на прои3 
ството ое очаква в Гумения 
мбинат .Димитровград”. пРе, 
приятието „Механи^’. 1(
ското предприятие >.Ниле 
други.

Тържествата по случай Деня па младостта и рождения 
ден на другаря Тито започнаха много преди 25-май. Младежта 
от Висок устрои районни срееещи във „Врело”, край Еловица, 
още през първата половина на месец май. На тази среща осо
бен успех постигна танцовият състав на село Славиня, който 
се представи с няколко стари шопски — височки игри, които 
предизвикаха! голям възторг у зрителите.

На снимката: Танцовият състав на Славиня.
Текст и снимка: БОЖИДАР ИГНАТОВИЧ

останали

проблема за незаетостта в този 
край.

М. Алексич М. Алекси*
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5-

Изкупуване но огнетото в Босилеград
Макар че се намираме в дъл Досега само на територията

на земеделската кооперация в 
Босилеп>ад са изкупени 
/00 говеда (около 50 
лограма) и 2.500 _
25.000 кг). Цените са 
така че голямо число 
стопански производители про
дават добитъка именно и затс< 
ва. Един килограм агнешко 
со се. заплаща средно 300 дина 
200 а килогРам гове>КАО около

Димитровградското юсШилпи чарсшв* Пред сериозни заШруд

В „БАЛКАН“—ПАК ПО СТАРОМУ...Сока пролет, пролетното изку
пуване на добитъка не отслао 
ва. Нещо повече — съществува 
тенденция за повишаване чие 
дото на добитъка за продажба.

Интересно е убеждението на 
някои частни селскостопански 
производители, които вярват 
че тазгодишния сенодобив ще 
бъде намален, па затова ггрода 
ват добитъка без. да водят сме 
тка за запазване на сточния 
фонд. Това тяхно „убеждение’’ 
се обосновава върху досегаш
ната пролетна суша.

Обаче тези дни на

над
ХИЛЯДИ ки

агнета (около — . •дценяваас яж органите на управлението
— ,,Годишна почивка“ в затвора?!

Тези дни в Димитровград дос 
та много се говори за работа 
та на гостилничарското пред
приятие Балкан!'. И не без ос 
иованне. В най-ртаро1о пред-1 
приятие в града пак изплуваха 
на повръхността ония слабости, 
които години наред го довеж-’ 
даха в трудно положение.

Неотдавна трудовият колек
тив на предприятието трябва
ше да избере нов управителен 
отбор от 6 члена. И нямаше да 
има нищо лошо, ако на събра 
нието на колектива не проли
чаха някои крайно отрицател-' 
ни прояви у някои членове па 
предприятието. Колективът на 
предприятието има 34 члена, а

изгодни,
селско-

ви Работници и пр.
Колко неосновакн 

твърдения 
но тоЕа — в настоящия момент 
предприятието има па книжка 
?.50Ь.000 динара Готови пари п 
в пито един момент не са угро 
зенп личните доходи на перго-

пнднаха 12 предложения 
всеки предложи по 3—1 души.

Косато кандндациончага ко. 
л.| и пя съобщи новоизбрания р- 
правктелен отбор, настана ■■!,- 
ьчииска караница. Някои от ло 
сегашните членове на управи
телния отбор не можех I да се 
помирят с това, че не са избра 
ни (а нямат право на това!) н 
започнаха нездрави дискусии... 
На първо място тук трябва да 
отбележим несериозното отно
шение на колектива към канди 
датирането и избирането на на 
вия управителен отбор.

като са гезн 
може да се види име

Не по-малък е броя на изку 
пените агнета и говеда на тери 
торните на земеделските 
перацни в Долно Тълмино и Го1

коей и ала.
ГОДИШНА ПОЧИВКА’’ — В 

ЗАТВОРА!
територия 

та на Босилеградско паднаха 
изобилни майски дъждове, кои

рна Лисина.
Въпрос е само дали 

наистина изгодно и полажител 
но. когато се има предвид, че 
гова не е пазарен излишек, но 
необходим фонд.

това е Неотдавна един от членовете 
колектив на „Балто чувствително ще подобрят 

не само сенодобива но се о- 
казаха твърде благоприятни за

на трудовия 
кан“ Тодор Маринов отиде в 
затвора, за да издържи наказа 
ние за контрабанда с плетачни 

набавил миналата 
на югослав

!развитието и на останалите ку 
лтури. БОРИ СЕ ЗА ПРЕДПРИЯТИЕ

ТО. А ГОСТИТЕ ЮДИ V ДО
МА СИ НА НОЩУВАНЕ...

ИГЛИ, КОИТО 
година на срещата 
ско-българската граница. Гези 

Маринов пристигна пие 
което той търси от пред

С. Н.

Нови мероприятия в Бачевско поле дни от
И досегашният председател 

на управителния отбор, който 
често обичаше да каже, че се 
бори за интересите на предпри 
ятието, тези дни вземал гости 
от хо!гел „Балкан“ и ги завеж 
дал на спане у дома си!?.. Съ 
що са правили и други. За ка 
го работят тогава?

В твърде живите разисква1 
мия върху работата на отдел
ни лица в предприятието 
лезнаха на светлина много не 
ша. Така например Таско Ми
хов, келнер в предприятието и 
бивши директор, заедно със Сер 
ги Давидков вземали от пра у- 

каквото могат. Дори

мо. с
приятието 30 дни безплатен от- 
т/ск, плюс 7 дни и — годишна 
почивка!?. .. Това време той 
ще прекара в затвора и

нищо! Новият председа- 
управителния отбор (не 

роднина) веднага поставил 
на дневен ред на

СТРОИ СЕ НОВ ПЪТ Зй ФЕРМАТА ни
кому 
тел на 
гов

Тази годцна цехът на земе
делската кооперация „Ниша

ва", „Разсадник“ проведе в де

години тя има загуби от 500— 
600.СбО динара.

БрутопроизЕОдсгвото на огдел 
„Разсадник” през итзеклата го 
дина е с 20.000,000 повече от 
запланираната-сума. През нас
тоящата година и площа. зас
ята с хибридна царевица е дво“ 
но по-голяма от миналогодиш
ната. Докато миналата година 
са били засети само 12 ха тази 
година имаме 23 хектара. В те 
чение на тази година от прода

чат дърва за правене на вар
ници.

Освен това, за нуждите на ов 
цефермата ще бъде построен и 
водопровод на дължина 2 кило 
метра, с което ще се разреши 
въпросът с водоснабдяването.

този въпрос 
синдикално събрание на колек 

Трудно е обаче Маринов 
- такава почивка, ма 

много от членовете на

ло редица нови стопански ме 
роприятия за засилване на сел 
скостопанс кото тива. 

да получипроизводство. 
За нуждите на двата овчарни- 
ка н кравефермата в Градини 
управата на „Разсадник” пред 
-прие акции за арондация 
земята. Първите резултати от 
арондацията са задоволителни. 
Доскоро той разполагаше само

из-
кар, че
колектива примат това пред
ложение. Трудовият кодекс го 
вори съвсем обратно и, пред
седателят на трудовия колек- 

който най-много трябва да

М. Ана

тив,Првключм сеитбата па 
пролетниците в Леско- 

вашка околия

приятието 
II камъни и строителен мато_ 

който по,късно били прк
незаконността 

щастието да постигне
рашищава 
ще има 
__ една лична цел...

Има още много акутни проо 
леми в „Балкан“. Хигиената, ко 

едно време беше на завид- 
— пак западна. За о-

риал.
нудени да върнат... Пр-: вре
ме на своето „директорство” 
Таско Миков занел у дома си и 
електромера от предприятието! 
И сегг- когато от известно вре 
ме предприятието тръгна нап
ред, пак същите лица сеят раз ' 
лор п омраза между персонала- 

пай-категол

Сеитбата на пролетниците в 
Лесковашко е приключена. Из
числява се, че с царевица са 
засети 51.000 хектара, от което 
с хетерозис са засети към 4.000 
хектара. От тази площ на 2.000 
хектара е засет хетерозис при 
съвместно договорно производ-

ято
на висота 
чудване е отношението на по- 
старите келнери които с прис
мех гледаха на един нов техен 
колега, който носеше и ханга 
за почистване на масите... В- 

за подоб-
Бившият директор

..Досела съмри •-'НО заявява: 
бил само директор, а от сега —- 

секре-ар“.. Гой
место да се стараят 
ренпе на работата — те вър- 

в обратна посока. Съвсем 
очевидно персоналът на пред
приятието много бързо забравя 
препоръките 
инспекция която 
„посещанпе" ги глобява. . .

М. Ан.

ство между земеделските произ 
водители и кооперациите. Освен 
качествено семе кооперациите 
са дали на съдружниците си 
над 600 хиляди килограма изку 
ствени топове и друг репродук- 

и са оказали

п Щфектор, и 
сее разни клюки из града, с 
които иска да подкопае автори 
-гета на повия директор като го 
Ьбвинява, че той

вят

на санитарната 
пр*и

упропаст.:л 
с топа. чс дал всякочрелприятиез о 

много пари за подобрението на 
хигиената, довеждането на но-

ционен материал 
голяма помощ при оранта и се 
итбата.

Механизацията на коопераци 
ите бе използвана максимално. 
По места с-еитбата се извърши 

спешност.
ЗДРДВНА _ТЕШР

Повече в природатаг. две смени, заради 
След сеитбата паднаха дъждове 

ще спомогне за по-бързоко-то
нтткнене на царевицата.

удобна обувка пнижава и разз- 
валя удоволствието от излета. 
Когато ой стигне до обекта на 
излета, полезно е обувките да 
се събуят. Ако има възможност 
краката трябва да се измият, 
след което известно време тури 
стът да стои и ходи бос. Движа 
нието. чистият и свеж въздух 
въ3Буждат и увеличават апети
та. Но това не значи щом стиг
нем до целта на излета, да се. 
нахвърлим веднага на яденето. 
Необходимо е малко да ое почи 
не. Не е от полза и обилното-

Няма нищо по-хубаво от това 
да ое чувствува човек 
работоспособен. Здравият човек 
е жизнен п весел. Той не! се 
страхува от работта, а я желае 
от сърце-. Тя осмисля живота 
му. •

Извор на здраве и жизненост 
и редовното практикуване на 
туризма. Една от най-леките и 
приятни форми на туризма -е 
туристическият излет. Основна
та му цел е прекарване времто 
в активна почивка всред приро 
дата. При излет ое избира лек. 
достъпен и интересен маршрут, 
предлагащ максимално 
ване на слънцето, въздуха и во 
дата. Според времето 
трите основни фактора за зака
ляване и поддържане на здраве 
То могат.да се използуват в ра 
злична степен. Слънчевите ба
ни трябва да ое правят, без да 
се допушат изгаряния на кожа 
та. което е вредно. Много полез 
ни са въздушните бани. Не, е ие 
обходнмо винаги пълиоразсъбли 
чаие. особено когато времето с 
хладно или пък туристът не е 
достатъчно кален. В такъв слу
чай е достатчио и по-леко, обле 
кло. Свежият въздух прониква 
до кожата и оказва благогвор- 

влияние върху нея. А вода
та. без която въобще е немис
лим животът, е още по-полезнщ 
Достатъчно е едн0 изтриване н 

със студена вода. докато 
се зачерви кожата, за да се по- 
добри в нея кръвообръщението 
й изчезне уморта от пътуване^ 
то. През топлите летни дни къ
пането в реките и езерата е при 
ятно и полезно.

Ходенето е много важно за из 
летника. Но то трябва да е умо 
рно. Облеклото трябва да бъде 
леко. но винаги съобразено с 
времето, сезона и 
го важно е да пътувам с леки 
и удобни обувки. Тежката и не

Около 22 хиляди хектара в 
Легковашката околия ще послу 
жат за зеленчукопроизводство. 
.Най-много ще се произведат ка 
ртофи, след това зелен фасул, 
пиперки и други зеленчуци. За 

.тютюнища са отделени 7 хиляд” 
хектара площ. За отглеждането

здрав и

дените агнета са взети 1,000.000хектара обработваема 
площ — сега вече има над 40 
хектар'а. Управителят на отдел 
„Разсадник“ при кооперация 
^Нишава” Васил Тодоров ни 
уведоми, че само във шест слу 
чай са приложени законни ме 
рки, докато в останалите — в- 
сичко е станало договорно. Е- 
динствена пречка при аронди- 
рИнето е била тази, че всички 
селскостопански производите
ли, чиято земя подлежи на а_ 
рондация — искат пари.л. В 
Настоящия момент в Градинс 
ко поле се върши арондация на 
17 хектара за увеличение на 
фуражната база. В Бачевско 
поле за нуждите на овцеферма- 
та ще бъдат арРндипаии оше 
55 хектара ливади, а полобни 
мерки ше бъдат проведени’ иа 

. други места.. .

динара повече от колкото мина 
лата година.

НОВ ПЪТ ЗА ОВЦЕФЕРМАТА 
В БЕЛЕВСКО ПОЛЕ

на тютюна ще се ангажират 
към 24 хиляди домакинства, ко 
ито тази година, поради износ
ните изкупни цени и изгодните 
сътружнически условия, уве
личиха площите иа тютюнища
та.

Тези дни за овцефермата в 
Липинско поле се строи нов път 
Така ше се намали разстояние 

Димитровград исто между 
фермата с 2 километра. Пътя 

селяните от Ьачево, Брестроят
бевница, Радейиа и други, кои 
то за вложения труд ще полу

хранене, което мнозина правят, 
като че ли само за това са оти-

използ-
В. В. и сезона дели всред природата. Станете 

от трапезата малко гладни. Та- 
Тогава чоПОСЕВИТЕ И СУШАТА ка ще ви >е по-леко. 

век ще има по-голямо желание 
за движение и за игри на откри 
то, за всичко което ще го откъ^го време няма валежи. Време

то засуши. а падналите досега 
валежи ие са премахнали опас
ността от нова унищожителна 
суша, която оше по-зле що се 
отрази върху селскостопански
те производители, и земеделско 
то производство. За това свиде- 
телстгува и фактът, чс макар 
и намален добитъкът намалява 
защото мнозиаа частни солено
ст-. -писка ,'!-•• ' V т * и 1\ очак 
на- тазг дишггля сенодобив да 
бъ.-.е под гардмщето на ъимало
то- ШИНИ I

Съществуващата 
вла>а позволи на засадените ку 
лтуI и да никнат и в момента 
напредват добре, а само едни 
проливен майски дъжд може 
да допринесе за няколкократно 
увеличение на приноса от жит
ните и зеленчуковите култури.

На цялата Босида;градска об
щина пролетното-'засаждане иа 
житните и други видове култу
ри е завършено. Тазгодишното 
пролетно засяване се характе
ризира с известно напрежение 
обработваемите плоши да се за 
садят цялостна и навременно. 
Понеже числото 
беше намалено и чувствително 

от миналогодишната 
мнозина селскостопански

не от неговото ежедневие и ще 
го накара да се смее, да диша 
с пълни гръди свежи въздуос и 
да со движи на свобода всред 
природата.

„нямаме достатъчно 
СРЕДСТВА”..

— Бихме могли да ароидттра- 
ме много повече земя. обаче в 
80*/о случай хората искат пари. 
Тази година получихмд кпелит 
от 6.000.000 динара, кой го из
разходвахме напълно а сега го‘ 
твим документации за още 
4.000,000 динара. С тези средст
ва считаме оше повече да по 
лобрим животновъдтевото. Се 
га разполагаме с 1.312 броя ов 
Че и 180 полумериносови агне 
та за разплод, а ще ни са нуж 
ни повече. Особени грижи ни 
създава кравефермата в Гради 
ни, която е нерентабилна, каз 
■ва другарят Тодоров. Бече две

на добитъка Цвстко Колев
нозасегнато 

суша
производители не можаха навре 
ме да изорат нивите си. тялотоотБлагодарение подкрепата 
страна на земеделските коопера 
ции, пролетното засаждане 
всички култури се извърши ця 
лостно.

Най-голяма част от площите 
бяха засадени с картофи и жи 
тни култури, които виреят на 
голяма височина.

Обаче на територията на Бо
си леградската комуна вече дъл

пролетнана

терена. Мко

Ст Н.



БРАТСТВО6

Отговор на дописното „слабо чувство за отговорност"
2. Аз никак не съм отговорен 

за алата — нито съм магазинер. 
нито нчаалник — и като такъв 
не мога да издам от склада на 
Секцията никакъв алат 
бота.

3. Горската секция се занима 
ва и с изработване на поменати 
те в дописката траверси, 
съм службено задължен за при 
емането и транспортирането им 
и затова съм платен.

с публикуванатаВъв връзка 
в бр. 96 на вестник „Братство” 
дописка под наслов:: „Слабо чу 
вство за отговорност” умолявам 
в интерес на истината, да пуб
ликувате този отговор, тъй ка
то споменатата дописка е съвъц 

и измислена

Нови усйехи, но и нови Проблеми 

в горското стойансшво на Босилеград-
скаша община

за ра-

шено неистините 
ст анонимния автор.

Тези свои доводи подкрепям 
със следите факти:

1. Залесителната акция, за ко 
ято става дума в удописката, е 
била проведена на 21 април. То 
зи ден аз съм бил в командиро | 
вка и е невъзможно Да е тър- ! 
сей от мене алат за залесяване.

а аз

Изкуствено залесяване на >о 
липите става вече традиция в 
Босилеградската община. Пяко 
га беше традиция хората съзна 
телно да изкореняват горите, 
за да получат повече обработ
ваема площ. Днес вече наддал 
ява здрав1шт разум и голям 
брей селяни страстно залеся 
ваг, но и ревностно пазят зале 
сените места. Затова всеки ден 
в канцеларията на Общинския 
народен отбор идват хората и 
искат от горските органи да 
им помогнат в защитата на мла 
дпте горски култури.

На конференциите на ССРН 
в Буцалево, Бранковци, Бресни 
ца, Бистър, Долна Любата пое 
тоянно се изтъква необходимо 
стта от защита на младие горе 
ки култури и овощни дървчета 
на село. Особено! благородна в 
това отношение е ролята на но 
вооснованата организация Бри 
гада на горянското движение, 
която става твърде важен фак 
тор за възобновяването на го 
ритег озеленяванео на селища
та, защитата на почвата от, е- 
розия и тачене на любов към 
горите, цветето, зеленината, бла 
городния девеч и полезните пти

цн. Рабоата па гордпекото двн силсградската община и стълб 
женне в първомайските търже 
ства се чувствуваше навсякъде 
па територията на Босилеград 
ската община.

Така например от Икономи
ческото училище в Босилеград 
работеха за повдигането па нов 
парк-гора в село Извор. Спо
ред непълни данни бригадата 
на горамМте от село Църиоши 
ца е дала 642 трудодни и с то 
ва е заела първото място в про 
летното залесяване. Досега са
залесени 617 хектара и са заса Неписаният съдебен дневник (
Дени 94.000 борови насаждения. би изглеждал така: всеки ден 

В пролетната залесителна ак- в ходника на съдилището над 
цня са залесени общо 113.50 хск зо дуШи... над 30 трудодена из- ; 
тара и то на обществения сек губени всеки ден... всеки ден из 
тор 15 хецтар<а и на частния минати стоти.цп километра...
98,50 хектара. а този дневник не е измислен"

През пролетта бяха засадени Той съществува и вие ще се У- . ва „недоразумение” между хс-
около 400.007) акациеви и 3.000 | верите, ако влезнете в коридо- ! рата. А епилогът от тия „недо-
тополови. Особено внимание се ра на съда... Било: в кой ден... разумения” е пред съдията. В
обръща на тополовите масаж- ~ Това отклонение с по-нататъ- случая е могъл да бъде в болни
дешгя покрай реките, огради и шната „историйка” няма пряка цата, затвора, гробищата... 
междите. Еръзка. Нс то си остава същест | Но и за тоя случай ще се

С постигнатите успехи в про- веното във всички „исто- намери някой член. който ще
летното залесяване можем да рийки”. чиито объркани раз- ! обвини и изрече присъда. Но
бъдем доволни, обаче не можем връзки намират своя край пред 1 присъдата не е решение на въ-
да бъдем доволни от пазенето съдията... преса. Нима това им е първ
и защитата на младите масаж- Става дума за селяни от се- път? Не. Отдавна те не са в до
дения От досегашните грешки ло Жеравино. Босилеградско. бри отношения. Сегашната сре
можем да извлечем поука, че Селото е отдалечено около 50 ща в съда е 4 или пета.
залесяването не свътпва с из- километра от града. Съдебната с.а наказвани и издържавали
насянето на насажденията от зала се изпълнява. Влизат 14 наказанията си. После пак тръг

иа терена Всеки гра души по едно дело. Девет от вало по стария път. И крамоли-
ждаиин н всеки член на горян ™х трябва да седнат на подсъ-
ското движение е длъжен да димата скамейка. Мястото е тяс
се грижи за зашитата на мла- но- Но те стеснени се приби
дите насаждения. За илюстра- ОДИН до друг. пресмятат и съби
цня да приведем само примера, Р» последни сили за ..сражение
че бт 1956 до 1962 година пд те след проваления опит да ги 
риторията на Бо-ндеградската и съдията дава знак за
община само на частния сек- започРване на дел(УГ0. Разпитите 
тор са залесени 550 хектара. 11о слелят
довината от тези площи днес мита Милков — и обвинен, и 
са годи и като следа, че тук обвинител: „Вечерта на 4 януаг 
някога е залесявано са остана рИ го нападнали. Реди имената 
л,,~саЗЯС1йи АУпки. Искали да го убият със секира?

Трябва веднаж да се схване. Опит им се провалитл. защото 
че гората е естествена общност притекли на помощ жена му, 
и че с нея човек така трябва децата и комитите. 
и да постъпва; Тя е източник ' цоне Славов — също и обви
ла здраве и красота, а за Бо- нен. и обвинител: „Не. Той не

е нападател. Него нападнали.
После Мите измъкнал нож и 
му разсекъл дланта. Скоро се 
притекли съседи и ги раздвои
ли. На Мита помагала 'жена му 
Яна...”

Тодор Стойков 
служещ в Горската секция 

Босилеград
па стопа:и щго.

Стопи Свтимов

Из съдебната зала

Жеравинска крамола
Картината е поразителна: вси 

до един са лошо материалИ пак тази „историйка”’. ос-’ 
ветлявана от различни страни— 
свидетели, другите обвинени...

За нас не е интерсно кой е 
започнал крамолата и боя. Но е 
интересно кой е виновният. Ние 
се питаме защо е започнало то

чки
но състояние. Всичките казват, 
че са оставили работата и дош
ли и че бедната планинска земя 

отплата богато. Но те не1 не се .
виждат, че печалбата в съда 
измамна. Днес присъдата е за 
теб. утре сцещу тебе!

За нас присъдата от тази же 
оавинска крамола не е. важна. 
С това искаме да позвъним на 
вратата на заспалите органнзаци 

дейност! Защото е 
всеки изгубен трудоден не губи 

ние. нашето общество. 
Тогава да не позволим на чове- 

и твърдоглавост

е

повече

ДРУГ, а

шката тъпост
да бушуват хората. И да не се- 

Били ят раздор, защото
строим нови отношения между 
хората, превъзпитаваме 
нов дух — социалистически...

Ст. Н.

накрая ние

ги в!
Най-добре аран
жирана витрнна-

„Циле“

те не стихвали...

Прочетете и това
По време на гласуването за: 

Вечето на трудовите общности 
една неофициална комисия, съ 
ставена от хора о,т различни 
предприятия, направи окбиол- 
ка на избирателните места и 
витрините на всички предпрн 
ятия в града.

Заключението на тази неофи 
циална комисия беше: Най_до 
бре уредено избирателно мяс
то имат „Балкан’’ и „7 юли” 
които съчиняват една избира
телна единица докато най-доб 
ре е уредена витрината на пре 
дприятието „Циле”...

от общия:Почти пет милиона или 25°/о 
от нашето население са напус
нали родните места и са се пре
селили в други селища, меня- 
вайки дори не само общините и 
околиите, но и републиката. , 

По време на последното пре- 
брояране на населението са жи 
вели извън републиката си: 67 
хиляди словенци. 80 хиляди ма 
кедонци, около 100 хиляди чер
ногорци, 300 хиляди хървати, 
350 .хиляди от Босна и Херцего 
гина и 183 хиляди сърби. Най- 

неподвижни са досега жителите

на Сърбия, защото 
брой на населението извън ре~ 
рубликата живеят само 2,4%.

Вълци във 

Висок п
На 21 май в Сенокос в поли

те на Стара планина се спус 
нала глутница вълци, която от 
едно кооперативно стадо „СтО 
чар” в Каменица заклала 37 
овце.к

Дшмитрие Кулич: дат оставени да се разглеждат мето но да насочат против вра 
от редовните съдилища след га всичките народни сили. Тря 
свършаването на' войната. Оба бва на народа да се обърне и* 
че ние не бива да забравим, че нимание, че всеки който прави 
главната- цел на народоовеобо- умишлено престъпления или се 
дителните комитети и най-важ съди за всяка дребулия ще се 
ният интерес на народа в се* счита за рушител на народнЬ 
гашната обстановка е борбата 
против окупатора и народните 
предатели и освобождението 
на нашата поробена страна. За 
успешното Провеждане на тази 
борба НО комитетите тр‘ябва 
да вземат мерки За организира' 
нето на патриотичните сили в 
единствен фронт против окупа 
тора и предателите на нашата 
срана. Затова прМ разглеждане 
то на дребни спорове и провине 

не трябва да се забравя та 
зи главна цел и не бива да се

Революционните съдилища 

в Южна Сърбия по време на НОБ
гласно със създадените усло
вия. Затова Окръжният народа 
освободителен комитет на Лес- 
ковашко-топлишки окръг при 
стъпи в края на 1943 година 
към разработка на съдебните 
функции в рамките на НО ко- 
митети.

Тези мероприятия бяха зна
чителен принос за развитието 
на съдебните функции и право 
съдието в тези предели на Сър 
бия.

то единство и за враг на на
родното освобождение. НО ко 
митети ще, държът сметка за 
такива хора, и ако с постъпки 
те си умишлено рушат наши* 
ред и порядък и пречат на на 
шата борба ще ги испраша на тя 
повите военни власти за’ да пре 
вземат против тях най-сфогй 
мерки.

Организация та съдилищаШа • Леска вашка—Жой ли
ка окръг в края на 1943 и мачалоМо 

ма 1944 година
селски народоосвободителни кй 
митети, а през есента бяха ва 
че създадени - и общински и о- 
колийски комитети и окръжен 
комитет. Голямо влияние за ра 

•го на тези народоосвобо 
дителни комитети и на съдеб
ните функции оказа присъстви 
ето на тази свободна територи 
я на Главни Народоосвободите 
лен комитет на Сърбия, на Гла 
вния щаб на Народоосвободи-1 
телната войска на Сърбия и на( 
Покрайинския комитет на ЮКП 
за Сърбия които се намираха 
тук в началото на 1944 година.

Тъй като народът искаше раз 
решаване на многобройни свои 
проблеми и опитът на другите, 
който проникваше и на тази 
територия налагаше след пис
мото на Върховния комендант 
за организиране_на народоосво 
бо дителни комитети и съдилища 
1942 година да се развиват по- 
нататък съдебние функции съ

Фочанските предписания, кои 
то бяха издадени от Върховни 
я щаб на НОПОЮ през 1942 го 
дина са първите предписания 
които по-опрсделеио установя
ваха ролята и функциите иа ре 
волюционните народни съдили 
ща през войната както в пар-. 
тизанските отреди, така и при 
Народоосвободителните комите 
ти.

През ноември 1943 година ос 
вободената територия в южни 
те предели на Сърбия бе из
бран окръжен наро)доосвобите- 
ден комитет; втори в Сърбия, 
защото преди него. бе образуван 
такъв в Ужице.- Този комитет 
Се общ за новосъздадения ЛеС 
ковашко —: топлитпки окръг.

В тази година на цялата осве 
бодена територия в Лескова 
шки окръг и в Топлишко има
ше широка мрежа от местни и

„Тъй като до сега не са дЗА® 
ни никакви напътствия нито Ре
шения от наролоосвободителнз
та власт с които се регулираТ 
правния живот на свободната

С цел да развие съдебното 
дело на своята терйтор*ия Ок
ръжният народоосвободителен 
комитет на Лесковашки окръг 
изхожда от следните обстоятел 
ства:

ния

аапозволи на освободената терито 
рия да се развиват страстните 
на безброй стари и нови дела. А 
ко би се позволило 
ва тези дребни спорове
навредили на главната работа 
и задачите на 
телните комитети.

За да се осуети съденето или 
ват по споровете, отнасящи се Аа се намали поне НО комите 
до собственичество и наследи- В* чрез публични събрания тря 
ване на недвижими имоти. По бва да разясняват 
въпроси за потежки пресгъпле 
ния, ако не ги разрешават во 
енните типови съдилища, ще бъ

•'-етзитория издаваме ,с цел 
”" 'гневено уреждане на 
ния живот въз основа на 
лението на Върховния щаб 
НОВ и ПОЮ и АВНОЮ, *аГ°.

неприкосновеност^

прав;-
НЗЯВ

това тога_ 
биха.(Зарад военното положение 

и тъй като окупаторът се нами 
ра все още в нашата страна 
ние не можем да имаме редов 
ни съдилища които да реша-

зачитаме
на личнатта собственост и 
вършим никакви радикал® 
промени в общесвения жя®1” 
и дейността тези кратки най* 
ствия за да улесним НО 
митетЙ да решават правилно 
делни спортове, условни и гР- 
дански, при условие, че са 
на компетенция.

народоосвободи-

на народа че 
в сегашната воена обстановка, 
тр*ябва да се откажат от съде
нето, защото сега не му е вро
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ВЪРШАТ СЕ ПОСЛЕДНИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
— НА ЦЕНТРАЛНОТО ТЪРЖЕСТВО В 

ПЪРВЕНЦИТЕ ОТ РЕЙОНИТЕ

- ГОСТУВАТ ТЕА,ТРИ ОТ НИШ, ПРОКУПИЕ И АЛЕКСИНЕЦ
За фестивалните

ДИМИТРОВГРАД НА 1, 2 И 3 ЮНИ ЩЕ. УЧАСТВУВАТ

тържества 
в Димитровград се вършат пос
ледни приготовления. Централ- 

се състоят 
на 1, 2 и 3 юни и няма да имат 
състезателен характер, 
до тази година, защото награди 
те на пръвенците 
райони вече 
време на районните състезания 
които станаха на 12, 17 и 19 май 
Т13 I годила.

Тази година, културната про
грама получава значително ос- 
вежение. В Димитровград 
фестивалните дни ще се състои 
преглед на самодейни колективи 
от околията. Така димитровгра- 
дчани ще имат възможност да 
гледат изпълнението

жност да проследят изпълнения 
та на повече колективи.

След това членовете на само
дейните колективи и домакини
те от „Христо Б.отев” ще устро 
ят едно съвещание във връзка 
с работата и проблемите 
модейннте театри 
последните няколко години.

По време на фестивала в Ди
митровград 
ния шр се състоят само в ония 
спортни дисциплини, 
са били представени 
на райрните прегледи, 
лите точки няма да се награж
дават.

презните тържества щя

както

от различни 
са разделени по

на са-„ на ..само
дейния колектив на Станко Па 
унович” от

У нас през
Ниш. Камерната 

С.цена М ог Ниш’ Самодейния 
театър от Прокупив и самодей
ния театър на Дома на миньри- 
те от Алексинац. В това състе
зание щ-е вземе участие и само 
дейният колектив ,.Христо Бо
тев” от Димитровград.

По този начин

ч )

ДИМИТРОВГРАД ПОЛУЧИ 

ПОСТОЯННА СЦЕНА
наградни състеза-

Тазгодишният фестивал на бъ 
лгарската народност от Димит
ровградско Ще има по-друг ха
рактер от досегашните. Тежест 
та на програмите беше 
районните срещи и тазгодишни 
ят опит е положителен. Много 
хора от по-отдалечните местТ 
които до тази година не' са и- 
мали възможност да видят подо 
бни програми са наблюдавали с 
часове изпълненията на най-до
брите... Освен това тези срещи 
вливат повече живост в състе
занията между отделните села.

които не 
по време 

Остана-
върху — Неотдавна Народният театър от Ниш даде 

Враголапката не е дявол’4
на димнтров- 

градчани се дава рядка възмо- М. А. # »
Тези дни между Народния теа I митровград й затова с нетърпй 

тър от Ниш и Дома на култу
рата в Димитровград е склю-БОСИЛЕГРАА ние се очакват нови гостува- 

ния на този наш реномиран тщ

Успехът в Икономическото 

училище задоволителен

-

На тържествата, 
станат на 1, 2

които ще 
и 3 юни в Дими

тровград програмата 
пълни в два дяла. Едната част 
от програмата под назавние В икономическото училище мо. 
хорото ни игриво...” ще бъде гат да бъдат доволни от осъща 
■изпълнена в градската градина ' _
В тази програма ще участвуват ! ственпте резултати- Това пот 
най-добрите .изпълнители на на ! върждава и фактът, че в еди- 
родни песни и хора от комуна- I ния.клас средна бележка е 3,44 
та, танцови състави, изпълните
ли на хумористични

ще се из- Учениците от IV година нц ден изпит, а повтарящи няма 
Такъв успех е постигнат бла 

годарение, че в изминалте че 
тири години са влагани усилия 
от страна на преподавателите 
да създадът такъв кадър, ко 
йто утре ще бъде достатъчно 
професионално „подкозан” за 
това място, което ще заеме. И 
техните усилия не останаха пр 
азни. От 107 ученика — 
то се записаха* в първа година 
— края на четвъртата дочака 
ха^62 ученика. Това говори за 
добра селекция за успешно из 
пълнена задача.

а в другия 3,54, което с минус 
| две стотни се равни на много
:точки ре-

цитатори...
Културната програма ще бъ- ! АобъР- Или от 62 Ученици успе 

Де изпълнена в Дома на култу- | шно са завършили 39. двадесет 
Рата- , I н трима останаха на поправите

колко
»*цр

с. н Народният театър Ниш

Шото-изложба 

в Босилеград
атър, който да 
живост в културния живот на 
града.

повечечен договор за постоянно гос
туване на нишкия театър в Дн 
митровград.

До края на месец март 1964 
дгоина Народният театър ще 
представи „Автобиография’’ от 
Нушич, „Окаменено 
„Ивкова слава” от Ст. Сремац. 
„Станое ГлавацТ' от Дж. Як- 
шич, „Зона Замфирова” от Ст. 
Сремац, „Най-добра препоръка 
от Шуберт, „Банович Страхи- 
ня’’ от В. Михайлович — Михиз

Досега Народният театър да 
де „Грозде тга слънцето” д не
отдавна — „Враголапката не а 
дявол’’.

М.

Културно-пропагандния цен" 
тър организира на 16 май фото
изложба под название „Общест 
вено-икономическо развитие на 
Социалистическа федеративна 
република Югославия” в Боси- 

• летрад. Излощбата беше поме
стена в помещенията на Околии 
ския съд (паради лошото вре
ме). а след това на тротоара 
пред същата сграда.

Същата беше масово посете
на ст гражданите на Босилег
рад и околността, а учениците 
от икономическо училище и ги- 

' мназията колективно посет.иха 
изложбата.

Изложбата е организирана в 
състав на предизборната обще-с 
твено-политическ дейност.

Чествуване Деня 

на младостта 

в Звонскн район

мор'е’',

I
На 25 май — Деня на младо

стта и рождения ден на дру-1 
• гаря Тито — в село Звонци бе 
устроено тържество, което и 
по програмата си и по броя на 
прпсъствуващите е едно от най 
-големите тържества досега уа 
троени в селоо. Първо бе уст
роен митинг, на който говори 

винаги са Васил Величков, председател 
на местната организация на 
ССРН, за живота и делото на 
другаря Тито.

След това бе устроена култу 
рно-художествена програма, в 
която особено се изтъкна тан
цовият съста'в на основното ос 
мокласно училище в Звонци. 
Също така топло бяха посрещ
нати и изпратени представите
лите от ЮНА, които изпълниха 
народни песни и хора.

Накрая бяха проведени физ 
кулурии състезания и упражна 
ния на селската и училищната 
младеж и пионерите, след кои 
то продължи народно веселие 
до късно вечерта.

За изпълнението на този бо- 
репертоар Народният теа-гат

тър от Ниш ще получи около 
1.400.000 динара, или от всяко 
представление по 155.400 дина-!
ра.

Представленията 
бни масово посещавани в Дн-От нес тдагнашвдггз тържества в Смиловци Ст. Н.!

г
Л Ю Б О В :!

В училището за това наистина нищо не ми са приказа- 
Аз обичам всички хубави жени и пред тях съм по-малак 

от маково зърно.
— Знаете ли кога пристигаме — казах аз.
__ Това не е важно — каза тя Бих искала това пъ

туване да продължи един месец.
— И аз — казах аз.
— Харесвате ми — каза тя.
— Аз ви обичам — казах аз.
— Знаех, че ш.с срещна човек, когато обичам. — Ноще- 

веячка и малка бяла мишка.
— Ние винаги ще се обичаме — каза тя.
— Винаги — казах аз.
— До гроб? — каза тя.
— И по-нататък — казах аз.

Пролет е.
Слънце има в изобилие-. Снягът се стопил и няма да го 

има до следващата пролет. Човек поиска да се приближи към 
слънцето, да счупи някоя витрина, или просто на просто — да 
с-г влюби.

ли.

Аз се влюбя винаги, когато срещна девойка със- сини 
очи, девойка със зелени очи, с черни очи. със синя коса, зе
лена. черна... Аз мога да се влюба във всяка нежничка ръка, 
във всяка хубава дума, във всяко зелено око. Но само кога
то е пролет.

Щом дойде пролетта мечките се събуждат от 
сън. Аз винаги се събуждам с мечките. Ако е точно,/ че моите 
приятели са потомци на маймуната, тогава моят прадядо си-

в
я

зимен ска сънувах червена
М. Андреевич

гурно е мечката.
Обаче, това не -е толкова вазкно за тая приказка. Важно 

е да си преставите мен а (който съм създаден от мечка), един 
влак, (в който се случва тази приказка) и една млада, хуба
ва жена (която има едно синьо и едно зелено око).

— Вие имате чудни очи—казах на непозната съпътнИца.
девойката, а

Минаваха километри. Моята неизвестна съпътница ми 
стана много близка. И повече от това: приятелка.

— Пред иас е животът — каза тя. Никога вече няма да 
се разделяме. Ще имаме наша малка къШичка, наши врата, 
повече прозорци, два сина, цветя, още два сина, още цветя, 
още синове . . .

Влакът спря. .Моята съпътница сложи

—■ Едно зелено и едно, синьо око — каза 
очите й светнака, като че нейният дядо е бил ■ семафор.

— Нима вие не обичате пролетта — казах аз.
— Обичам я. През зимата моите очи са синьИ, когато 

Дойде пролетта едното стане зелено — каза тя.
— Обичате ли класиците — казах аз.
— Да. На вас ви е скучно? — каза тя.
— Аз съм създаден от мечка — казах аз.
— Може ли да потвърдите това — каза тя.

вестниците в
кофера.

— Ви-е пристигнахте? — казах аз.
— Да. Недейте маха с ръка. мъжът ми е много ревнив. 
Влакът търгна.
След малко и аз пристигнах. На гарата ма чакаше моя

та Анна. Най-хубавата жена в света. Тя има едно око синьо. 
И когато е зима, и когато е пролет.

Това се случи вчера.
— Ето, харесвате ми — казах аз.
— Това не е потвърждение1. Аз се харесвам и на онези, 

които не са създадени от мечка —- каза тя.
Тук застанах. Не бях сигурен щ ли се тя шегува или е 

глупавичка. Още когато тръгнах в училище чух. че всички 
хубави жени са глупави.

Утре пак пътувам. Сънувал , съм червена и малка бяла
мишка.

Милепаи ИЛИЧч.
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РАДИО НИШ
\Победа в слаба и неинтересна игра иредаванеШоПрограма на

ПЕТЪК 31 МАЙ Радио Белград4 о0__ 8.02 — Утринна програма па
14|зо — Новини и Днес в Ниш
14.40 — Реклами
15.00 — Предаване на
15.30 _ Три хорови композиции
15.40 — от новите страници на
16оо _'осведомителен БЮЛЕТИН 
16.15 _ С песни и хора от Марибор но Гевгелия 
16 40 __ Народни песни от Космет ..
17.00 __22.15 — Програма на Радио Белград и ЮРТВ

Борац1' (Бярйе Чифлик) 3:1 (2:1),,Асеи Балкански“
На 26 май тази година п Ди

митровград се състоя футбол
на среща между отборите на 
„Асен Балкански" и отбора на 
„Борац’’ от Барйе Чифлик 

В слаба н неинтересна игра 
по твърде лош терен перачите 
на двата отбора бяха неподви-

. »*
жни. Акциите и на едните и на 
другите завършваха в сдииаде 
сетметровня наказателен удар, 
така, че мнгобройппте любите 
ли ма футболна игра в Димит
ровград нямаха таенето да ви 
дят добра и интересна игра.

Все пак, отборът па „Асен Ьл 
лкаиски“ имаше известна им и

български език
от Боривое Симич 

албума от грамофон-инатила нарочно във второто■
спечелиполувреме и успя да 

този мач е 3:1. Тази победа по
ложително ще гюдейсгвува въ
рху настроението на играчите 
на „Асен Балкански", коио сл 
ел две-три последователни по 
ражеиия бяха паднали духом.

Главната причина за тези 
поражения — са недостатъчни 
те тренировки и слаба заимте 
рссупаиост и дисциплина па от 
делни играчи. В последно вре- 

’ ме, предприети са решителни 
мерки за подобрение гн поло
жението любителите на този 
спорт в Димитровград наскоро 
ще имат възможност да гледат 
по-добра игра.

СЪБОТА 1 ЮНИ
Радио Белград.4.00__ 8.02 — Утринна програма на

14.30 — Новини и Днес в Ниш 
14.40 — Реклами
15.00 — Предаване на български език 
15Л0 — От валса до бсеа-нове
16.00 — ОСВЕДОМИТЕЛЕН БЮЛЕТИН 
16.15 — Народни пес ни от Босна
16.30 — Краища и хора 
17.00—22.15 Програма па

: ” ' .

% Радио Белград и ЮРТВ
Ш НЕДЕЛЯ 2 ЮНИ

5.00—7.00 — Утрипна програма на Радио Белград. 
7.00 — Избрали сме за начало

СТОП — Сигурност в съобщенията9 1
ой

■

■ . &.*. 7.30
7.35 — Ведри звуци
8.00 — Предавапе за селскостопанските производ- 
8.40 — Реклами
9.00 — Весели радио-вести
8.30 — Ревю от мелодии и ритми

10.00 — Предаване па български език
11.00 — Поздрави и желания на слушателите 

12.30 — Предаване за децата
13.00 — Седмичен радио-магазин 
13.20 — Избрали сме за вас
14.00 ----От нашите предприятия
15.00 — Предаване на български език 
15.30 — Забавна музика
15.45—22.15 — Програма на Радио Белград и ЮРТ»

ЙКЖ к ■; ~ чт 111Я
1Ш11111Й
ШШж

Голове за отбора на „Асен: 
Балкански” постигнаха С. Йо- 
ваповпч 2 и С. Джорич 1.

.7

Шщщ
■ -7-<.. : ШИ

А 'Ш
Б. И. -- М. А.

Знаеше ли, че
Булдожера вече работи на но 
вият спортен център

в Димитровград

мъжка работа и че нито една 
жена няма нито физическа, ни
то духовна сила за една- такава 
трудна работа.

ПЪРВИТЕ КУРСОВЕ 
щинопис за жени са били орга 
низирани още през 1881 година 
в Нюйорк (САЩ). Откриването 

е срещнало 
от тога-

по ма-
ПОНЕДЕЛНИК 3 ЮНИ

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 — Със солистите и ансамблите на наще

■> на такива курсове 
ожесточена съпротива 
вашннте жени. Именно, счита-

само

★
ТЕГЛОТО на всички метеори 

ти, които паднат на Земята в 
течение на една година възлиза 
на около 30 милиона тона, отно 

30 милиарда килограма. До,

3 ло се, че машинописът е
радиостанции
ОСВЕДОМИТЕЛЕН БЮЛЕТИН16 00

16.15 — „Петнидесет минути със Сел и Делид”
16.30
16,45 — Й. Хайдън: Концерт За флигорни и орке-

стар в Ес — ДУР. ____
17.00—22.15 — Програма на Радио Белград и ЮРТВ

Писмо до Бай Онзи Физическа култура и спортсно
скоро се считаше, че тегло на 
всички метеорити, които паднатКакво правиш бе. Бай Онзи? 

Критикуваш този — онзи 
Във града се проявяваш 
А в село се не вестяваш.

за една година не надминава 
1000 тона. Днес обаче се знае че 
тази цифра е много малка и не 
отговаря на действителното тег 
ло на метеорите, и то благодаре 
ние на сведенията които са по
лучени с помощта на сателити-

ВТОРНИК 4 ЮНИ
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 — Звучни бюлетин на гораните
15.40 — Музика от рисувани филми
16.00 — ОСВЕДОМИТЕЛЕН БЮЛЕТИН
16.15 — Поздрави и желания на слушателите ____
17.00—22.15 — Програма на Радио Белград и ЮРТВ'

Ти недей да си предс!тавяш, 
че никога не грешаваш 
Ходиш по знахарки, врачки 
Правиш други грешни крачки.

Критикуваш и уместно 
Но кат, че в „Балкан” си често, 
А в селата хич те пяма 
И не знаеш какво става.

те1.

Сьвеши за дотакияиШе
СРЯДА 5 ЮНИ

Домакините трябва да знаят» 
че замърсени ръце трябва да се 
измият най-напред в студена^ а 
след това в топла вода. Ако пъ 
рво се измият в топла вода. то
гава порите се разширват и мъ 
рсотията навлиза в тях.

Виж и наша селска сган, 
Що ни пр!ечи. прави зян. 
Хулиган четата лежат 
Крави в житата пасят.

Виж във Борово салона, 
в Долна, Невля грамофона, 
виж и пъпгищата селски 
стръмни, каменисти, тесни.

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 ----Новитети от нашата дискотека
16.00 — ОСВЕДОМИТЕЛЕН БЮЛЕТИН 
16.15 — Звуци на кавал и тамбури
16.30 — Наша трибуна
16.45 — Й. Славенски- Контата на младостта 
17.00—22.15 — Програма на Радио Белград и ЮРТВ-

*

Ако искате да няма мухи в ку 
хннята или в стаята ви трябва 
да сложите китка сух бъзов 
цвят.

Виж и нашия напредък 
Наще хора, наща радост. 
Виж живота ни сега 
без беда и нищета.

ЧЕТВЪРТЪК 6 ЮНИI

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 — Звучни бюлетин на гораните
15.40 — Романси и шлагери
16.00 — ОСВЕДОМИТЕЛЕН БЮЛЕТИН 
16.15 — Поздраави и желания на слушателите 
17.00—22.15 — Програма на Радио Белград и ЮР1®

*Наще хора все напират 
Нов живот да си построят. 
Ала има и недъзи 
Та остри перо Бай Онзи.

Против силното изпотяване 
на краката съществува едн^ ус 
пс-шно средство; след миене на 
краката трябва хубаво да ги из 
масирате с разреден сцет.

Др. КУЗЕВ

БАИ ОНЗИ ТЪРСИ ХОНОРАР Н. ПЕТРОВ 
ТЕКСТ И РИСУНКА

/ СЕМРЕГА СЕРА,С ЛЕРф
в а ле а ще го ллауоа, лЕАгсе^
Р37ТУ1АЩ4Т 
ГОВОРА РИ
\уа зеемем

/ ум...тур сме' \~т- 
(/АКАй А А -виАМ
моме ТЪй, ТОА/СОЗ 
Време АОЛ/ОРАРА АА
е е ми изяра-гат те-

- IV е.ТА^- -
селсретар

НА гел.АкЩия ТА

7.
7/> I
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