
шш=Е

«мами назад.
Е=:

Е1Е===~ггл:
р

••-•
Сшр. 2 -~—г

еереее еееггге::Ел- .— г.--т;~’Е

ЕЕН-
ДОНИ". Р А КДИЯГа "• вестник „Нова Маке-

трябва да бъдат обърнати 
към трудещите се, към тех
ните проблеми и потребнос
ти. .. Те не бива да бъдат 
обсебени от страна на поли
тически форуми, особено не 
от отделни лица, защото та
ка се насърчава груповщи- 
ната и монополът. Печатът 
не бива да се примирява с 
лнбералистическите тенден
ции и с разните видове не
приятелска дейност. Особена 
е ролята на средствата за 

' информация в укрепване на

информация най-добре Се сРелствата 
ните политически акции как .а включат в сегаш-
нашата действителност и да „ "-Й?"®31' на1'-о6ектшшо 
та, булевардиостта н други сл,^°А" от «нафщина-

масова за

«“акава— ОРЪ-

Президентът Тито е дал
основните залшсли за добър печат. Казал е: „Нашите сре 

дства за масова информация
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С ТВЪРДИ 

СТЪПКИ КЪМ БЪДЕЩЕТО
в този 

Б РОЙ:
Босилеград

ОЦИАЛИСТИЧЕСКА ФЕДЕРАТИВНА РЕ- 
ПУБЛИКА ЮГОСЛАВИЯ приключва третото 
си десетилетие. За историята — тридесет го- 

особено дълъг период. Но за жи-

ленинизма — „Фабриките — на работниците!” — 
намери творческо приложение в югославската пра
ктика.САсфалтът ни до

ближава до света
Самоуправлението, като обществена система, 

вече две десетилетия ежегодно потвърждава своя
та жизнена способност. Предвождана от Съюза на

дини не са
вота на Републиката те са скъпоценно съкро
вище на революционни завоевания.

Първото и най-важно завоеавние е учредява
нето на Републиката на Второто заседание на 
АВНОЮ през 1943 година. А то дойде в резултат 

Народоосвободителна бор-

югославските комунисти в социалистическото стро
ителство, работническата класа разгръща 
верни сили за изява на творческия гений на на
рода.

СТР. 2 ненмо-

Димитровград на разрастващата се 
ба, която Югославската комунистическа партия по
веде срещу мракобесието на фашизма. И още в 
резултат на партизанските победи, които едновре
менно бяха мъчителни и трудни, но героични и 
епични.

Разбира сс, както през войната, така ц днес 
Републиката трябва да преодолява много трудно
сти — срещу устоите й връхлитат врагове и вън
шни, и вътрешни: реваншисти, бюрократи, техно* 
крати, аиархолнбералнсти ... Но облягнала се вър
ху широките маси на работническата класа, вдъх
новена от живото Тнтово слово, нашата Република

Хората, които 
рабоят с маши
ните

През четиригодишната народоосвободителна бо 
постоянно сс самонотвърждаваше.рба Републиката 

С кръвта иа свидни синове тя записа светли име- 
Игман, Козара, Сутйеска, Драва ... И даде мп- 

седемстотин хиляди жертви, плеяда извест- 
Бошко Буха, Иво Лола Ри-

върпн неотклонно по пътя на социализма и разгро- 
мява всичко, което й сс нзпречва на пътя. Писмо
то и речите на др. Тито от по-ново време ни дават 
нови вдъхновения и сили в устремеността.

на:
СТР. 6 ляоя и

НИ и безименни герои: 
бар, Сава Ковачевич...

Републиката разгроми фашизма.
югославските народи и народности 

станаха съ-

Югославската Република, като общност на рав
ноправни народи и народности, като социалисти
ческа страна, с политиката си иа необвързване и 
самостоятелнеи път иа самоуправително развитие, 
сигурно крачи в бъдещето сн. Визията на нейното 
бъдещо — дълбоко човешка и справедлива — пот
върди правдивостта на решенията на Второто за
седание на АВНОЮ и сетнешните решения.

А това става така, защото нашата Република 
набира сили от народа, вдъхновява се от социализ
ма н се паправлява от Съюза на комунистите. Три
десетгодишният й напредък н развитие я утвържда
ват като неповторима в световната история.

ВековшггсБабушниуа
стремежи на
— Равенство, Братство и Единство — 
шината на Републиката. Раздвижените народни 
^ЛЯ поеха пътя иа прогреса. Освободеният народ

- ГоТох0СФск^еГ ̂ 0= е РАБОТНИ-
ЧЕГКО САМОУПРАВЛЕНИЕ, внедрено през 
година. За пръв път в историята работ.шческа 
годин а си и сам, очерта пътищата иа бъ-

Великият идеал на марксизма-

Ясни задачи за 
всички

СТР- з
1950
кла-

Сурдулица са пое 
дещото си развитие.

Всеки успех иш 
радва Братство“ честити на своите читатели иРедакцията яа „ 

сътрудници 29 ноември — Деня на републиката.СТР- ^



ОК на СК в Босилеград

Енергично срещу 

слабостите
»Никога не сме се 

връщали назад«ТИТО:\

революция". Пи- 
също за „криза нф юго

славския федерализъм', че 
„демократизирането" вървя 
ло надолу и подобно.

Част от този печат е вклга 
чен в един вид пропаганда, 
с която в същност се настои 
да се обезсили 
енергичен курс 
мотивите па нашата полити 
ческа акция да се представ-

(От 1 стр.) След това е казал: „Нито 
братството и единството на . една република не-е изклю- 
дашите народи иг народнос- чение, следователно и Маке- 
ти...

Нашият печат е самостоя
телен, но не в оня смисъл, 
какъвто искат някои. Това 
впрочее е печат на трудещи
те се и той все повече тряб
ва да служи на тях като оръ 
жие на интересите на работ
ническата класа... Нужно е 
повече да се пише за постиг
натото, защото нашите вра
гове се опитват да отрекат 
и омаловажат постигнатото 
от нас..."

Президентът Тито даде об
яснение за мнението си за 
интелигенцията, като каза:
„Нахалство е това, което ми 
се приписва във връзка с 
интелигенцията. Аз никога 
не съм бил против истинска 
та социалистическа интели
генция. Обаче има и лоша 
интелигенция, което го зная 
още от преди войната, кога 
то такива хора ни задаваха 
много тревоги. Винаги съм 
подчертавал, а го казвал! и 
днес, че огромна част от на
шата интелигенция е преда- 
нна на нашата революция и 
е съставна част от нашето 
социалистическо самоуправи 
телно общество."

културна 
шат I членовете на СК в 

и са-политичес- лага на 
общината от

такива лица неотложно да 
поискат оставки.

Според акционната про- 
ОК на СК в Боси-

Аиализирайки 
кого положение в 
в светлината на становища- 

Писмото, Общинският 
СК в Босилеград 

акционна

допия. И тук се е грешило. 
Тези грешки обаче в инте- 

постигнатото трябва
та ог
комитет на 
прие конкретна 
програма за борба срещу 
всички видове деформациц 
в обществено - политическия 
и стопански живот в общи-

рес на
най-отговорно да се разгле
дат и преценят в самата ре
публика, за да се осигури 
пълно единство в политиче
ската акция".

грама на 
леград ще бъдат не само по- 
острени, но и, точно дефини 

критериите за прие-сегашиият 
на СКЖ и рани

мането на нови членове 
СК. Във връзка с това пос
редством Народния универ
ситет в Босилеград ще се по 
демат организирани акции 
за идейно - политическата 
работа с комунистите, а от
делно с младежта.

Според акционната про
грама в срок от един ме
сец ще се изработи анализ 
за стопанските проблеми в 
общината. и ще се утвърдят 
конкретни лични отговорно
сти за различни злоупотре-

в
пата.

Общинският комитет 
решение да предложи на 
Общинската конференция 
СК да закрие местната пар
тийна организация в Горна 
Любага, която, както се к&р 
ва в програмата, 
ред бездействува. Също та
ка се заключи да се преуст
рои местната партийна орга 
низация в Босилеград. Тя ще 
работи на делегатен 
цип, а в нейните рамки ще 
бъдат оформени пет партид
ни клонове! а във всяка тру 
дова организация 
актив.

Една от главните задачи, 
която Общинския 
прие в програмата е: от от
говорни постове в общината 
да се сменят всички които в 
миналото са се противопоста 
вяли на политиката на СКЖ 
и за такова поведение са на 
казвани. Става дума за бив
ши информбюровци и за 
други, които са били подве
дени под отговорност за де
ла против нашето самоупра 
вително обществено разви
тие. Такива лица не могат 
да бъдат начело на самоуп- 
равителните органи в общи
ната.

Общинският комитет на-

взе
„Днес, продължил президе наят в друга светлина. 

„Те ни нападат, е
нтът Тито, ние сме толкова 
силни, имаме толкова изди
гнати кадри, че всички про- 

се налагат, в

казал
президентът — защото изгле 
жда са се надявали на по- 
друго развитие у нас. Мис- 

че демокрацията

години на-мени, които 
СКЖ и в другите области

лили са, 
ще се развива така, че да се 
позволи на всеки да прави 
каквото си иска. Но те не

на обществото можем да ра
зрешим спокойно, без-' дра
матизираме, 
че да не 
разбира се, хората, конто са 
се показали неспособни на 
някои постове, трябва да си 
идат. При това трябва да се 
постъпи правилно и да се 
държи сметка за достойнст
вото на човека, който си оти 
ва.”

Аз искам оба- прин-
се залитаме. Но,

са видели, че машата само- 
управителна 
има класов характер. Вярва 
ли са, че Югославия посте
пенно все повече ще се хлъ
зга към Запада... На мнози
на пречи нашето самоупра
вление и сега, когато сме 
започнали енергично да раз 
решаваме работите в това 
отношение, те са станали 
активни. Затова за нас е от 
голямо значение СЮК да 
бъде това, което е бил. Ние 
не се връщаме назад, защо
то никога не сме се връщали 
назад.”

би.демокрация Ще се анализират само- 
управителните и взаимните 
отношения, прилагането на 
амандманите, приемането на 
работна ръка и подобно.

По въпроса за установява
не на социалните разликТц 
които са последица на раз
лични спекули и привиле
гии на отделни лица, при об 
щината ще се оформи коми 
сия за обществен контрол.

Приемайки тази програма 
членовете на Общинския ко 
митет на СК изтъкнаха, че 
тя представлява сигурна га
ранция, че становищата от 
Писмото могат успешно да 
се приложат в. дело.

партиен

комитет

ЧУЖДЕСТРАННИЯТ ПЕ
ЧАТ И НАДЕЖДИТЕ МУПОЛИТИЧЕСКИТЕ АКЦИИ 

НА СКЖ Президентът Тито е гово
рил и за антиюгославската 
кампания в част от чужде
странния печат. Казал е, че 
в редица вестници в чужби
на се пише за „чистки”, за 
„централизъм”, за „малка

Президентът се е изказал 
и за сегашните политически 
акции на Съюза на югослав
ските комунисти. Той е под
чертал решимостта на СКЖ 
и на всички прогресивни си 
ли да разрешат всички про
блеми, да премахнат злоупо
требите и деформациите и 
да се разплатят с всички, ко 
ито пречат на нашето раз
витие. След това той е гово
рил и за развоя на събрани
ята в републиките.

— Известно е какво стана 
в Хърватско — е казал пре
зидентът Тито. — Вината за 
това носят някои бивши ръ
ководители, които не са по-

■ 4
(М. Н. Н.) •’ в. в.

БосилеграЬчани за себе си — Бос илегр адските реки 
са богати с планинска пъстъ 
рва. Но онова, което е съзт 
дала природата, хората без 
милостно унищожават. Бра- 
кониерите унищожават ри
бите със сакове, 
взрив, отрови и какво ли 
не! Ние водим неравноправ- 

уншцожа- на борба с тези несъзнател
ни граждани и се надяваме, 

ромни щети. че ще изкореним бракониер
За в бъдеще ще трябва по- ството. 

добре да се организираме, С изграждането на пътя и 
да уредим местата за лов и на язовира в Горна Лисина 
да защитим дивеча от изтре ние ще имаме много тури- 
бление. За тая Цел имаме сти — риболовци, които тря 
сили и средства. бва да посрещнем подготве-

оборот. С една дума Босиле Ловът и туризмът са близ ни. Още сега настояваме да 
град става леснодостъпен ки отрасли. Същинският ло- зачленим в сдружението си

вец е и добър турист. За го- '' всички любители на ' 
стите ловци трябва органи- 

туристи, зиран лов и обезпечен при
ют. Нашето

Асфалтът;ни доближава до света
върши.

Но има още незачленени, ко 
ито безмилостно 
ват дивеча и ни нанасят ог-

СЛЕД далекопровода Върла 3 — Босилеград, 
построен преди десет години, асфалтното шосе от 
втори разряд Сурдулица — Власина — Босилеград 
е вторият голям обект от първостепенно стопанско 
значение за Босилеградска община. Пътят 
непрекъснато от 1969 година и до Рибарци ще 
гне 1975 година.

знавали психологията на ма
сите и не са били проникна
ти от комунистически ’ идеи.
Те се поведоха по разни на
ционалистически и неприя
телски елементи, които под 
тикваха към сепаратизъм и 
друго зло. Ние махнахме те
зи хора от ръководни посто
ве. На тяхно място дойдоха За значението на тази жи- 
други, които добре работят, знена съобщителна артерия 
Те имат много работа, за да ВЛАДИМИР СТОИЧКОВ, 
разчистят, това което се е председател на Общинската 
натрупало. скупщина в Босилеград зая-

Но упорито вървят на- ви: 
пред. Не бива да се чудим, — Новият път ще съкра- 
че някои са подведени под ти растоянието до Сур- 
съдебна отговорност. Това е дулица. Пътуването ще бъ- 
“ДО Аа §е НапРави МНО- де двойно по-бързо, отколко- 

За политически то преди. Освен това ще се 
НИ6 Не отсичаме гла' пътува по-сигурно и по-удо- 

обрчгилп^^Ва ХОра просто бно- Ще е по-евтин транспор- 
политически. гьТ На стоки и ще се улес-

бия е кя^ НЛеТ0 В СР Сър* 1111 изкупуването на продук- 
разговоо тКСпптНеГ°ВИЯ чията и снабдяването на на- 
литичегки я^ао°В0АНИя Т?°" населението. Всичко това ще 
смото в ^аГп^'СЛ6А Пи‘ бъАе от голяма полза за
покрайниних/ЛрХе^те Х°Р™ °Т Б°СИЛе-

СевРСлов“тяТеА^бо^ен сш °Т АРУГа СТрана' ще нара‘ 
хен тТхяо^ах^Го^38^ и"

^=1“ ~ нТИаГхааН^ГВИ-
тически тенденции и при то- Естествено, ще се увели- 
ва е бил единодушен. Той 411 преминаването на грани- 
е казал, че тази политика Цата на прех°Аа ПРИ Рибарци 
на ЦК на СК в Словения е тъи как™ това е най-късия 
подкрепена от огромното вът аа Изтока за част от

Сърбия и чужбина. Пътят 
ще окаже положително вли
яние и върху малограничния

се строи 
сти-

град.
Новият път ще доведе в 

Босилеград много 
и гости. Тогава ще се поста- 

въпрос за гостилничар- 
ски обекти. Засега община
та е обезпечила проект и ло 
кация за изграждането 
нов хотел. Проблем са сред
ствата, но разчитаме на бан 
кови кредити и помощ 
някое по-силно предпрцдтие 
от вътрешността на страна-

тоя
спорт и да издействаме по- 
ефикасни наказателни мер
ки срещу нарушителите. Ще 
настоим да се назначат па-

сдружение ще 
с финансови средстваможе

да участвува в изграждане
то на хотел в Босилеград.

РАДОВАН ПУРТИЧ е ръ
ководител на Сдружението 
на риболовците от Босиле
град. Новият път ще открие 
нови възможности и задачи 
и пред това сдружение.

ви

зачи на това ценно природ
но богатство. Само така, 
тоя вид на туризъм и спорт 
ще получи организиран и 
културен характер.

на

от

С. А. С.та.
В качеството на председа

тел на Сдружението на лов
ците „Сокол”: ВИНКО СТО
ЯНОВ

ч:жи-

не крие своята ра
дост, че пътя ще допринесе 
и за подема на ловджийст- 
вото в Босилеградско:

— Нашият край е богат с 
дивеч. Особено с някои ви
дове, които в други места 
са по-редки, като яребици 
камънарки, сърни и други. 
Новият път

СЪЮЗЪТ НА БОРЦИТЕ ОТ 
НАРОДООСВОБОДИТЕЛНАТА БОРБА
В БАБУШНИЦА

ЧЕСТИТИ

29 НОЕМВРИ — ДЕНЯ НА РЕПУБЛИКАТА

НА ВСИЧКИ БОЙЦИ И ГРАЖДАНИ 
В КОМУНАТА

ще ни доведе 
много любители на лова от 
съседните общини,|и от стра 
нство. За тая Цел нашето 
сдружение трябва добре да 
се подготви. Понастоящем в 
него членуват 230 ловджии.

мнозинство на словенския 
народ.
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Заседание на Общинската конференция на СК Денят на Републиката

ЯСНИ ЗАДАЧИ ЗА ВСИЧКИ В Бабушнишка общинаНа 17 ноември в Бабуш- 
ница се проведе заседание 
на Общинската конферен
ция на Съюза на комунис
тите. Основна тема бе:

^Н"Раб°Та' Аа нреразгле- АМАНДМАНИ дат политиката на приемане 
партията и да приспосо

бят работата по селата и уч
режденията.

да се прове- 
трудови 

колективи, а в общината да 
се установят задачите 
приемане на новия Статут.

Носители

ждат във всичкив
Във всички селища на Ба

бушнишка община се гот
вят за тържествено посре
щане на Деня на република
та. В центъра на комуната 
на 28 ноември в 17 часа ще 
има факелно шествие и ла
герен огън с народно увесе- 
лие.

за значението на Деня на ре 
публиката и съответна про
грама, а след събранието в 
хотела се организира друже 
ска вечеринка.

Във всички останали сели 
ща също ще има тържестве 
ни събрания и народно уве
селение.

как- 
дейност 

на Писмо
то и какви задачи предсто
ят занапред.

След уводното изложецие 
на секретаря на ОК др. Бу- 
димир Величкович 

върху
проект за задачите по изпъ
лняване на становищата от 
Писмото и речта на др. Ти-

пова е досегашната 
по изпълняване По икономическото раз

витие на акциите
Ясно е, че носители 

всички тези акции по зада
чите са партийните членове. 
Те са длъжни
своята отговорност по стаби 
лизиране на стопанството,

наИтедтиятиАа “ Върнат провемсдането^га^манАмИи
СОиЖнитв рдчлнрн ТЕ И РазРешаването на кад-

и С'чпй,га^?ИТЕ РАЗЛИКИ ровите въпроси. Конкретно и заоогатяването изискват — учителите комунисти тря 
да бъдат изключени от СК бва да '
всички, за които се устано- стта 
ви, че незаконно са придо- 
бивали имущество, а на вси 
чки, които така са го полу
чили, да бъде отнето. Общи 
нските органи, компетентни 
за това, да подведат под от
говорност тези лица. На вси 
чки, които имат частни жи 
лища, а живеят в общест
вени, да се отнемат общест
вените, ако своите не дадат 
на разполагане на общество 
то при същите условия на 
ползване.

РЪКОВОДНИТЕ хора да 
бъдат сменени, ако се уста
нови, че нямат нужните мо
рално - политически качест-

Ст абилизир а нето 
но Място. За целта да се 
преразгледат стабилизацио
нните програми по учреж
денията, бюджетното потре
бление, а излишните бюдже-

нае на чел

да установятсе рази- 
представенияеква В 19 часа ще има търже

ствено събрание с доклад м. н. н.
то.

Задачи за всички — 
раво така би могло да се 
оцени предложението на 
Прокета. Става въпрос за 
задължения, които обвър
зват партийните членове от 
низовите организации по се 
лата и трудовите колективи 
да се осигури нормално и 
сигурно развитие на целия 
живот в комуната.

Всяка партийна организа
ция — се казва в Проекта 
— следва да направи кри
тическа оценка за работата 
си и да изключи всички, ко 
ито не идват на събрания и 
не плащат членски внос. Ра
ботата им занапред трябва 
да става в клоновете, за да 
се решават въпроси од пря
ко значение за живота в се
лищата и организациите.

Комитетът и конференция
та трябва да преразгледат 
работата на своите членове, 
да изготвят програми за и-

нап-
преразгледат идейно- 

в учебния процес, ме
дицинските работници — да 
установят каква е ефикас
ността на здравеопазването в 
комуната, а организациите 
по селата 
ботата на

Общинска конференция на ССРН

Да се разрешат 

всички проблеми
— да разгледат ра 
кооперациите, ве

теринарните служби, кому
налното строителство и въп 
роса за установяване на са
мооблагане за строеж на 
пътища в комуната.

ОБЩЕСТВЕНО - ПОАНТИ 
ЧЕСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

всяка в своята сфера на 
работа — трябва да изгот
вят програми за реализира
не на становищата от Пис
мото.

МИНАЛАТА сряда в Бабу- 
шница се състоя заседание 
на Общинската конферен
ция на ССРН. Разгледани са 
задачите на ССРН по Писмо 
то и речта на другаря Тито 
и въпросът за местните об
щности и местните органи
зации на ССРН.

В Програмата за бъдеща
та дейност на организация
та се изтъква необходимост
та от критическа оценка на 
работата на организацията 
на ССРН от общинската кон 
ференция до местните орга
низации, на членовете, , о.т- 
борниците в общината и на 
народните представители.

Набелязани са 
по работата на ССРН през 
втората фаза от конституци 
онните промени, по ефикас
ността на работата в управ- 
ленческите органи и дейно
стта на ССРН по благоуст
рояване на комуната и сели
щата в нея. Подчертава се 
важността на петгодишната 
акция на изграждане на пъ
тища в общината със сред
ства на самото население, а 
също и на водопроводи, учн 
лища и приключване на еле
ктрификацията.

Конференцията прие еди
нодушно проектираните за
дачи и реши те да бъдат за
дължителни за всяка орга
низация и член на СК.

МИКИ НЕЙКОВ

ва, да се направи анализ ко 
лцина ръководиш хора не са 
членове на СК и да се взе
мат мерки за смяната им.

КОНСТИТУЦИОННИТЕ
задачите

Новини от Бабушница

Оценки за дейността в 

партийните организации
форгамнзацията да се увели
чи броят на работниците на 

съвет. сечището, да се въведе вто 
ра смяна в цеха, за да не се 
уволняват работниците.

От 1 декември в цеха ще 
се открие работнически стол 
срещу лично заплащане от 
три нови динара за порция. 

'* Другото (режийните) ще пла 
ща предприятието.

ла Драгослав Илич с подоб
но наказание.

се действува за реализира
нето му, след като се прц- 

работническия

Общинският комитет на 
СКС в Бабушница е заседа
вал на 16 т.м. Направена е 
оценка на обществено - по
литическата работа по реа
лизиране на становищата от 
Писмото в партийните орга
низации, специално в някои 
трудови колективи.

За работата на партийна
та организация в „Текстил- 
колор" е констатирано, че 
работите вървят добре, че 
се е започнало с премахва
нето на слабостите в органи 
зацията и в колектива.

на партийните 
членове в звонската коопе
рация „Ерма" е оценена 
то незадоволителна. Аоши I е 
взаимни отношения са глав
на пречка. Комитетът е ре- 
шил да се организира съв

местната партий*

Задачите на ССРН са оп- 
и в областта наределени 

премахването на социалните 
разлнкн, на злоупотреблени
ята и на други прояви ли се 
слабости в обществения жи

еме от
Комитетът е приел наказ

ването му от партийната ор
ганизация с мъмрене, а е от
минал предложението на се

на ОК Илич да бъ-

В ЗВОНСКИЯ ЦЕХ — ОБ
ВИНЕНИЯ НА РЪКОВОД
НИТЕ

вот на комуната.кретаря 
де отзован от функциите в 
СК. Иначе Илич е член на 
ОК и се счита, че носи отго
ворност за положението и 
взаимните отношения в ко-

Профсъюзпата организа
ция в дървообработващия 
цех на горската секция 
Звонци с заседавала неот
давна. Разгледани са резул
татите от работата през де
ветте месеца, на цялото пред 
приятие (Горското стопанст 
во в Пирот) и проблемите в 
цеха. Цехът работи добре и 
има резултати, но секцията 
в Бабушница, в състава на 

има загуби. Не 
е изпълнен планът за сече
нето, загубата възлиза на 
около 17 милиона ст. дина
ра, малко с работено по за
лесяването и прочее.

Работниците са критикува 
ли ръководните за това по
ложение, защого не са ор
ганизирали работата. Едип 
тракторист о казал, че трак
торът понякога стои 
строя, защото не се осигур
ява иужиа гума. Други са 
изткъиали, че средства за 
охрана на труда липсват и

В следващия брой ще по
местим обширна информа
ция.

м. н. н.м. н. н.лектива на съда.

ххх
Работата В „ТЕКСТИЛКОЛОР” — 

НОВ СЕКРЕТАРИАТ ПРЕДПРИЯТИЕ 

„РАДНИК“ - ПИРОТ
ка-

която е —„Текстилколор” решител- 
слабостите.но премахва 

След наказването на дирек- 
и производстве-рание на 

на организация от седемте 
села и да се разгледа поло
жението в кооперацията и 

отговорност

тора
ния ръководител 
и секретариатът на партий- 

В новия

НА НАСЕЛЕНИЕТО ОТ ПИРОТСКО • ■ И 
ДИМИТРОВГРАДСКО, НА СВОИТЕ 
ПАРТНЬОРИ

е сменен

политическата 
на партийните членове в нея 

състояние. (Става въ
пата организация-

са общо деветсекретариат
за това 
прос за ежбите между хора- 

колектива). На събра
нието ще присъствуват об
щински ръководни хора от 
обществено - политическите 
организации и общинската 
скупщина.

Първа местна партийна ор 
ганизация в Бабушница е 
направила опити за разчист 
ване на положението, но о- 
ще не е завършено докрай. 
Изключила е от СК преде©* 

общинския съд в

на СК, всички про-члеиове 
изводственици, а от тях три 
жени. За секретар иа парти- 

е избран

извън
ЧЕСТИТИ

ПРАЗНИКА НА РЕПУБЛИКАТА — 
29 НОЕМВРИ

та от

йната организация 
Илия Пейчич. пр.

Проблемът за излишна ра 
ботна ръка е остър там. Има 
работници и работнички за 
работа иа определен срок. 
Тс работят дълго време, а 
нямат статус 
работници. Решено е в про-

За предстоящите задачи на 
организацията 
тието е решено да се изгот- 

за акцион-

и предприя- с пожелания за нови успехи в социали
стическото строителство

ви предложение 
иа програма за разрешаване 
на проблемите, които са от

ца събранията, и да

на постоянни
дателя на 
Бабушница, но не е наказа четени Стравнца 1

1972БРАТСТВО ■ 24 НОЕМВРИ



Стопанството по света и у нас

ФРАНЦИЯ: ПОВЕЧЕ 

СИРЕНЕ
В 12 европейски страни 

през деветте месеца от го
дината е увеличено произ
водството на сирене с общо 
9,8 на сто в сравнение със 
същия период на миналата 
година. В четири най-големи 
производителки на сирене 
производството е увеличено 
с 8,9 на сто. Франция с на 
първо място — с увеличено 
производство от 9,2 на сто 
или обща продукция на си
рене 427.600.000 килограма, 
следва Холандия с 210.000.000 
килограма или 8,4°/о увели
чение, Западна Германия със 
163 милиона килограма или 
8,7% увеличение, Белгия — 
160 милиона и 800 
килограма (9,1% увеличение) 
и пр.

Обяснението е, че произ
водството на сирене било 
по-изгодно от производство
то на масло.

своите доходи от износа на 
вълна (от 500 на 1.000 ми
лиона австралийски долара) 

Тази спекула с вълната се 
обяснява с предвидливостта 
на японските търговци, че в 
идните години ще има оскъ
дица на вълна но и с това, 
че хората се връщат 
естествените влакна и тъка
ни след увлечението им по 
синтетиката.

към

БЪЛГАРИЯ: ГОЛЯМ ИЗ
НОС НА ПЛОДОВИ И 
ЗЕЛЕНЧУКОВИ КОНСЕР- Крушсвац: износ в Алжир

конструкцията ще приклю
чи през идната година с пус 
кането в действие на преда
чен цех с мощност 1 милион 
килограма вълнена прежда. 
Вторият етап ще приключи 
през 1975 година, когато пре 
дачният цех ще бъде снаб
ден с още 3 хиляди вретена 
за вълнена прежда.

ВИ
нева промишленост. Сътруд 
ничеството обхваща: произ
водството, обработването и 
преработването на тютюни 
тип ориентален и Вирджи
ния, размяна на тютюни, пол 
зване на свободни произво- 
доствени мощности 
на опит в научните изслед
вания и пр.

„14 ОКТОМВРИ" КРУШЕ-
ВАЦ: ИЗНОС В АЛЖИР

Предприятието „14 ОКТОМ 
ВРИ" в Крушевац е склю
чило нова сделка за износ 
на още 156 верижни трак
тора в Алжир. Стойността 
на доставката е 1,3 милио
на долара. Досега през тази 
година предприятието е из
несло в Алжир 302 такива 
трактора, а с предишните 
години броят им възлиза на 
повече от 1.000 броя.

тавени още 50 автобуса, от 
които 16 „мерцедеса”.

ВЛАДИЧИН ХАН: ЗАВОД 
ЗА ЕЛЕКТРОМОТОРИ

Консервираш! плодове и 
зеленчук от НР България се 
изнасят в 60 страни на све
та, предимно в европейски
те. Стойността на едногоди
шен износ вече достига 150 
милиона долара. Съобщава 
се, че българският износ на 
тези
способен да конкурира с ка
чеството си на най-качестве
ните такива произведения на 
пазарите.

хиляди

Заводът за помпи „Ястре- 
бац” от Ниш ще строи във 
Владичин Хан завод за елек 
тромотори. Средства за стро 
ежа ще осигурят съвместно с 
Общината от Владичин хан, 
Републиканският фонд за 
развой на слабо развитите 
краища и заводи „Ястребац" 

По-голямц част от продук 
цията ще ползва „Ястребац" 
обаче една част ще бъде пре 
дложена и на пазара. 

ПИРОТ: РЕКОНСТРУК
ЦИЯ НА ВЪЛНЕНИЯ 
КОМБИНАТ

Заводът за обработване на 
кожи и вълна в Пирот в бли 
зко време ще бъде реконст
руиран. Първият етап от ре-

обмен

произведения днес еАВСТРАЛИЯ: ПОКАЧВАНЕ 
ЦЕНАТА НА ВЪЛНАТА ТЮТЮНЕВ КОМБИНАТ — 

НИШ: СЪТРУДНИЧЕС
ТВОТО С БЪЛГАРИЯТърсенето на австралийс

ката вълна в света е довело 
до голямо поскъпване на то
зи артикул. За една седми
ца сщчо цените са увеличе
ни близо с 30 на сто. За това 
увеличение най-много са до
принесли японците, които 
напоследък са най-големите 
купувачи на австралийската 
вълна — 50 на сто от про
дукцията закупват те.

Ако сегашните цени про
дължат Австралия ще удвои

„НИШ-ЕКСПРЕС"
39 МИЛИОНА ПЪТНИКА

Между представители на 
нишката тютюнева промиш
леност и на Държавно сто
панско обединение „Булгар 
табак” от София и Пловдив 
са водени разговори за про
изводствено сътрудничество 
и се очаква подписване на 
съответен договор.

В това сътрудничество тря 
бва да се включат 
заводи на Обединена тютю-

Нншкото транспортно пре 
дприятие „Ниш-експрес", 
състава на което е и дими
тровградска „Услуга" съоб
щава, че през годината ще 
има солиден превозен баланс 
— 39 милиона пътника. Пред 
приятието разполага с 250 
возила а неотдавна са пос-

в

всички
Избор: М.Н.Н.

I Международна сцена

РИЧАРД НИКСЪН
АМЕРЙКА наново има своя 

предишен президент Ричард 
Никсън, а той — отвързани 
ръце при навлизането в за
ключителния етап от своята 
държавническа 
Преди Никсън 
Аизенхауер и Джонсън 
торно са избирани за прези
денти на САЩ. Нима това 
не е знак, че обикновеният 
американец не обича проме 
ни и експерименти, нито се 
стреми към новото и неизве- 
сното и че осмогодишното 
сменяване на демократите 
и републиканците превръща 
в национална институция. 
Тържеството на чистата по
беда на Никсън над Мак- 
гавърн потисна истината, че 
в по-миналия вторник 63 ми 
лиона американци не са пол 
звали своето право датласу 
ват, т.е. че само около 53 
на сто са гласували на из
борите. Това сведение за
служава внимание и всест
ранен анализ. То говори мо
же би по-малко за Никсън 
и Макгавърн като личности, 
а повече за американската 
общественост и обстановка
та, защото политическата не
заинтересованост на населе
нието е знак и на обществе 
на криза 

Според сложните 
пресата и на Изтока, и на 
Запада, Никсън е 
убедителна победа благода
рение на своята външна по
литика. Но общо взето, та
кива

трешните условия и причи
ни. Външните стават доми
ниращи само тогава, когато 
външната дейност 
да заплашва устоите на въ
трешния живот.

те, специално Дълес, посеяха 
семето на войната във Виет
нам, защото не пожелаха да 
подпищат Женевското спора 
зумение и защото попречиха 
за провеждането на свобод
ни избори в Южен Виетнам. 
След това те приключиха 
блоковата подялба на света, 
но и започнаха коегзистен- 
цията със Съветския съюз, 
като водеща сила на против 
ния блок. Никсън води с Хру 
шчов известната „кухненска 
дебата” на американската 
изложба в Москва. Там се 
представи като настъпателен 
антикомунист, обаче самото 
му присъствие в столицата 
на Съветския

започне
кариера. 
1руман, 

пов- След столетие на изолаци
онизъм САЩ със закъснение 
влязоха в Първата световна 
война, а не бързаха 
да влязат и във Втората 
война. Но после започна об
ратът. САЩ станаха водачът 
на „свободния свят" и поеха 
ролята на 
дарм". А в тази еволюция ед
ва ли може да се пусне ня
каква черта, която по-съще
ствено да раздели демокра
тическите от републикански
те президенти и техните ад
министрации. Хари Труман, 
който наследи Рузвелт, е 
„заслужил" зарад „Трумано- 
вата доктрина", за създава-

много

Виетнам:„световен жан- транспорт на невзривена американска бомба.
ветския съюз, който бе ко
ронясан от посещението на 
Никсън в Кремъл през май 
1972 година. През 
владичеството на тези чети 
рима американски президен
ти в Женева и Варшава пе
риодически се срещаха ки
тайският и американският 
посланици, с което се погот 
ваше Никсъновото тазгодиш 
но пътешествие в Китай.

предшественици. Даже не се 
намеси и в Чили по време на 
промените там, макар да не 
мина без американски на
тиск. Най-сетне Никсън е 
дал обещание да сключи мир 
във Виетнам. Като възлова 
точка след Виетнам остава 
Средният изток, а сЛед това 
освобождаването на Европа 
и Средиземноморието 
вара на огромния оръжеен 
арсенал и, разбира, се, по- 
чувствително обезоръжава- 
не в света. Тук именно бър
зо ще може да проличи как 

Никсъновите намере
ния и желания в края на 
неговата държавническа ка
риера.

съюз предве- 
стяваше промени. Айзенха- 
уер пък бе домакин 
туващия му Хрушчов и уча
стник в създаването на кем- 
дейвидския дух.

време на
на гос-

Джон Кенеди стана мит. 
Шаче той пръв прати във 
Виетнам многобройни специ 
алисти за „специфично, во- 
юване", а неговият приемник 
Джонсън вкара във Виет
нам повече от половин 
лион американски войници. 
По времето на Кенеди и 
Джонсън американците 
правиха несполучлив опит за 
нахлуване в Куба и по-късно 

Гватемала. Кенеди

нето на военни бази в чуж
ди страни, за блокадата на 
Китайската от то-

народна репуб
лика и за свързването сЧан 
Кай Ши. Следващият прези
дент Двайт Аизенхауер (чи- 
йто

Като пети президент на 
САЩ след Втората световна 
война, Ричард Никсън 
прави баланс на г 
ката външна политика от то 

време. Направи го умно 
и енергично, главно в някол 
ко точки. Това е на първо 
място отношението с Китай 
и Съветския съюз, в което 
всъщност има доза от иде- 

на Виенския конгрес за 
„концерта на великите 
ли”. Никсън

на-ми- американс-
заместник-президент бе- ви са

ваше осем години Ричард Ник
сън) и неговият

на-
министър на 

външните работи Дълес про 
дължиха курса на студена
та война, макар да имаше

оценки в .•в също се 
срещна със съветския мини
стър-председател Хрушчов, 
Джонсън — с Косигин. А 

прочутата .Кубинска 
афера' се взе курс

извоювал Впрочее той има шанс да 
разтвори за името си стра
ниците на третия том от ис
торията.

итеопити и в другата насока.
си-след

Републиканците приключи 
ха Корейската война, обаче

явления са рядкост. 
Обикновено вземат връх въ-

не позволи во
енна интервенция в Латин
ска Америка както неговите

на съв
местно съществуване съсСъ- „Икономнческа

политика"
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От
нашите народна армия. Тогава ще- 

се представят пред димитро 
вградчани. А дотогава — ре
петират редовно. Сериозно
стта, която проявяват на ре 
петициите, дава основание 
да се очаква сравнително ка 
чествена програма.

Спортната секция също и- 
ма добри възможности да 
разгърне богата дейност. За 
отбелязване е, че конфек
ция „Свобода” е взела пок
ровителство на баскетбол
ния отбор в града. И в оста 
палите клубове — хандбал- 
ния и футболния — млади
те от „Свобода” са доста де
йни. Безспорно, приетият за
кон за създаване на физкул
турна общност в комуната и 
стремежът за омасовяване 
на спорта, благоприятно ще 
се отразят върху спортния 
живот в предприятието. Мно 
тото възможности — атлети

колективи

В шивашкия

ИНИЦИАТИВИ НА МЛАДИТЕ ОТ »СВ0Б0ДА((
Младежкият актив в кон

фекция „Свобода” в Димит
ровград наброява към 40 ду
ши. Според броя на младе
жите и девойките — това е 
младежки актив, който има 
благоприятни условия да ра 
згърне богата младежка дей
ност.

Младите в „Свобода“ обаче 
дълго време бяха изпаднали 
в летаргичност, присъща за 
повечето 
не само 
но и на село.

Писмото на председателя 
Тито и Изпълнителното бю
ро на Съюза на комунистите 
прекъсна това състояние и 
откри пред младите в „Сво
бода“ редица възможности

ните акции на пътя Димит
ровград — Радейна. Може 
би, непроведената предварп 
телно разсяснителна работа 
за ползата от тази акция се 
е отразила върху отзива.

Защото на следващата ак- 
акцията по залесява

не, която също организира 
Общинският комитет на мла 
дежта в града — младите се 
отзоваха масово — до 70 на 
сто от общото членство.

Все пак, проведените няко 
лко трудови акции, показ
ват готовността на младите 
от „Свобода“ дейно да се вкл 
ючат и чрез труда си да до
принесат за уреждането на 
много въпроси.

Много по-голям интерес

за пълноценен 
живот. Нещо повече- послед 
ните резултати и успехи в 
предпрнмащите акции обна
деждават, 
коренно ще се измени.

Няколкото доброволни тру 
дови акции за подреждане 
на парка в предприятието по 
казаха, че младите в „Свобо 
да” имат сили и възможно
сти да внесат оживление в 
предприятието. Такива 
ции те проведоха четири-пет 
пъти, а отзивът сред млади
те в предприятието бе ви
сок — във всяка акция уча
ствуваха до 80 на сто 
членуващите.

Сравнително по-малък бе 
техният отзив на добровол-

младите в „Свобода“ проявя 
ват към работата на секци
ите. Това е и разбираемо, 
когато се има предвид, че де 
нността на секциите пряко 
се отразява върху културния 
им живот.

В предприятието работят 
няколко секции: фолклорна, 
драматична, спортна. Радва 
фактът, че младите от „Сво 
бода“ работят заедно с арме 
йците от местния гарнизон. 
Това сътрудииечество осо
бено е богато във фолклор
ната секция и в дейността 
на драматичната секция-

Армейците и младите от 
„Свобода” подготвят съвмест 
на програма за 22 декември 
— Деня па Югославската

младежки ка, спортна стрелба, шахмат 
и др. — все още не се изпол 
зват достатъчно.

В крайна сметка — млади 
те от конфекция „Свобода” 
са на път да заживеят бо
гат и съдържателен младеж 
ки живот. При това не тря
бва да се губи от предвид, 
че едновременно след Пис
мото нараства интереса 
за подобрение на производ
ството. А това вече говори 
за правилно разбиране 
нещата. Това пък, е залог, 
че успехите на младите от 
„Свобода” ще се умножават.

че положението

ция

и
ак-младежки активи

в предприятията.
на

от

Ст. Н.

то и Изпълнителното бюро, 
в предприятието се счита за 
добре дошло. С повишаване 
отговорността на всеки, с ук 
репване на самодисциплина 
та, повече грижи за общест
вото — трябва да се внедри 
по-бързо и по-евтнно строи
телство.

В крайна сметка, предви
димата обща продукция 
13 милиона динара показва, 
че „Градня” върви по пътя 
на постоянен възход. Но това 

отговор-

Машините до известна сте
пен облекчават и заместват 
работната ръка, но окончател 
но не решават въпроса. Ето 
защо, в предприятието счи
тат, че и занапред ще се по
добрява машинния парк.

ременното строителство 
търпи.

Това, от своя страна, нзи 
еква промени на самоупра- 
вителните правилници, като 
при това се повиши отговор 
ността на всекиго. Отказите 
на някои да заминат на е- 

строеж, не-

не

СТРОЕЖИТЕ НА 

»ГРАДНЯ« Въпреки усилията които се 
полагат в „Градня" немалък 
брой обекти не се завърш
ват срочно. Освен 
на работна ръка, 
затруднение е и недостигът 
на строителен материал, на 
първо място цимент и пр. 
Машините до известна сте
пен облекчават и заместват 
работната ръка, но оконча
телно не решават въпроса.

недостиг

дни или друг
рационалното използване на 
времето, прахосване на ма- 

нецелесъобразно
Поемането на такъв брой 

обекти наложи и приемане- 
нови работници. В сра 

година

отта- липсата
огромно

В ОБЩАТА продукция 
зи година 60 до 70 на 
..Градня" осъществи из
вън Димитровградска общи 
на. Списъкът на строителни 
те обекти във вътрешността 
на страната не е малък, ра
ботниците на „Градня е ед
накъв успех строят в Сър
бия, Македония и Черна го
ра. Да споменем само ня
кои: Суботица, Прищина,
Вирпазар, Скопие, Гевгелия, 
Бабушница, Босилеград, Ьи- 
тола, Струга, Пирот...

Трябва да отбележим, при 
това, че 50 до 60 на сто от 
тази продукция ще бъде осъ
ществена на обектите, кои
то „Градня" строи за Юго
славската народна армия- 
Миналата година за сътруд
ничество с Армията ,Градня 
получи признание — грамо-

сто юрнали, 
ползване на машинния паркто на

внение с миналата 
техният брой се е увеличил 

Но в
и пр. са само част от въпро
сите, конто чакат разреша
ване.

Именно в тази насока Пи 
смото на председателя Ти-

възлага и повече 
пост.

за около 80 души. 
„Градня" през целия строи
телен сезон, а и сега, се чув 
ствува недостиг на работна 
ръка. Ето защо постоянно е 
открит въпроса за набиране 
на нова работна сила, без 
оглед дали се касае са ква
лифицирани или неквалифи
цирани работници.

Разбира се, в „Градня" ли 
псата на работна ръка 
стремят да заместят с ма
шини. Че е така свидетлству 

подобряването ца 
нния парк. Напоследък мощ 

машинния парк е

Ст. Н.

Освен големия 
на работна ръка, огромно за 

с и липсата натрудненис 
строителен материал, на пъ- 

място цимент и пр. То*рво
зи проблем не измъчва само 
димитровградското строите

той е

се

лно предприятие — 
общоюгославски.маши- Винетките в този брой 

са от Никола Денков
ва

В предприятието не крият 
че и организационно

работа не е на най- 
Големнят

ността на 
увеличена с 200 на сто. На
бавени са различни строите- 

машини в стойност от

- техни
та. които рабо- ческата

високо равнище, 
брой обекти настрана изис- 

коренно преустройство 
на организацията на работа. 
А има определено число ра
ботници. които работят по 
старите методи, които съв-

Обектите, на 
ти „Градня" свидетелствуват 
за разнообразие в нейната 
дейност. Така например в 
Суботица тя строи помеще- 

тамошиото културио-

лни
над един милион динара. 

Главно, набавени са 
ремеинИ строителни маши- 

строителство: бу 
,ровокопачи, вибро-

кваС1»В*

ния за
художествено дружество, в 
Босилеград — културен дом, 
в Бабушница — поща и пр.

ни за ниско 
лдозер
иабиватели, компресори и пр.
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г
По повод Деня на 
Репу5ликата

хората, които
РАБОТЯТ С 

МАШИНИТЕ
| Разговори с работници от 

димитровградските фабри
ки. Представяме ви ония, 
които са изтъкнали „друга

рите им по оръжие”, с техните 
портрети да окичим стра
ниците на тържествения 
брой на вестника.

У\
Производственици и самоуправители

дини: „Сега имаме три пъ
ти по-добри условия за ра
бота.

Милутин Ташков, работ
ник в кроянпшя цех: В „Сво 
бода” работя от 1959 годи
на. Първо работех с маши
на, но по необходимост, бях 
преместен в кроячницата. 
Обичат го и млади и стари. 
По младите търсят съвети 
от него. Заработва около 
1 200 динара на месеца. Член 
е на Съюза на комунистите 
от 1959 година. След Писмо 
то Ташков чувствува извес
тно облекчение, по-свободно 
дише. Нито ден не е бил в 
отпуск по болест. Нито вед- 
наж не е закъснял на рабо
та. „Ако даваха награди, би 
трябвало да ме наградят”. 
В предпр11ятието никой не 
е награждаван. Имало е по
хвали. Родом е от село Гу- 
леновци, което напуснал 
1959 година. Имота си на се
ло дал на. „изполица” и ка
то чели не се интересува 
много за него. Обича своя
та фабрика.

Сокол Соколов е брига
дир. Знаем го като предсе
дател на работническия 
вет отпреди четири години. 
Той е един от основателите 
на крояшката кооперация 
през 1946 година, която по- 
късно прерастна в конфек
ция „Свобода”. Ползва се с 
авторитет всред работници
те и затова го избират за 
бригадир. Винаги е готов да 
помогне, особено на по-мла
дите. „Навреме давам рабо
та на всички, правя всичко 
възможно за да могат да из 
карат пълни лични доходи. 
На работа винаги е пръв. 
Така се налага да бъде. Ако 
той спре, всичко спира. О- 
бича дисциплината. Досега 
нито ден не е отсъству- 
вал. Не е направил нито ед
но закъснение. Той е строг, 
но справедлив. „Никой не 
може да откаже да изпъл
ни възложената задача. За 
такова провинение — 
отговорност...

Той казва, че Писмото по 
ставя нещата на своите ме
ста. „То говори, работникът 
по-добре да се чувствува, по- 
свободно да решава, мисли 
и да контролира всичко, ко 
ето става в предприятието”.

тя има забележки. Измъчват 
я лични проблеми. Кварти- 
рува частно, а наскоро от 
Франция трябва да се завър 
не съпругът й. „Такива като 
нас има мнозина”. За Пис
мото, между другото, 
ва: „Добре е, че сочи злоу
потребите”.

Марин Иванов е бил член 
на първия работнически съ
вет в „Циле”. Няколко пъ
ти е бил избиран за член на 
съвета и в управите,шия от
бор. Старият и опитен май
стор през 23-годишната си 
битка за производствените 
програми е живял с пробле 
мите и радостите на пред
приятието, ра което останал 
верен докрай. А не винаги е 
било розово. По-точно, ряд
ко е вървядо съвсем добре. 
През 1951 година, настинал 
и „спечелил” плеврит. Това 
бил единственият му отпуск 
по болест. Десет години И- 
ванов бил член на СК. Са- 
моотлъчил се, понеже не мо 
жал да плаща членския 
внос. Ето още една негова 
констатация: „Като член на 
управителния отбор крити
кувах някои слабости. Дире 
кторът ми каза, че съм бил 
пиян. Оттогава млъкнах. Ви

правя, че не ги чувам”. И 
затуй възникват и спорове. 
Те се изглаждат с разгово
ри и разисквания на сбирки 
на трудещите се... „След 
Писмото на другаря Тито и 
предупреждението се мина 
от думи към дела, особено 
когато се касае за неоправ
даното забогатяване и очи
стването на партията от чу
жди елементи”.

Той е почти връстник на 
„Свобода”. Георги Геров е в 
предприятието от 1948 годи 
на. Когато през 1959 година 
(дотогава нищо особено не 
ставало в шивашката коопе
рация) била основана кон
фекция и набавени машини. 
Оил изпратен да учи за мо- 
делист и да изучва техно
логията на производствения 
процес. Кадри нямало и Ге
ров е първият специалист в 
„Свобода”. Но за доверена
та му работа били необхо
дими ред условия. Геров се 
отличава с умение и преда
ност. Такива били тогава 
мерилата на човешките ка
чества. Но модата, а с нея 
и конструкциите и креато- 
рството, (Геров е работил 
почти всичко) започва да 
прави чудни зиг-заги. Почти 
десет години Геров посеща
ва Центъра за съвременно 
облекло в Белград и се учил 
Дамското манто „мохер”, ко 
ето седем години владееше 
пазарите е дело на първия 
моделист на „Свобода”, Ге
ров. Член е на Съюза на ко
мунистите от 1951 
Казва, че Писмото 
в правия час, а може би е 
трябвало да дойде и малко 
по-рано. Сега, след Писмото, 
всичко върви в най-пълен 
ред. Геров е един от малци
ната, който може да прави 
сравнения 

днес, с оная отпреди 13 го-

пълнение на нормата, като 
при това се прави икономия 
на материали. Така през ок
томври, зарад преизпълне
ние на плана, ще получат с 
11% по-големи лични дохо
ди. Дори и за пушещите са 
определени „свободни” ми
нути в 8 и в 12 часа. Изво
дът се налага сам: Бо
рис е истински промишлен 
работник, така мисли, така 
работи и така се държи. 
Смисълът на живота и съще 
ствуването си е свързал с 
фабриката, в която работи 
и участвува в самоуправле
нието. Би желал четиридесе 
тината скървеничани, живу
щи в Димитровград, да по
могнат да се електрифици
ра родното им село... Би 
искал да си има телевизор, 
за да не ходи у съседите. 
Вероятно ще го има когато 
напълно завърши къщата

каз-

Екатерина Еленкова, висо 
коквалифицирана работнич 
ка в „гумарата”, ще вц.чите 
на заседанията на Общин
ския комитет на СКС. Дейна 
е обществено - политически 
в своето предприятие. Пол
зва се с авторитет. Има до
бри обноски с хората. Доб
ра работничка. Добре пом
ни имена и хора. Спомня си 
хубаво и ония Димитровград 
чани, които напуснали гра
да отдавна. Често оказва це
нна помощ при съставяне 
на избирателните списъци. 
Знае кой кога и къде е за
минал. Един вид „малка ди
митровградска енциклопе
дия'-. Готова е да помогне 
на по-младите. Бори се за 
общо образование на мла
дите и счита, че е необхо
димо да се построи по-ско
ро младежки дом в града. 
„В нашата фабрика бяхме 
готови еднодневната заработ 
ка да дадем за този обект”. 
В него биха се срещали ра
ботници и ученици и биха 
се запознавали по-добре. От 
Писмото

си.
дях, че няма полза от прика 
зки. „От заработените, най- 
много до 1150 динара на ме 
сеца, издържах две ученич
ки: една в Пршцина и една 
в Димитровград". Иванов и- 
ма малко земя и две крави. 
Но не му е леко. Не се оп
лаква. Пленява с жизнерадо 
стта си. Хора, свикнали да 
търпят и поднасят всичко, 
стоически носят тежестите 
на живота. И Марин Иванов 
казва: „Добре е, че другарят 
Тито каза за забогатяването 
и за това, че някои имат и 
по три кола и къща. Често 
се питам: дали наистина е 
възможно това?”

Почти десет години Кре
мена Рангелова, квалифици 
рана работничка работи 
„гумарата”. През това вре
ме „направила” само седем 
„отсъствия”, два дни от кои 
то, когато починал баща й. 
През 1959 година била

обущарска коопера 
Ция „Труд”. Завършила ад
министративен курс в Заг
реб. Сега се бори за още по- 
висока квалификация. Пред 
приемчива е и трудолюбива. 
Винаги „изпълнява 
ствените задачи. Критикува
ла ония, които не си гледат 
работата. „Някои от 
те се опитват да се ползват 
с някои привилегии... Пре
чат й честите промени на 
работни места. Понякога и- 
ма и оправдания за това, за 
щото е продиктувано от па
зара и сезонното производ
ство”. Когато става дума за 
дейността на

Мирослав Стоянович е те
хнически ръководител на 
производството в обувната 
фабрика в гумарата. Член 
на СЮК е от 1957 година, 
още като ученик в стопан
ството в Борово. Като на 
шеф не му е леко. „Всеки 
иска по-лека работа, а да 
бъде по-добре платен. На 
всички не може да се удо
влетвори. Пазарът и иконо- 
мисването в производството 
налагат известни размества
ния на работните места. И 
затова често се 
стълкновения между квали
фицираните и неквалифици
рани работници. Неквалифи 
цираиите биха желали да за 
емат местата на квалифици
раните а ние имаме още мно 
го неквалифицирана рабо
тна сила, казва Мирослав. 
„Винаги съм 
канията неотстъпчив и строг 
към недисциплинираните. 
Псуват ме, роптаят, но се

съ-

поздравява оная 
част, която се отнася до са
моуправлението. Защото „хо 
рата свободно трябва да се 
изказват”. Смисълът за ред 
и трудолюбие, настоянието 
да се завърши започнатото, 
се оглежда и в нейния при
ятен и гостоприемен дом, къ 
дето прекарва свободното си 
време, посвещавайки се из
цяло на двете си деца.

Борис Миладинов, работ
ник в „гумарата” отдавна е 
напуснал село Скървеница. 
Заедно с брат си строят 
ща в Димитровград. Започ
нал като миньор преди 12 
години в Ресавските мини. 
Там бил приет в редовете на 
Съюза на комунистите. Член 
е на фабричния работничес
ки съвет. На

стига до

година.
е дошло

в

на удар, а в ис
уче- •

ничка в на „Свобода”

къ-

ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ СЪЮЗ 
В ДИМИТРОВГРАД
иАстраната ИТЕ ОТ ДИМИТРОВГРАДСКО

произвол
на

по-стари заседанията, 
за които казва, че са чести 
в последно време, се бори 
за изпълнение на производ
ствените планове. Причина
та за слабата трудова дисци 
плина вижда в разпределе
нието. Защото за качествена 
продукция се дава известен 
процент, както и за

ЧЕСТИТИ

ПРАЗНИКА НА РЕПУБЛИКАТА —
29 НОЕМВРИ
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СРЕЩИ

Усърдни работнически 

ръце
Босилеградското 

ртно предприятие има 
млада работна ръка в общи
ната. Най-важните 
производството са доверени 
на млади хора. Автобусите 
на дългите и трудни линии 
карат млади шофьори. Спе
циалистите в ремонтната ра 
ботилница са също 
мъже.

Срещнахме се с двама_ ра
ботници. Не твърдим 
най-добрите в предприятие
то, защото такава оценка мо 
же да бъде твърде относите
лна. Обаче е сигурно, че са 
хмежду най-добрите. Сигурно 
е и това, че техният принос 
към общите успехи на пред
приятието е голям.

I '- •• -V
да се познава устройството 
И механизма 
И да се

трацспо-
най- Също така 

предприятието всички тряб
ва да работим повече

считам, че вна машината, 
има нерви, и търпе

ние— казва Славчо. Той го 
вори от собствения си 
Защото почти

места в въпуе
го време е карал камион, а 
сега автобус.

С автобуса годишно 
навам около 100.000 киломе
тра. Това е сравнително 
го като се знае, че все още 
караме по лоши пътища.

Пътят през Бесна кобила 
е тежък за минаване. Тук 
трябват наистина

опит. 
няма вечер, в 

ремонтната работилница да 
не докарат автобус или ка
мион с дефект. А вече 
ващата сутрин например 
тооусът трябва да тръгне на 
път. И то, разбира се, изпра 
вен.

изми

МНО
след-млади ав-

че са усърдни
и опитни ръце, за да се 
нат десетина опасни завои... ^

—- Ако автобусът е изпра- л 
вен, сигурността на пътници-,, 
те изцяло зависи от шофьо ® *

ми-При такива случаи Славчо 
и останалите механици вър
шат поправки, все до като 
дефектът не бъде махнат.

— Всичко зависи от 
хмината на дефекта, 
пъти се случва цяла нощ да 
работим и едва на съмване 
да отстраним дефекта.

Дали досега се е' случило 
да не се успее?

— Успявал съм винаги, ма 
кар че по някога това става 
с големи напрежения. В ре- 
монтата работилница все 
още нямаме достатъчно тех
ника, необходима за сложни 
поправки.

голе- ра.
Много Попитахме Тончев 

е най-трудно?
кога му

— Обикновено през зима
та, когато пътищата са пре- 
крнта със сняг и лед. Голе
ми главоболия ни задават ло 
шнтс пътища. Защото, кога
то карам се грижа и за 
пътниците, и за автобуса.

От какво се оплаква той?
— Много често остават 

пътници край спирките. То
гава, като шофьор са чувст
вувам твърде неудобно. В 
такива моменти нужно е бър 
зо да се реагира :от предпрн 
ятието трябва да изпращат 
извънреден автобус. С това 
създаваме доверие у пътни
ците, от чийто динар факти
чески живеем. Пътникът тр
ябва да се зачита!

СЛАВЧО ЙОВАНЧОВ е ви
сококвалифициран автомеха- 
ник и вече пет години ра
боти в предприятието.

Тоя тридесетгодишен мъж
успешно е овладял занаята 
си, който на пръв поглед из
глежда труден и сложен.

— Когато чое^. обича про 
фесията си и има воля за 
работа, не е трудно потвър
ждава Славчо своето отно
шение към професията си. 
Какво представлява човек да 
е механик? Това, което е 
лекар за човешкото здраве, 
механикът е за мотора.

— За да се успее в моята 
специалност нужно е добре

ДОВЕРИЕ СРЕД ПЪТНИЦИ Миле ТончевТЕ
жките на двама млади ра
ботници от транспортното 
предприятие в Босилеград.

ки, че съм доволен от сегаш 
ните резултати.Вторият ни събеседник е 

33-годишният Миле Тончев, 
който десет години е шо
фьор в транспортното. Дъл-

Ето това са накратко мне
нията, желанията и забеле- ВЕНЕ ВЕЛИНОВ

дадат от по-големите общно
сти. Но опираме се и на соб
ствени усилия. Герой е на
шето население в електри
фикацията, в другите видо
ве благоустройствена дейнос 
— не скъпи сили и средства, 
и напира. Полека-лека с по- 
х\ющ на републиката и с тру 
да на нашите хора в 1975 
година нашата комуна ще 
изглежда хмного по-добре.
— КАКВО ВИ РАДВА НАП- 

МНОГО от постигнатото?

— А НОВИТЕ МЕРКИ ПО 
СТАБИЛИЗАЦИЯТА? — пи-Беседа за постиженията в Сурдулишка община тахме председателя,

— Новите мерки ли? През 
1968 осем трудови организа
ции имаха загуби в края на 
годината, сега само „Зидар”, 
но това също са стари загу
би. Завод „Мачкатнца” има 
затруднения, защото нейнн- 

партньорн са в 
положение. Значи те

Всеки успех ни »/
радва

Не сме злепоставили и сто 
папския възход: строим вго 
рата фаза от водоцентралпте 
„Власина" и ще продължим 
строенето седем години, ст
роим също фабрика за про
изводство иа минерална вт>л 
па, а наскоро и завод за ав
томобилни електроуреди. То 

възможност

общинската скупщина в Сур- 
за постижениятаС председателя на

дулица водихме предпразничен разговор

На ^ТойТохота ни разказа за досегашните успехи, но 
повече за онова, което идва. След година-две сурдулиш
ка комуна ще бъде огромно строителство, защото сред- 
сгва^саосигурени, плановете са изготвени и вече се е 
почнало. Но размахът тепърва ще последва.

те главни
трудно
зн две предприятия ни тре
вожат. Другото върви и но
вите мерки ще посрещнем 
готови. Впрочем, предприели 

нужното да стабилизи
раме п тях.

От резултатите общо взе
то сме доволни — каза пред 

защото сирома-

— Всичко. Всеки успех е 
Но най-много нискъп тук. 

радва че уредихме въпроси
те на голе.мите ни предприя- 

„Власина”, „Мачкатнца” 
„Фаеос” и „Милош Мамич”, 

включихме в^съответ 
гиганти в републиката. 

Радва ме още повече това, 
че доста наши села вече пол 
зват благото на електриче
ския ток или на автопрево- 
за, защото до преди някоя 
година и това бяха наши да
лечни видения.

сме
ва ще открие 
за настаняване на нова ра
ботна ръка, а благата на об
щината ще се увеличат зна
чително.

Естествено, не сме забра
вили и сегашните заводи и 

стопански обекти.

Ориентирахме се 
икономически 

иа- 
за тях.

тияработа, 
към
обединения и връзваме 
шите организации 
Това ни осигурява и сред- 

и възможности за ус- 
стопапски възход.

— В нашата община —
Йован Пет

ка-
едритеза председателят 

рович — .можем да говорим 
за постижения едвам след 

„сурлулишки

конте*седателяг, 
хът се радва и на малкото 
благополучие. Но знаем, че 

много работа има. Тря-

1111

прословутия 
случай". Дотогава и в поли
тиката, и в икономиста по
ложението не ни беше доо- 
ро. След „случая" ни пред- 

осигурим добри 
условия за творческа рабо
та. И благодарение на сто- 

между общината 
ние преодо

още
бват доста пари, а общината 
сама не може —1 късо е чер- 
джето й. Затова с настоява
нето да ангажираме големи 
предприятия, средства 
Фонда за неразвитите, други 
помощи, конто могат да се

ства.
корен

Ето някои примери: Има
ме вече цялостен градоуст
ройствен план на Сурлули- 
ца, на Власина, на контро- 
лопропусквателния пункт при 
Стрезимировци и за още 
шест села. Готови са прос- 

перспсктивии 
дялатк комуна.

другите
Завода „Мачкатнца' ще ре
конструираме така/ че про
изводството му да бъде три 

повече, броят па работ 
циците да се увеличи с още 
двсстс души.

Другото е гю-лребпо, оба
че необходимо па комуната. 
Ще се хвърлим към ироуч- 

на минното дело, ще 
бензиностанция, под 
хотела на Власипс- 

кото езеро, ще открием за 
празника мотела при „Про- 

:±,. мая", а в Сурдулица ще стро 
Шт им идната година хубав хо-

настоеше да
пъти

МИЛАН ВЕЛИЧКОВ
ворността 
и организациите

конфузията и минах- 
планова и градивна

транствените 
планове заляхме 

ме към вапс 
строим 
повихме 0ШЦИ1'СКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА 

С1.ЮЗЛ НА МЛАДЕЖТА В БАБУШНИЦАК Ж ■

ЧЕСТИТИ

ДЕНЯ НА РЕПУБЛИКАТА — 29 НОЕМВРИ

НА ВСИЧКИ МЛАДЕЖИ, ДЕВОЙКИ 
И ГРАЖДАНИ В КОМУНАТА И 
СТРАНАТА

тел-ресторант.
Естествено и за битовгпе 

са предвидени по-' :
условия 
добрения. В*'че се строи дет 
ско отделение към Медицин 
ския център, жилищен блок 
с магазини вече надига сна
га в града, ще строим учи- 

Сурдулица и Власи- 
започием канализа- 

мосгове, а

ПГ;
\

лище в 
иа, ще
цията, строим 
най-много внимание ще ооър 
пем към електрификацията 
иа селищата и пътищата.

г. ... . - я

общинската скупщинаСурдулица:
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Димитър Йотов
Из бележника на журналиста

СЛАВИНСКИЯТ
ОРКЕСТЪР

— Това с занаят, бабо, за
почнаха да убеждават майка 
му. Той пак ще жали баща 
си, но сега е момент да се 
покажем пред света. Пусни 
го да изпее.

Стефан започна да 
старата песен „Кирчо на ча 
рдак селеше", но докато 
гнитофоиът записваше 
нта, гой внезапно спря и с 
хриплив глас каза:

— Все пак не мога. Ще 
оставим песните за друг път.

Разделихме се с оркестъ
ра, но с уговорка пак да се 
видим след празниците. Обе 
щахме да се чуят в Деня на 
републиката по вълните на 
Радио Ниш. Старите музи
канти, които нямат 
бързаха да прибират добитъ 
ка. Напускайки двора ръко
водителят на оркестъра Вен
ко Жугьеров със сълзи в о- 
чите каза:

— От прочутата славян
ска деветка свирджии, оста 
нахме само трима. Не е ли 
за голям жал това?

по нивите. Но като чух за 
какво ни викат 
возенето. Нали първо заная- 

после всичко друго?

Пристигнахме в Славния с 
измъчваща мисъл: щс наме
рим ли някой от прочутите 
елашшекн свирджии и съ
ществува ли още прославе
ният в тези краища орке- 
стър. Бяхме още под бреме
то па незавършената работа 
в Смиловци, където също 
трябваше да открием смило 
веката „банда”.

— Жали боже, че мъкнем 
тая силна техника с нас — 
каза с голяма доза разочаро 
вапне известният на всички 
предприятия за производст
во на грамофонни плочи в 
Сърбия звукооформптел па 
Радио Ниш Васнлне — Ла
ле Маркович.

— Като славинчаинн га
рантирам, че ще ги съберем, 
даже да са в най-отдалече- 
ннтс краища на мерата — 
успокоявах го. Добре ги поз 
навам. Всичките са пленни
ци на музиката.

Така и стана.

прекратих

та, а
— Тогава да свирим, деца 

— нзкомндува дядо Симо. 
Искате ли стар височки „за 
пояс”, „кукуиеща“, „пешач- 
ката” или някоя стара народ 
на песен като „Кирчо на 
чардак

Под опитните пръсти на 
дядо Симо в стаята се раз
несоха игриви акорди. Не 
свикнали с музика в „никак
во време”, взеха да се съби
рат първите наблюдатели.

— Значи — каза дядо Си
мо по време на кратката па
уза — ще доживея след 60 
години активно свирене да 
се чуя и по радиото.

— Малко — помалко запо
чна да действува славинска 
та сливова ракия. Стеван, 
чийто баща починал преди 
4 месеца, искаше да покаже

пее

ма-
песе-

седеше”, например?

смяна

как се пеят стари народни 
песни от тоя край. Цялото 
семейство настръхна след та 
зи гласно изказана мисъл.

Щом влезнахме в двора 
на Стефан Ставров, който 
току що беше докарал дър
ва от планината, настъпи го 
лямо оживление. Всички де 
ца веднага бяха пратени да 

д търсят другите членове на
а оркестъра. След пет минути

пристигна ръководителят на 
§§ оркестъра Венко, а по него
3 кларнетистът Павел Бож

ков.

Ученическа „стачка”Методи Петров:

»ААААЛЛАААЛЛА^^^^^^ЛА/^\^ЛАЛЛЛАЛ^
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ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИ СЪЮЗ 
В БАБУШНИЦА

ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА 
СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ В БАБУШНИЦА

— Я докато дойде тъпана- 
рят Пека дайте малко 
кия, да подмажем ръждяса
лите гърла и напуканите ус
тни — обърна се Венко към 
домакина Стефан.

— За гърлото има, но ка
кво за пръстите? — рече Сте 
фан. Четири месеца не съм 
виждал инструмента. Ръце
те ми са като дърво. Я виж
те как са загрубели от коса
та, брадвата, мотиката ... 
Но сливовата оце помогне. 
Съжалявам само, че не мо
гат да дойдат още двама от 
оркестъра. Те са по-далече 
— от село Яловица.

— Вие каква музика иска

ра- НА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ В КОМУНА

ТА И СТРАНАТАНА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ ОТ БАБУШ- 
НИШКО И В СТРАНАТА

ЧЕСТИТИЧЕСТИТИ

29 НОЕМВРИ — ДЕНЯ НА РЕПУБЛИКАТАПРАЗНИКА НА РЕПУБЛИКАТА —
I 29 НОЕМВРИI
I С ПОЖЕЛАНИЯ ЗА НОВИ ТРУДОВИ 

ПОБЕДИ
I КАТО ИМ ПОЖЕЛАВА РАЗГЪРЩАНЕ НА 
I СОЦИАЛИСТИЧЕСКО СТРОИТЕЛСТВО И 
■ НОВИ ЗАВОЕВАНИЯ В ИЗГРАЖДАНЕТО 
1 НА СОЦИАЛИЗМА

те?
— Само хора и народни 

песни от тоя край — рече 
Лале.

— Предлагам тогава — ка
за кларнетистът Павел — 
да почакаме баща ми. Той 
знае всички стари хора.

След малко в стаята влез
на 81-годишният дядо Симо 
Божков. Изправената му 
стройна фигура никак не 
твърждаваше годините. Обя 
смихме му какво искаме и 
за какво сме дошли в Сла
вния.

— Добре, дайте най-напред 
малко „беицин” за мене и 
малко водица за „кърнето”. 
Докато свирех, прах по 
го не можеше да се види. 
А сега сина 
добре.

— Откога свириш,
Симо?

=е
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ОБЩИНСКИЯТ СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ В 
БАБУШНИЦА ПО

ЧЕСТИТИ

29 НОЕМВРИ — ДЕНЯ НА РЕПУБЛИКАТА

не-

НА ВСИЧКИ ТРУДОВИ ХОРА И ГРА

ЖДАНИ В КОМУНАТА И СТРАНАТА 
С ПОЖЕЛАНИЯ ЗА РАЗВЕТ В СОЦИ

АЛИСТИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ

ми не го пази

дядо

— Аз съм самоук. Научих 
да свиря още през 1909 го
дина, като войник в Румъ
ния. Оттогава не съм изпус
кал кларинета. Сватби, нуд- 
зници не минаваха без мене 
във Висока. А сега, кажете 
какво да ви извиря, че ме 
чака работа.

— Дядо Симо — каза му 
Венко 
вите на

НЯКОИ стари димитровградчани може би ще се 
„видят на тая фотография. Това са учениците от втори 
прогимназиален клас от 1911 година с класния си настав- 
ник, твърде популярния просветен работник на онова 

На снимката се виждат няколко ученици 
Р беЛИ Арехи ~ белетини. Не е лошо някои от 

живите ученици на втори клас да ни се обадят със свои 
спомени за работата на учебното дело.

СЛЕДВАЩИЯ БРОЙ НА В. „БРАТСТВО" 
ИЗЛИЗА НА 8 ДЕКЕМВРИ 1972 ГОДИНА. — и аз оставих кра- 

двора. Карам тор
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уПоколението, 
досегашните. С 
мите на 
сцената на

МЛАДЕЖКИ което идва е по-щастливо от 
и носи пробле- 

поколение излиза на

лището, и във фабриката — младите потвърждават, 
че са достойни на делото, което продължават. При
ятно е да се говори с тях. Има и за какво. Този 
път разговаряме за техните желания 
сти.

пълен замах живее 
своето време. ТоваСРЕЩИ

самоуправителния и възможно-социализъм. И в учи-

Г

н ай-напред говорихме с 
Виолета Петрова, рабо 

тиичка в конфекция „Свобо 
да”. Постъпила на работа 
4 януари тази година. Както 
и множество нейни връстни- 
чки, не искала да споделя съ 
бдата на родителите си

на

и да

ТРЪНЛИВ Е ПЪТЯТ ОТ ЖЕЛАНИЕТО
ДО ДЕЛОТО

могла да продължи образо
ванието си поради липса на 
материални средства, а по
тича от многолюдно семей
ство. Единият й брат е за
вършил замаят и още не см 
е намерил работа, а в някои 
семейства работят и по три- 
ма-четирима души. От 1000 
динара, колкото изкарва, да 
ва на баща си за данъка. 
Щом й се удаде възмож
ност, ще се потруди да офор 
ми квалификацията си.

Както и всички ученици 
от IV клас и Томислав Сто- 
ядинов желае с по-добър ус
пех да вземе класа и зрело
стния изпит, за да може да 
продължи на желания факу 
лтет. Понеже му вървят ес
тествените науки и матема
тиката — ще запише техни
ка. Знае, че не ще върви ле
ко. Баща му заработва по 

с^'1 500 динара
*има, вече на издръжка един 

студент. Идната година ще 
бъде по-трудно и на сестра 
му и нему и на цялото се
мейство. Той е отличен уче
ник. Дейно работи в класо
вата и училищната общно
сти. За положението в мла
дежкия актив казва, че в 
известна степен е виновен 
и Съюзът на комунистите. 
„Комунистите неотговорно 
се отнасят към младежта, а 
тя е носител на обществе
ния прогрес”, казва Томис
лав Отоядинов. Тя работи в 
духа на Писмото, което поз
дравява от сърце. Стоядннов 
има голямо желание да ста
не член на Съюза на кому
нистите. Не знае как да ста 
не това, с никого не е гово
рил, а в училището за това 
не се приказва. „Зная, казва 
той, по-рамо приемаха в Съ
юза, но тая година не съм 
чул да е приет .някой уче
ник”. Иначе, Стоядннов е 
твърде доволен от основава
нето на марксически клуб, 
в който вече е изнесена лек

остане на село, в Паскашня. 
Преди четири години свър
шила основно училище. Ме
чтите й да продължи гимна
зия не се сбъднали. Най-мно 
по поради материални съоб
ражения. Имала желание да 
стане моделист. Поне нещо, 
ако не всичко, за което меч 
таела. В предприятието сега 
има известни изгледи в то
ва отношение ... Заработва 
по 1 000 динара на меесца. 
Петрова счита, че е добре. 
Надява се, че ще получи въз-

ще трябва да работи 
10 часа в

II по
денонощието. Тр

ябва да се бори за възмож
но по-добър успех в края на 
годината и да се подготви 
добре за зрелостния 
който е обемист 

Любим писател

„разминали” с желанията на 
родителите й. Васка искала 
да стане медицинска сестра, 
а родителите й я записали в 
гимназията. Не искали да 
се разделят с нея. Баща й ра 
боти в „Циле”. Получава по 
1 300 динара на месеца. И 
както обикновено става в 
такива случаи, Васка не взе 

Намери
ла си работа в „Свобода” и 
продължила да учи за моде- 
листка. В момента „най-мно 
го се говори за новите бога
таши. Хората вярват, че 
ще спре незаконното забога 
тяване... И още нещо — в 
Димитровград се говори за 
построяване на младежки 
дом, но засега нищо от то
ва” ...

Жизнените ребуси Санда 
Стаменов, висококвалифи
циран работник в гумарата 
в Димитровград решава сам 
Още не е член на Съюза на 
комунистите. Председател е 
младежката организация в 
предприятието. В Ниш е за
вършил училище на учени
ци в стопанството. Сега ка
ра трети курс на Средиотех 
ническия техникум към Ра

ботническия университет в 
Пирот. Всеки следобед пъту 
ва в Пирот да слуша лекции 
и се връща обратно. Всяка 
„учебна година” плаща по 
1 300 и за всеки изпит по 60 
динара. Вероятно наскоро 
ще продължи образованието 
си. И трябва да му вярваме, 
защото още не се е „изка
зал” напълно.

Писмото го насърчило, ка
кто и останалите младежи 
и девойки, конто той ръко
води, да почука на вратата 
на Съюза ша комунистите. 
По въпроса за интеграцията 
казва: „Така е по-добре. Ко- 
гато сме по-силни, по-сигур
ни сме на пазара”.

изпит, 
и труден, 

й е Бора 
Станкович, „може би защо
то е най-близък до средата, 
в която живее” н поезията 
на Алекса Шантич. Ако и-

ла мито един клас.
маше материални възможно 
сти, би следвала в Белград, 
купувала книги и облекло. 
Когато стана дума за Писмо 
то, Светлана Раденковнч из 
тъкна, че „другаря Тито е 
посочил и критикувал явле
ния, които не са в съгласие 
със становищата на Съюза 
на комунистите”. Ония кои
то „злоупотребяват със сво
бодата и демокрацията по 
различни начини и довеж
дат до създаване на социал
ни разлики”.

На свой ред е поучителен 
примерът на Васка Еленко- 
ва, работничка в „Свобода”. 
Като едничко дете в семей
ството, имала е условия да 
се учи. След основното учи
лище — нейните планове се

можност да учи моделар- 
ство. Това не значи, че от 
всичко е доволна. „Постоя
нно ми дават ново работно 
място. Може би така трябва 
да бъде, но ми се струва, че 
мене много-много често ме 
преместват. Критикувам най 
много оня, който ми дава 
работа”. От Писмото най- 
много я привлича оная част, 
където се говори за „богати
те, което не работят, а има 
бедни, които работят, казва 
Виолета Петрова.

Тъй като нямала възможно 
ст да продължи образование 
то си след два гимназиални 
класа Георги Иванов си на
мерил работа в „Тигър”. Се
га има едно единствено жела 

да завърши техникума, 
на-

на месеца, а
Ето какво цитира в един 

момент, когато се поведе ра 
зговор за Писмото Павле Ви 
денович, ученик в трети гнм 
назиален клас: „Власт има
ха университетите — студен 
тите я взеха; власт имаха 
фабриките — взеха я работ
ниците; власт имаха радио
то и телевизията 
журналистите; власт имаше 
властта — вземете я вие”. И 
добави, че това е прочел в 
книгата „Обществото, рево
люцията и младежта”. С то
ва искаше да направи ре- 
зюме на размишленията си 
за младежта и самоуправи- 
телното общество. Говореше

взеха я

ние:
а трудовата организация 
скоро ще му даде възмож
ност за това. Това ще изис- 

от него. Той

ОБЩИНСКИЯТ СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ 
В ДИМИТРОВГРАД

ЧЕСТИТИ НА ТРУДЕШИТЕ СЕ
29 НОЕМВРИ

— ДЕНЯ НА РЕПУБЛИКАТА

предимно за преокупациите 
си като председател на сред 
ношколския комитет, а 
малко за личните си жела
ния и намерения. За илюст
рация да кажем, че още не 
е решил какво да 
„Не знаех с какви проблеми 
се среща младежта, докато 
не бях избран за председа- 

Има ги много. Бих нс-

ква нови усилия 
знае за това.

От 1968 година — Иванов 
е член на Съюза на комуни
стите. Като млад човек, ми
сли за афирмацията 
ята организация и

във фабриката да 
политически курс

йо

на сво- 
затова

следва.

предлага 
се открие 
за младите, където те да се 
издигат. Получава по х 
динара на месеца.

Пред Светлана Раденко- 
IV гимпа

тел.
кал днешната младеж да бъ 
де изпълнена е ентузназъм 
н идеали, както и младеж- 

ме па войната и

Като им пожелава високи завое
вания в Социалистическото стр
оителство та по вре 

в обнова". Защото, 
каза той, 
ка дума". Критически се от
нася към връстниците си, за 
в(ото предимно мислят за се 
бе си и че са ппднвпдуалп-

вич, ученичка в
клас стоят още ммо ка ктозиален

го пречки докато стигне до 
целта — да завърши Юри- 
дически факултет. Ооича та 

а и оощес- 
в ги-

младежта е вели-

ОБЩИНСКИЯТ КОМИТЕТ НА СЪЮЗА 
НА КОМУНИСТИТЕ В ДИМИТРОВГРАД
НА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ

ЧЕСТИТИ
29 НОЕМВРИ 

ДЕНЯ НА РЕПУБЛИКАТА

цията „Извори на марксиз
ма”.

зи специалност, 
твено-езиковата група 
мназията не предлага 
широк избор. Известни 
знания от материята, която 
ще изучава на факултета 
има от социологията. Следи- 
събитията в страната. До
вя ми помага да разоера 
предимствата на нашето об
щество. Като правя сравне
ния, стигам до убеждението, 
че сме изпред другите, за що 
то имаме самоуправление . 
Желанията й могат да се осъ 
ществят само с труд, защо- 

условия

МИЛОШ БАКИЧмного 
по

сти.
Но ие забравя да изтъкне, 

че учениците, конто дотога
ва критикуваше, са обреме
нени с програмата. Тя е об
ширна, и те почти не разпо
лагат със свободно време. 
Пък и нямат къде да прека
рват свободните си часове. 
Няма младежки дом.

Фипка Николова работи в 
„гумарата” от 1968 година.

Оставила 
наредила за работа. Чакала 
дълго,, две-три години. Не

с благопожелания за нови успехи 
социалистическото изграждане

то всички други 
има налице. Тя е едничка в 
семейството. Баща й работи 

гумарата. Заработва по 
600 динара на месеца. За 

желания успех,

селото и се
вв

1
да постигне
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затрещя картечница. Конете моментално се 
извърнаха, а и германецът се обърна и се 
впусна обратно към главната улица. Коне 1 е 
профучаха като вихър края мен, а аз, цилат а 
вцепенена, се залепих за стената. Мислех си 
вече, че са сгазили немеца, но не беше така, 
немецът притича покрай мен няколко секун
ди след тях. Но направи само две-три крачки, 
понеже там, на главната улица, се обади АРУ* 
га картечница. Немецът спря, като че ли бе
ше улучен, и след миг се обърна. Едва тога- 

беляза; а и аз едва в този момент

то точно в този миг през сивата *п.гла
казват черни, разперени 
слагам в устата си две резенчета портокал.

— Не обичате ли портокал? — питам след 
известно време другарката, която някак си 
упорито се е загледала през прозореца.

— Не, не обичам! — отговаря тя, бсо дан ме погледне.
— Смея ли да ви попитам защо?

залавям за портокала, 
откъсва поглед от нрозоре-

ош от такъв
ча отговор, отново се 
но спътницата ми 
ца н се обръща към мен: _

— Вие къде бяхте през войната.
— В Сърбия, бях изселен — отговарям из

ненадан от въпроса й.
— В Сърбия ли? — учудва се тя и продъл 

жава някак си по-любезно. — Е, тогава |це ме 
разберете по-добрс. Лз също бях в Сърбия, и 
сто какво ми се случи.

С разтпорсн портокал в дланта аз се вгле
ждам внимателно в хубавото, но тъжно лице 
пред себе си.

разказ ва ме за
видях лицето му. Това не беше като ония 
меки лица, които в тези години срещах с 
хиляди, от които се страхувах и ги мразех от 
дъното на душата си, защото още през пър
вите дни на войната отнеха баща ми, а след 

отечеството ми; това беше лице на чо
век, който стои пред смъртта и знае, ч) за 
него всичко е свършено. За миг ме погледна 
с изплашени очи, а след това бързо бръкна в 
торбата, извади от нея един портокал и ми 
го подаде. Гледах учудена измъченото му ли
це и ръката, в която под ноемврийското слъ
нце блестеше големият червеножълт порто
кал. Портокалът се търкулна по земята и не
мецът бързо тръгна нататък. Но направи са
мо две крачки, върна се и отново бръкна в 
торбата. пипт (1осИ, тас1сЬсп!«1 — из
мънка той с глас, какъвто досега не бях чу-

не-

ътувахме през гъста, млечнобяла мъгла, 
която от време на време се разредява 
и през прозореца се виждат разперени

те черни клони на старите овонцш дървета. 
И в купето владее подобна пустота, в студс-

п това

Антон Инголич

. ч. .-Vл:—лгллтг:.:.':.....

вала от немска уста, и ми предложи още по- 
хубав портокал от първия. Ръката ми сама се 
протегна. Тогава очите на войника се поуспо
коиха, лицето му се преобрази от лека усмив 
ка, а устата му произнесоха благодарност, ко
ято идеше от сърцето: »Оапке .. т Оапке 
След това се обърна и бързо пое към глав
ната улица. Не успя да изтича и до съседна
та къща; там се олюля и падна възнак; тога
ва чух отвсякъде наоколо стрелба, чух също...

Моята спътница се произправи и млъкна.
Заради това, значи... — обадих се аз.
Да, заради това — каза тя и продължи 

ди говори по-бързо, отколкото досега. — За
ради портокала, заради хубавия миг, който 
подарих на врага точно преди смъртта му, 
оях...бях... Така свърши. Сред стрелбата 
чух изплашените викове на .майка ми: „Ива, 
Ивице! Къде си! Ела, Ива, Ивице!” Почаках 
един миг, после се откъснах от стената 
бързах към двора. Още два

яао Р Т О К А /V
.. ■ ггггг -гг:~гл:глг.л.'

гг г_“л;7~ .-ггглг. ~г.”::.:.гл:

— Това се случи в деня на освобождени
ето на нашето градче — проговаря спътница
та ми след кратко мълчание. — По височини
те около града вече няколко дни се носеше 
пукот, а през самия град се точеше немска 
войска. През тия дни за пръв път от четири 
години видях отново южен плод. Войниците, 
които идваха направо от Гърция, разтваряха 
предизвикателно торбите си пред нас, децата 
които се трупахме по тротоарите, вадеха от 
тях смокини, лимони, моркови и портокали 
и ги ядяха с наслада. Нито един войник не 
предложи парче портокал, а някои хвърляха 
между нас корите.

ното мълчание тук-таме се отронва по някоя 
също така мъртва, както без- 

безлистни клони там навън. А при
дума, която е 
цветните и _ 
това в купето сме трима: до вратата някакъв 
дядка, който сигурно пред чашка вино така 
би се оживил, че купето скоро би се изпъл
нило със словата му; до прозореца, срещу 
мен, момиче или може би жена, в чиито го
леми, кафяви очи всеки път, щом мъглата се 
вдигне, блясва пламъчето на надеждата; тре
тият съм аз, когото общото мълчание поти
ска не по-малко от ноемврийската пустота.

и за-
скока, и щях 43 

оъда при майка ми, която точно тогава изко- 
от мазето. Но в същия миг майкачи ми скръ

сти ръце на гърдите, извика и се строполи на 
земята.

Дядката слиза, оставам сам с младата спът
ница. Опитвам се да я заговоря, но тъй ка
то не успявам, и аз се сгушвам в ъгъла и пот
ръпвам в сивотата на ноемврийския ден. Ми
слите ми спират върху всевъзможни дребни 
и незначителни неща, а също и върху моята 
спътница, която очевидно отива на гроба на 
свой скъп човек, тъй като горе на багажни
ка се люлее венец; както личи, венецът не е 
купен от магазин, а е изплетен от любещи 
ръце. На чий ли гроб отива? Но въпросъ/. ми 
потъва също така безследно, както тъжните 
клони в сивата мъгла там навън.

В купето настъпи мълчание. Спътницата 
ми Ива се загледа през прозореца 
а аз наведох очи. Като видях обеления 
творен портокал в дланта си, не знаех какво 
да кажа, какво да направя. Объркан се огле
дах наоколо. Момиченцето, което преди 
гледаше в купето, все още стоеше в коридо- 
ра. Бързо станах и тръгнах към него.

— Вземи, момиченце.
По сухото му личнце се изписа 

усмивка, но въпреки това не посегна към пор 
токала.

— Сега разбирам — намесвам се в раз- в мъглата,каза й.
и раз-— Почакайте — бърза да каже моята спъ 

тница, като хвърля бегъл поглед през стъкле
ната врата към коридора на вагона, където 
дребно момиченце с широко разтворени очи 
гледа втренчено в купето. — А нашите напи
раха от всички страни, обкръжиха града и 
едно рано утро влязоха в него. Тъй като нем
ците се съпротивляваха с всички сили, наши
те трябваше да се бият за всяка улица. С 
майка ми се бяхме сгушили в тясното, душно 
И тъмно мазе. Хазяинът и жена му, вече въз
растни хора, двамата им сина бяха пленни-

това

Влакът шумно спира на по-голяма гара. 
В купето нахлуват гласове, крясък, шум от 
стъпки. Вратата на два пъти се отваря и за
тваря, но никой не влиза. Ставам и отварям 
прозореца, за да поразгледам отблизо живо 
та на гарата. Някои хора бързат, но въпре
ки това не виждам нищо друго освен къс
ната есенна пустота.

Но я виж! Пред съседния вагон стои млад 
продавач в бяло сако и предлага на пътници
те портокали. Изведнаж ми се струва, че в 
есенната пустота блясва лъч от горещото ю- 
жно слънце, от живота. С нетърпение чакам 

да дойде и под моя прозорец. Бързо 
посягам към най-хубавия портокал и преди 
да затворя прозореца известно време вдиш
вам неговия упойващ аромат. Прехвърлям от 
ръка в ръка портокала, който събужда у 
представа за летните дни край морето; едва 
когато влакът поема отново в мъглата, аз 
мам нож и го обелвам. Разделям 
лно на резенчета и в чашката от дебелата 
ра предлагам на безмълвната си 
която

красива

ци, а третият при партизаните, излизаха от 
време на време на двора, дори и на улицата, 
за да поздравят първи партизаните и да ви
дят дали не е между тях и синът им Стефан, 
а ние с мама не мърдахме от мазето, макар 
че мен особено ме теглеше навън. Когато към 
обяд стрелбата почти утихна, зачуха се радо
стни викове и възгласи за победата, а кога
то хазяинът Йово съобщи, че сме освободени, 
майка ми вече не можеше да ме удържи, из
тръгнах се от ръцете й и изтичах на улицата. 
Погледах най-напред наляво, където 
сто крачки нашата улица се вливаше в глав
ната улица; но тъй като не забелязах нико
го, погледнах надясно, където улицата воде
ше към предградието и по-далеч към полето; 
и тук нямаше никого. На нашата улица ца
реше мъртва тишина, а от главната улица и 
ог другите улици се чуваха нарастващите ра
достни възгласи, но тук-там още отекваше и 
по някой изстрел, дори картечен откос. Точ
но исках да изляза на главната улица, когато 
оттам се втурнаха няколко изпуснати коне. 
Видях ранените им муцуни, видях развятата 
им грива, потните тела 
ши; един от тях влачеше

— Вземи, вземи, момиченце — 
помолих аз.

Едва сега то протегна слабата

почти го

си детска
ръчица.

След като седнах на мястото си, Ива се
обади:

— Утре се навършват четири години, от- 
случи това. Отивам на гроба на майкакак семомчето ми.на около

Отново настъпи мълчание. Но това не бе 
вече онова мъртво, сиво мълчание, което от
деля и отчуждава човек от човека, а мълча
ние, което облекчава болката на 
сърце и сближава хората.

мен

човешкотовзи 
го внимате-

ко-
спътница, 

докато
траеше приятно ми занимание, се сгуши още 
повече в ъгъла и потъна в още по-непрони- 
цаемо мълчание.

*• Вземи, вземи момиченце! 
2. Благодаря .. .Благодаря ...

— както добре забелязах, —

— Заповядайте, другарко.
Спътницата ми се стрясва, като че ли й 

предлагам нещо крайно неприятно.
— Благодаря! — отвръща тя кратко, поч

ти остро.

и разпокъсаните каи-
след себе си щран- 

говете, които тъпо дрънчаха по калдъръма, 
вторият точно пред мене се освободи от се
длото и от стремената си, зацвили диво и се 
понесе напред. Едва сега разбрах, 
това е край на нещо ужасно. Почти 
съвсем наблизо отекнаха

— Но моля ви се, заповядайте_
гам още веднаж почти настоятелно.

— Не, не!
Тя вдига дясната си ръка в знак на отказ. 
Учуден, малко засегнат, отдръпвам

предла- че всичко
веднага 

изстрели, аз опитах 
да се прибера в двора. Но точно в този миг

ръка
та си, поглеждам през прозореца, пред кой-

откъм главната улица дотича немски войник; 
беше гологлав, без пушка и също така изпла-
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НАГРАДЕНИ ЧИТАТЕЛИ Босилеград НОВИ АСФАЛТНИ УЛИЦИ
ЧИТАЛИЩЕТО към Кул

турния център в Димитров
град тези дни награди пети
ма свои най-ревностни чита
тели. Непосредствен 
за това бе Месецът

Аеня на Републиката Бо
силеград посреща с няколко 
нови асфалтни улици. Към 
село Раичиловци, в дължина 
от няколко стотин метра 
улицата е постлана с асфалт. 
Също е поправена и асфал
тирана улицата „Маршал 
1 ито към село Извор.

В рамките на тази акция 
е асфалтирана и улицата, 
която води към сградата на 
здравния дом, намираща се 
на периферията на града.

За изграждането 
много средства са вложени 

общинския 
фонд. Известна 
ло и Пътното 
— клон Враня.

На снимката: довършване 
на улицата към село Райчи- 
ловци.

работник, Миряна Стойчич 
и Драголюб Пейчев 
ци на основното 
града.

учени- 
учили ще в

повод 
., на кни

гата/ у нас и Международна 
та година на книгата

^|Гбума?юРгоТлГв„ГиУсвИе

тът , издаден по повод 20-го 
дишнината от революцията. 

Занапред
на най-ревностните 
ли ще стане

в све
та.

Наградените награждаванетоПетър
Димитров, пенсионер, Миря
на Гъргова, ученичка 
мназията, Драган Алексов,

са:
читате-

традиция.от ги-
им най-

Ст. Н.
от комунален 

помощ е да- 
предприятие1 II1 IОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА __

ДИМИТРОВГРАД I в. в.
$
!
I ЧЕСТИТИ

Посмъртно отличие за Славчо Сотиров29 НОЕМВРИ — ДЕНЯ НА РЕПУБЛИКАТА
§
§§ НА ГРАЖДАНИТЕ В КОМУНАТА И 

И СТРАНАТА

Отборът на гораните 
Република Сърбия е предло
жил покойния Славчо Соти
ров, дългогодишен обществе 
но-политически деец от Бо
силеград 
посмъртно с „Орден на тру
да със златен венец”. Пред
ложението на тоя Републн-

ско през 1920 година, траги
чно загина в тежката авто
мобилна злополука на Ьесна 
кобила преди четири години. 
До момента на гибелта му 
бе председател на Общинска 
та конференция на Социали
стическия съюз, ръководи
тел на Общинската горанска 
организация и член на Репу
бликанския отбор на гора- 
ните.

Покойният Сотиров е по
ложил основите на залеся-

наI ването в Босилеградско още 
през 1951 година. Той е осно 
вал Общинската горанска ор 
ганизация в Босилеград, ко
ято с невероятно голям ус
пех ръководи до трагичната 
си смърт. Тази организация, 
според резултатите си, годи
ни наред е била най-успеш
на в Република Сърбия. То
ва нещо е - създало дълбока 
традиция на залесяването в 
Босилеградско.

5
§

С БЛАГОПОЖЕЛАНИЯ ЗА 
РАЗЦВЕТ НА СОЦИАЛИСТИ

ЧЕСКОТО СТРОИТЕЛСТВО

Да се отличи

§
!I I! кански орган е прието с ра

дост в Босилеградска общи
на.

Славчо Сотиров, роден в 
село Ярешник, Босилеград-

§
&$

в. в.-УЛУ/У/У//У/УУ/-///ЛУУ (\\ХЧХ\\\ХЧХ\ХХ«\ЛХ\\\\\\\\\\Ч\\ХЧ\\Ч\Х'СТ\\\\\\\Х«У\\\\'»С'

— Дълги години трябваше 
да подтискам желанието си 
да чета 
даваше, когато му зададох
ме въпроса откога е член в 
димитровградско читалище.

сякаш се оправ-

ПЛЕННИЦИ“ НА КНИГАТА9} — Преди нямах ^въз?/южност, 
понеже трябваше да изкар
вам хляба за семейството

ление ми направи романът 
„Ана Каренина” на Толстой.

В момента чета романа 
„Плодове на земята” от но- 
беловеца Кнут Хамсъи. Мно 
го интересна книга.

Елена Стоименова заяви 
още, че всяка жена може да 
отдели половин или цял час 
дневно за четене, стига да 
има желание. Ненавижда 
клюките и одумванията и 
счита, че светът на книгите 
е толкова интересен и бо
гат, почти неизчерпаем с пре 
живелици.

Доколкото се осъществи 
планът на босилеградското 
читалище да награди най- 
ревностиите си читатели, то 
гава безспорно 'решението 
им да наградят Елена Стои
менова е съвсем на място. 
Защото още един факт пот
върждава огромното й вле
чение към книгата: без ог
лед, че е сръбкимя по народ 
пост, Елена с не по-малък 
интерес чете и на български 
език.

— Желая час по-скоро да 
се построи културния дом, 
та Босилеград да получи про 
сторно и модерно читалище 
— заяви накрая една от „пле 
нниците” на книгата.

ва разбирателство към това 
мое влечение.

Инак Елена Стоименова е 
завършила основно училище 
и школата на учениците в 
стопанството. Родена е в Па 
нчево.

си.ръко-Когато помолихме 
водителката на босилеград- 
ското читалище „Христо Бо
тев” — др. Винка Констан
тинова, да ни посочи най-рев 
ностния читател, тя не се по
колеба нито за миг. __

— Това е ЕЛЕНА ДЖОКО- 
ВИЧ — СТОИМЕНОВА, фри 
зьорката — отговори ни тя 
И веднага добави: —• Бих ви 

обаче

Петър Димитров е роден 
през 1900 година. Завършил 
е У1-ти клас на гимназията, 
а сетне работил какво 
не: бил е митничар, служещ, 
работник...

ли

— С идването ми в Боси
леград, интересът към кни
гите не намаля. Босилеград- 
ското читалище е сравнител 
но бедно откъм прочитна ли 
тература. Освен това, чита
лището няма хубави поме
щения Дори може да се ка
же, че са неподходящи. Ето 
например наскоро получихме 
нови книги и зарад липса на 
място, книгите стоят нераз- 

А това е, ще при* 
с из-

— Сега мога да чета до 
насита. Всеки свободен мо-

Петър Димитровмеит използвам за четене. 
Най-много ме привличат 
книгите, в които са дадени 
описания на различни пъту- 
вамия, изследвания, непозна 

той.

лично ссъветвала 
нея да говорите, защото е 
интересна събеседничка.

Оказа се, че Константино
ва има право. Когато наме- 

Елена Стоименова в

те и защо не проникнат в 
света на книгите.

— Щом свърша домашни
те работи, а те не са .малко, 
грабвам книгата. Дори кога 
то работя и щом седна да 
си отпочима, взимам книгата 
С нея и почивката е по-при
ятна.

Летно време по-малко че
та, защото се занимавам и 
със земеделие. Имам лозен- 
це, а то търси доста работа. 
Но затова пък зиме, когато 
полските работи престанат, 
остава повече време за че
тено — каза той.

После ни се оплаква, че 
краката го издават и тряб
ва доста усилия, за да слезе 
до читалището в центъра на 
града. Дядо Петър живее в 
„Строшена чешма”, горе „на 
чардака” на града, 
сполучливо каза той.

— Но ако имаш желание 
да четеш — пречки няма — 
сполучливо каза той.

СТЕФАН НИКОЛОВ

ти страни... — заяви
рихме
къщи, ни посрещна привет
ливо и непринудено.

— В босилеградското
членувам от 1 ноем- 

започна

Както ни осведомиха в ди 
читалищемитровградското 

дядо Петър годишно прочете 
от 200 до 300 книги. Безспор 
но, внушителна цифра и до-

чи- паковани.
знаете, голяма вреда —

неудовлетвореност
талище
ври 1961 година — 
тя, явно запозната с целта 
на идването ни. — Чета по

вея каква литература, 
без оглед към кой жанр при 

като

вестна 
продължи Елена. казателство, че притежава 

огромен интерес, понеже и 
годините му не са малко —

чти

надлежи. И все пак, 
че ли популярно - приключе- 

наи-
73.

нската и класическата 
вече ме привличат. — Взимам книги и от при 

ятели, а не само от читали
щето. Езикът не ми прави 
трудности, еднакво чета и 

български и на сърбохър 
ватски език. Стига книгата 
да е привлекателна и инте
ресна.

Дядо Петър ни каза още, 
че изобщо не посещава ка
фенетата, мито пък играе на 
карти. Но може да разбере 
как младежите могат да пи
леят времето си по кръчми-

Елена Стоименова е май- 
три дъщери, от които 

Жакли-ка на
най-възрастната — 
на е във втори клас на ос
новното училище, а най-мал
ката — Венета има едва ня
колко месеца.

Освен с домашни работи, 
тя работи и като фризьорка 
в града. Именно това ни на
кара да я попитаме как на
мира свободно време за че
тене.

— Единствено вечер, кога
то децата заспят, мога да 
почета повече. Трябва да 
жа, че съпругът ми проявя*

на

*
иай- кактоМежду наградените 

ревностни читатели в Дими
тровград е пенсионерът ПЕ
ТЪР ДИМИТРОВ. Неговият 
читателски стаж датира от

Елена Стоименова

което ни ии* 
бе кои са люби-

Следващото 
тересуваше 
мито й писатели.
1 в нашата литература 

Иво Андрич, а 1965 година, относно от оня 
момент, когато е станал пенособено ценя 

в световната 
и Толстой. Огромно

— Достоевски
впечат- сионер.ка-

Стриш* 11
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ВИНАГИ НА ПОСТ
ПОПЪТНИ РАЗГОВОРИ Хората са свикнали с не

го, той е свикнал с работата 
си. Всичко се мени в здрай 
пия лом: лекари, дежурни, 

, пациенти, шофьо- 
ой денонощно щур-

сти на преглед, но по пътя 
загубил личния си паспорти 
не го приели.

Светват очите му когато 
разказва за младежките си 
години, когато напуснал бед 
ното Паралово и тръгнал на 
работа.

МИЛАН БОГОЕВ-МИЧО не 
е виден ръководител, обще
ственик й подобно. Той е 
обикновен човек, портиер и 
пазач в босилеградския здра 
вен дом. Той бди над дове
реното му имущество. Пръв 
посреща и последен изпра
ща болни и придружаващите 
ги. Това е всекидневната му 
работа, която върши изпъл- 

съзнателно. Отне-

персонал 
ри, но т 
ка около болницата, разпра
вя се с хората, дава обясне
ния, говори по телефона.

Живее в помещение от 
квадратни метра. Там 

скромното му легло 
— една масичка с телефон и 
куп книги, в които записва 
идването на персонала на ра 
бота, отиването 
на терена или сметките, ко
гато останалите служещи не 
работят. Зимно време квар
тирата му е и чакалня за из

казват. — Бях на строежа на 
Шамац—Сараево. Също бях 

бригада и при изгражда- 
- — ..Власина”...

СЪВСЕМ непланирано се 
наложи да пътуваме от* Бо
силеград за Горна Лиснна с 
Любен Богословов.

Интереси човек!
На тръгване за Г. Лисина 

той ни „спаси”. Имахме джи 
пка, но нямаше кой да я 
кара. Насам-натам, ДОгоре- 
надолу... но шофьор няма
ше.

на
пето на

шест
освен

нително и 
деля до неделя, е без почи
вен ден, без смяна. Всеки ще 
ви каже, че работното вре- 

Милан от болницатае
на колитеЕлем по едно време коле

гата се досети:
— Да извикаме Богословов 

той няма да откаже.
Така и стана.
И макар че Богословов бе

ше на годишна почивка, се 
съгласи да ни закара.

Умело кормуваше. С май
сторство си пробиваше път 
сред големите купчини ка
мъни и пръст, по неравни- 
ните на новостроящото се 
шосе.

— Не ми е жал, че се мъ
ча... — започна той. След 
известно време, когато се 
отегне асфалтовото платно - 
карането на моторни пре
возни средства тук ще бъде 
песенчица...

Знае ги Богословов всич
ките пътища в комуната.

И за тлъминския край. И 
за Любатите. И за Милевцн.

Понеже заедно с Велинов 
работят върху кинофикация- 
та на селищата в Босилеград 
ска община, много добре е 
опознал: и пътищата и хо
рата.
Умее да общува с хората. За 
всекиго ще намери добра ду
ма, всекиму е готов да по
могне — и затуй всички вра 
та са .му отворени.

— Сега е лесно — казва 
Богословов. Имаме кола, рей 
сове... какво ли не! Трудно 
беше преди двадесетина го
дини. Тогава и пътищата бя
ха по-лоши, пък и превоз ня
маше. Пътуваше се пеша. 
Но това. не ни беше тежко 
Преди обед в гимназията — 
след обед — на терена...

— Участвувах и на „бри
гадите”, както при нас им

мс па 
24 часа непрекъснато.

И така — цели 15 години.
— За нзвънвременната ра

бота получавам 200 динара 
на месеца и храна. Освен то 
ва имам безплатна унифор
ма —■ казва четиридесетго
дишният портиер и домакин 
на здравния дом. — Много 
ми е неприятно да се раз
правям с посетители на бол
ни, които не спазват реда, 
но идват на посещение по 
всяко време. Ако не го пус
неш — сърди се, ако го пус
неш — карат ти се лекари
те. ..

Милан не е доволен от по
ложението си. „Нещо съм бо 
лен, не ме бива”, често от
говаря на приятелите си, ко
гато го попитат как е. След 
това пояснява, че страда от 
диабет и затова е толкова 
напълнял, стяга го ревмати
зма, а напоследък и с бъбре
ците не е добре. Неотдавна 
бил в Белград при специали

мръзиали пациенти, докато
чакат лекар.

СТОЯН СТАНКОВ
М. Богоев

— Като миньор работих 
шест години на водоцентра- 
лите Върла при Власина. Из
карвал съм и по две смени 
ударническа работа. Ех, как 
ви другари имах тогава от 
Сърбия, от Босна, отвсякъ
де. — тьгува бай-Мичо за ми 
налото.

Но буйният младеж не ус
пял да запази здравето си. 
простудил се, станали усло
жнения и най-сетне го про
възгласили за инвалид. Ко
гато се пооправил, получил 
сегашната работа, като по
лека.

Л. Богословов

— Наша най-иеотложна за 
дача сега е — пътища / елек 
трически ток! Тогава няма 
да импровизираме кинопред- 
ставлення, а ще имаме ис- 

„широкоекранно ’'тинско 
кино.

А когато един ден и Кул
турният дом в Босилеград 
бъде готов, ще се разкрият 
големи възможности за раз
цвет на културно-забавния 
живот в малкия градец.

МАТЕЯ АНДОНОВ

ЗНАЕТЕ ЛИ...
Малко история* СЕГАШНОТО Власннско езеро, ко

ето е изкуствено, някога било блато и 
го наричали „Тресавище”. По легендите, 
около тресавището расли големи борови 
гори, които впоследствие били унищоже
ни от човека.

♦ КЛИСУРСКИ край през турското 
робство е имал доста килийни училища 
при черкви и манастири. При черквата 
„Св. Троица” в Клисура имало килийно 
училище, в манастира „Св. Богородица”,

като Палянски манастир, 
също. Даже се счита, че то е най-ста
рото училище в този край. Основател 
бил селският свещеник — палянец по 
рождение — ИЛИя ЗЛАТКОВ.

Огнестрелно оръжие 

на Баянаните
по-известен

ЗА ОГНЕСТРЕЛНОТО оръ
жие и употребата му на Бал 
канския полуостров има до
ста противоречиви мнения- 
Едно време се носеше твър
дение, че в битката при Ко
сово поле имало пушки.

По всичко изглежда, че 
това са приумици.

В старите архиви на Дуб
ровник има записи, конто 
могат да се считат за досто- 
вернй източници на данни
те, кога и къде за първи път 
са били употребени огнес
трелни оръжия.
ТОПОВЕТЕ (оръдия) са при 

стигнали на Балканския по
луостров преди пушките. 
През 1378 година (значи се
дем години след Маришка
та битка и единадесет годи
ни преди Косовската битка) 
за първи път босненската 
войска е употребила топове, 
за отбрана на Адриатичес
кия бряг, който бил

но владеен от босненските 
крале.

ПУШКИТЕ първи са при
тежавали дубровнишките до 
жн. В записките се намират 
данни, че Дубровнишката 
република е купила пушки 
за въоръжаване на своята 
войска през 1428 година. 
След нея, най-вероятно с пу
шки се е снабдила босненс
ката държава. През 1436 го
дина тя доставила от Вене
ция шест пушки за. своята 
войска.

Иначе по-масова употреба 
на огнестрелни оръжия — 
топове и пушки — на Бал
каните е приложена от тур
чите при обсадата и прев
земането на Цариград през 
1353 година. Десетки тежки 
топове от сухо и от турски
те галерии са бомбардирали 
укрепленията на Цариград 
почти до превземането му.

М.Н.Н.

БЕНТ НА РАКИТСИА РЕКАЗВОНЦИ

частич-

Бентът на
Ракитска

Построен е бент на Ракит
ска река, най-големия засе
га в поречието на Ерма. Из
граждането му започна пре
ди една година. Бентът, който 
построи предприятие „Еро
зия” от Ниш има дължина 
75, средна широчина 3,5 и 
височина 14 метра. В него

са вградени 1 250 кубически 
метра камък, чакъл, цимент 
и пясък.

Бентът на Ракитска река 
ще спира ерозивните мате
риали, които реката нанася 
от околните терени и ги утай 
ва по нивите и овощните гра 
дини в Понишавието.

През последните години, 
при наводнения, в Ракита и 
Звонци, Ракитска река е раз 
рушила 15 къщи. Сега е укро 
тена и в тази долина отно
во отглеждат зеленчуци и 
ОВОЩИЯ-
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В ЧАСОВЕТЕ ЗА ОТДИХ И ПОЧИВКА
НАШЕНСКА РАБОТА шяттшиштмтия

шШ\№\[
~Дй^?/?йм

I«.
X

IМ

II Оклюмилигьрбинете ним. 
се, прежълтели — кока ду* 
кво че буде с богаташете.I ЧЕТОМО Писмото од дру

гаря Тито, зборувамо за не- 
повидомо кво требе

3 I5 I га, па
да испраямо, та да ни търг- 
ну работете. Те са си поза- 
бележимо и задаче, що тре
бе да испълнимо. Тека йе и 
ред, и нужда.

I Ючера ме запре Станя Це* 
пленката: „Де стани, рече, да 
си позборуйемо ко комшиие. 
Ти си влас. Кажи ко че буде 
с тия що су паре млатили 
незаконо. я не с?,м °А тия» 
ама сакам да чуйем кво че 
прайимо с теквия.

Iо 1Я9^3 Xк >

Iн За мене най-добре йе то
ва, че смо решили да иска- 
рамо из дупБете богаташете, 
ама се питам ко че Би ис- 
карамо. Ли са .че вану да се 
кутаю ко поганци, да изми- 
слую койе одека су получи
ли и че стану да вачаю йед- 
нога-другога за свидоци оде- 
ка йе малат.

Е моят комшия. Ка мине
ше през моюту ливаду у 
„Равнище" и му речем да 
не минуйе, он се иступанче- 
ше и ме запцуйе: „Онодем 
ти туя парасину! Кво че бу
де ка минуйем? Два откоса 
не може да пущиш, а ти га 
считаш за мал. Я ижу у Пи
рот имам, у Белград че пра- 
йим, тука ми овце, говеда, 
имот, трактор — ако речем, 
че те к 
Имам 
върз
Триес, па у Совию — 
илядаръе. После, а у Цари
град — и додека дойдем, иля 
даръете стануле милион.

А од онядан Би гледам — 
кока йе трактор минул през

О 18о § Дойде ми да га ръгнеи у 
шкембакат, ама му се раз- 
мину. А он йе баш од тия 
што си дом неседеоше. А 

— а там и никоше му 
у тия град, У ония град, 

- ко въшка.

« л>
^ссо ^ •*=> I 1<5-? тука 

иже
а он се дуйеше

Са ка йе дошло време да 
колачат, они

1;

ним режемо 
тиБе трче од йеднога до ДРУ- 
гога — да вану везу.

Та писуйем това од стра 
не излъжу пак и да 

остане, опечаленото
Анекдоти от Босилеградско

да ни 
си ньим

незакон пут. Млого н»им 
— малко од

Съвременна
приказка ПО

се разминува 
нашу чбвещину и влачопе- 
тавос, малко од шину итри- 
н>у. БеомО се засилили — сви 
църноберзиянци да прочеля- 
мо, па с* утаямо. Та сакам 
са да кажем — Писмото ие 
добро и ясно, дайте са да 
режемо Ко йе право и дани 

некой да остане 
семе йе

Там оставя коня си Писал син на майка 
си на село:

— Дойди мале при 
нас,
койно в града, да се 
порадваш на внучето 
си и да не ре мъчиш 
на село...

супим съсве парцанье. 
бре — умейем пару 

пару да трупам. А до 
те тивършитба някой си Стоимен 

съседа си Васил да му

дадеш ли коня да 
съседа си Стоимен.
— спокойно отвърнал

да си живееш споПО време на 
от Лисина отива при 
поиска коня да вършее. 

— Бая Васе, ще ми 
питал

не излъже 
некалемен, оти това 
ко жълтелницата — зачас 

може да се накоти.вършея днес? —
— Няма го тук пак

Домиляло на самот- 
Сложи-Васил. ната старица, 

ла в торби и кошни
ци сиренце, сланинка 

каквото се на

когато го видя* вър- 
се Сто-— Ами как го няма, 

зан ей, там, в гарината — Различни мнениявъзмутил
имен. И друго, 

мерило и отишла на 
гости при сина и сна-

да— Е, там го връзвам, когато не го давам 
__ обяснил му Васил.

НА СЛУЖБА

Някои хора предлагат за председа- 
на общината в Димитровград да си 

ДИМИТЪР СЛАВОВ, докато не
с електрификацията. Друга

ще му тряб-

тел
остане 
завърши
пък питат колко мандата 
ват за тая акция.

хата си.
Минали няколко де

на и снахата започна
ла все по-студено 
се държи към свекър- 

си. Един ден, до- 
синът бил на ра-

,служба” в съ- 
колача и

р—

“=~г2'ае ”
ода
да ♦са НАМЕРИЛ РЕШЕНИЕ 

Тодор Славински като секретар на

ГЙГ"-"да напише 300 характеристики за оти

ВаИТой ^мериГследното решение: на- 
писал седем различни характеристики 
за^работник, беден, среден и заможен 
селянин, честен интелектуалец, занаят-
чия и виел имената на бригадите. **
лсзло много сполучливо — всичга ори
гадирн изпълнили задачата, а 
со върнали като ударници.

вата
като
бота, снахата люлеела 

си малкото
годруго

вика: в скута 
и МУ тананикала, 
да чуе и баба му:

танапих-_ Стига бе Заре, стига тая ракия,

и прекъснали с раки

ята.
Когато си <Г^

слушай бе Тодоре АРУ^^коие^исе
недей пи, и говори за ее^с * ^ „е

„е запихме се . Зашо ° „и
пие, може на мене и на ли» ,

А ти излезе голямо диване.

гаме се! — Баба ще си иде, 
баба ще си иде, баба 
ще си иде...

Бабата хубаво раз
брала песента, събрала 
си багажа и на друг*1» 
ден

Заре го послушал

Юпътя, вдигнал 
кал:

си заминала на се
ло.пие,

Ст. Ст.а
ти се 
се пие.

Стоян СтанковЗаписал:

в т/смо^о 
ДРУГАРЯ г<

Завръщане

/
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МОДНА КОНФЕКЦИЯ' А

ОБЩИНСКА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ССРН В БОСИ

ЛЕГРАД НА ВСИЧКИ СВОИ ЧЛЕНОВЕ И ГРА

ЖДАНИ ЧЕСТИТИ ДЕНЯ НА РЕПУБЛИКАТА НИШ— 29 НОЕМВРИ

/Ниш
СТРОИТЕЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ГРАДНЯ” — ДИ
МИТРОВГРАД’

НА ВСИЧКИ СВОИ ПОТРЕБИТЕЛИ
НА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ В КОМУНАТА И В СТ
РАНАТА

ЧЕСТИТИЧЕСТИТИ

29 НОЕМВРИ — ДЕНЯ НА РЕПУБЛИКАТА

ДЕНЯ НА РЕПУБЛИКАТА — 29 НОЕМВРИ
„Градня” строп евтини и модерни жили
ща за частни лица, трудови и обществе
ни организации.

„Градня” строи съвременни обекти от 
обществено значение.

Конфекция „Ниш" произвежда модерни и елегантни мъжки 
и дамски облекла.

ГРАЖДАНИ, ОБЩЕСТВЕНИ И ТРУДОВИ ОРГАт 
НИЗАЦИИ, ПОЛЗВАЙТЕ СТРОИТЕЛНИТЕ УСЛУ
ГИ НА „ГРАДНЯ”! Търсете облеклата на конфекция „Ниш"!

г ТЪРГОВСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „АНГРО ПРОМЕТ” — ПИРОТ

ОБЩИНСКА СКУПЩИНА - БАБУШНИЦА
НА ВСИЧКИ ПОТРЕБИТЕЛИ, ДЕЛОВИ ПРИЯТЕЛИ И ГРАЖДАНИ

ЧЕСТИТИНА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ В КОМУНАТА И СТРАНАТА

ДЕНЯ НА РЕПУБЛИКАТА - 29 НОЕМВРИЧЕСТИТИ

29 НОЕМВРИ — ДЕНЯ НА РЕПУБЛИКАТА
Граждани, в магазините на „Ангропромет” винаги ще на

мерите евтини и модерни стоки. Магазините на „Ангро- 
промет винаги са богато снабдени, и в тях ще намерите 
търсените артикули

I

КАТО ИМ ПОЖЕЛАВА ВИСОКИ ПОБЕДИ В СО
ЦИАЛИСТИЧЕСКОТО ИЗГРАЖДАНЕ

МЕБЕЛНА ФАБРИКА „ВАСИЛ ИВАНОВ — ЦИЛЕ" 
ДИМИТРОВГРАД

НА ВСИЧКИ ПОТРЕБИТЕЛИ/ДЕЛОВИ ПРИЯТЕЛИ И ГРАЖ
ДАНИ

„УНИЯ“ - БЕЛГРАД- МОТЕЛ ДИМИТРОВГРАД
ЧЕСТИТИ

ПРАЗНИКА НА РЕПУБЛИКАТА — 29 НОЕМВРИ

„ЦИЛЕ” ПРОИЗВЕЖДА СЪВРЕМЕННА И КЛАСИ
ЧЕСКА МЕБЕЛ ПО ТВЪРДЕ ДОСТЪПНИ ЦЕНИ. 
ГРАЖДАНИ, ТЪРСЕТЕ МЕБЕЛИТЕ НА „ЦИЛЕ”

ЧЕСТИТИ
•Л

29 НОЕМВРИ — ДЕНЯ НА РЕПУБЛИКАТА
'2

НА ВСИЧКИ СВОИ ПОСЕТИТЕЛИ И ГРАЖДАНИОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗА НА МЛАДЕЖТА 
В ДИМИТРОВГРАД

НА ВСИЧКИ МЛАДЕЖИ, ДЕВОЙКИ И ГРАЖДАНИ 
В КОМУНАТА И СТРАНАТА

Мотел ДИМИТРОВГРАД предлага съвременни туристи- 
ческо-гостилничарски услуги. В помещенията на МОТЙЛА 
могат да се устройват частни и обществени увеселенит.

искате да прекарате приятни минути на отдих посещавайте 
МОТЕЛ ДИМИТРОВГРАД

ЧЕСТИТИ ако

ПРАЗНИКА НА РЕПУБЛИКАТА — 29 НОЕМВРИ
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СОУТ »ТЪРГОКООП« КОНФЕКЦИЯ

»СВ0Б0ДА«ДИМИТРОВГРАД

ДИМИТРОВГРАДЧЕСТИТИ

НА ВСИЧКИ ПОТРЕБИТЕЛИ И ГРАЖДАНИ ПОТРЕБИТЕЛИ, НА ГРАЖДАНИТЕ ВНА ВСИЧКИ СВОИ 
КОМУНАТА И СТРАНАТА

29 НОЕМВРИ — ДЕНЯ НА РЕПУБЛИКАТА

ЧЕСТИТИ

„ТЪРГОКООП" снабдява гражданите с всички видове 
хранителни и индустриални стоки.

ПРАЗНИКА НА РЕПУБЛИКАТА — 29 НОЕМВРИ

мъж-Конфекция „СВОБОДА" произвежда модерниВ магазините на „Търгокооп" услугата е бърза и каче- „Сво-ки, дамски и детски облекла,. В магазините на
бъдете обслужени бързо и модер-

ствена.
бода" винаги ще

Ако купувате в „Търгокооп" — допринасяте за подо- 
б раван е на търговската мрежа в града.

но.

НА ,,06050-ГРАЖДАНИ! ТЪРСЕТЕ МОДНИТЕ ОБЛЕКЛА 
ДА"! В ОБЛЕКЛАТА НА „СВОБОДА" ВИНАГИ ЩЕ БЪДЕТЕ 
МОДЕРНИ И ЕЛЕГАНТНИ!

ГРАЖДАНИ, КУПУВАЙТЕ В МАГАЗИНИТЕ НА „ТЪРГО

КООП"!

ТЪРГОВСКОТО ПРЕДПРИЯТИЕ „СЛОГА" БОСИЛЕГРАД НА
ПРИЯТЕЛИ И 

— ДЕНЯ НА РЕПУБ-
СВОИ ПОТРЕБИТЕЛИ, ДЕЛОВИБОСИЛЕГРАД ЧЕСТИТИ 

29 НОЕМВРИ НА ВСИЧКИ 
ЗА ОЩЕ ПО-ГОЛЕМИ УСПЕ- 

СТРОИТЕЛСТВО

ВСИЧКИ
ГРАЖДАНИ ЧЕСТИТИ 29 НОЕМВРИ

ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА

ДЕНЯ НА РЕПУБЛИКАТА — 
ГРАЖДАНИ С ПОЖЕЛАНИЯ

В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОТО
ЛИКАТА

ХИ

БОСИЛЕГРАД ЧЕ-АВТОТРАНСПОРТНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ 
СТИТИ ДЕНЯ НА РЕПУБЛИКАТА НА ВСИЧКИ СВОИ ПЪТ- 

ПРИЯТЕЛИ И ГРАЖДАНИ

НА СЪЮЗА НА КОМУНИСТИ-

НИЦИ, ДЕЛОВИ
СЛАВСКАТА МЛАДЕЖ БОСИЛЕГРАД

ЧЕСТИТЯТ ДЕНЯ НА РЕПУБЛИ- 
В БЪДЕЩИТЕ

ЧЛЕНОВЕ И ГРАЖДАНИ
ИМ ПОЖЕЛАВАТ МНОГО УСПЕХИ " ОТ БОСИЛЕ- 

ПРИЯТЕЛИ 
ЧЕСТИТИ ДЕНЯ НА

КАТА И 
ЗАДАЧИ

ЗЕМЕДЕЛСКАТА КООПЕРАЦИЯ „НАПРЕДЪК 
ПОТРЕБИТЕЛИ, ДЕЛОВИГРАД НА СВОИТЕ 

И ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ
ЧЛЕНОВЕ ЧЕСТИТИ 

ПОЖЕЛАВА МНОГО УСПЕХИ
ГРАЖДАНИ И СВОИ РЕПУБЛИКАТА — 29 НОЕМВРИНА ВСИЧКИ

ДЕНЯ НА РЕПУБЛИКАТА И 
В РАБОТАТА ИМ 
ОБЩИНСКИЯТ СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ БОСИЛЕГРАД

„УСЛУГА" БОСИЛЕ-ЗАНАЯТЧИЙСКОТО ПРЕДПРИЯТИЕ
ВСИЧКИ'ГРАЖДАНИ, ДЕЛОВИ ПРИЯТЕЛИ И 

НАЙ-СЪРДЕЧНО ДЕНЯ НА РЕ-
ГРАД НА 
ПОТРЕБИТЕЛИ ЧЕСТИТИЛОМЪТ НА НАРОДНОТО ЗДРАВЕ БОСИЛЕГРАД НА БСИЧ-

Говои ПАНИШТИ и граждани чвсгити двнд НА
републиката и им пожелава крепко здраве 

МНОГО УСПЕХИ в

ПУБЛИКАТА — 29 НОЕМВРИ

БЪДЕЩАТА РАБОТА

ГОСТИЛНИЧАРСКО ПРЕДПРИЯТИЕ БОСИ- 
ГОСТИ, ДЕЛОВИ ПРИЯТЕЛИ 

ЧЕСТИТИ ДЕНЯ НА РЕПУБЛИКАТА

„КИН-СТАН"
ЛОВЦИТЕ „СОКОЛ" В БОСИЛЕГРАД 

НА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ 
ТРУДОВИ ПОСТИЖЕНИЯ

ЛЕГРАД НА ВСИЧКИ СВОИСДРУЖЕНИЕТО НА 
ЧЕСТИТИ 29 НОЕМВРИ

И им
И ГРАЖДАНИ

ПОЖЕЛАВА НОВИ
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ИСТОРИЧЕСКА 

НОЩ В ЯЙЦЕ
ОНОВА, което започна в Бнхач правно и полити

чески бе продължено една година по-късно в Яйце. През 
нощта на 29 срещу 30 ноември 1943 година, се прдоеде 
Второто заседание на АВНОЮ, което по своите дълго
срочни задачи, представляваше за нашите народи голям 
завой и узаконяване на революционната смяна на ста
рата система на власт с нова.

Заседателите единодушно подкрепиха постановле
нията на Титовия доклад „Развитието на Народноосво- 
бодителната борба на югославските народи във връзка с 
международните събития” и въз основа на това приеха 
Декларация, в която са изложени оценки за развитието 
на освободителната война, принципите на образуване на 
новата власт и основните решения на това събрание на 
най-висшите народни представители. Главните решения 
на Второто заседание на АВНОЮ бяха: за върховното за
конодателно и изпълнително народно представително тя
ло на Югославия и за Националния комитет на освобож
дението на Югославия като временни органи на върхов
на народна власт по време на народноосвободителната 
война, след това решение за отнемане правото на зако-
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на АВНОЮ летлив СЪМ, ЧЕ МОГЛ ДНЕС ТУК ДЛ 
ВИДЯ ПАЙ-ДОБГИТЕ СИНОВЕ II А ПЛ 
ШИТЕ НАРОДИ, ПАТРИОТИ, ИСТИН
СКИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПАШИТЕ 

НАРОДИ, КОИТО СЕ КАЛИХА В ТАЗИ Т! Ж 
КМ И КЪРВАВА БОРБА, ТОВА ВЕЧЕ ИС СА, 
КАТО НЯКОГА, ПРЕДСТАВИТЕЛИ КОИТО 
ИЗБИРАТ ПОЛИТИКАПТИ, НО ТОВА СА 
ХОРА, КОИТО В ТАЗИ СВРЪХЧОВ- ШКЛ 
БОРБА ИЗРАСТВАХА ОТ СРЕДАТА II \ НА
РОДА, ХОРА, КОИТО ТРЪГНАХА НА БОРБА, 
ГОТОВИ ДЛ ДАДАТ СВОИТЕ ЖИВОТИ. ЩА
СТЛИВ СЪМ, ЧЕ ДНЕС МОГА ТУК ДА ВИДЯ 
ВСИЧКО ОНОВА, КОЕТО Е ДЕЙСТВИТЕЛНО 
НАЙ-ДОБРОТО У НАШИТЕ НАРОДИ.

И. Б. ТИТО

щ
Картата на Югосла

вия с освободените те
ритории по време на 
Първото заседание на 
АВНОЮ 
1942 г. Свободната те
ритория от 48.000 км* 
е съчинявала една пе
та част от Югославия. 
Частите на НОВ са 
имали 150.000 бойци 
срещу над 800.000 вра
жески войника. Задър- 
жаването на многобро 
йните фашистки диви
зии в Югославия съще 
временно е било голя
ма помощ за съюзни
ците, които по това 
време все още не са 
били надмощни срещу 
германците.

ноемвринно правителство на Югославия на така нареченото юго
славско правителство в чужбина и за забраняване да 
се върне в страната крал Петър Караджорджевич, 
изграждането на Югославия на федеративен принцип, за 
признаване и отдаване на признателност на народоосво- 
бодителната войска, за удостояването на другаря Тито 
със званието Маршал на Югославия, за наименованието 
на Национален комитет, за потвърждаване решенията на 
Словенския народоосвободителен комитет и ЗАВНОХ, 
за приключване на части от югославски територии, ко
ито Италия бе приграбила след Първата световна война.

По това време народоосвободителното 
спечели решаващи военни и политически победи. Народо 
освободителната войска вече контролираше най-голямата 
част от югославска територия, а във всички части на 
страната, като израз на политическо единство и реши- 
мост на най-широките народни слоеве, се разпространи 
и се укрепи мрежата от органи на новата революционна 
власт от местните народоосвободителни отбори до на
ционалните антифашистски вечета и АВНОЮ. Затуй бе 
свикано Второто заседание, което узакони всички дото
гавашни победи на революцията. Тази нощ в Яйце на 29 
срещу 30 ноември 1943 година, датата на превеждането 
на Второто заседание е записана в държавния герб като 
наи-велико събитие в съвремената история на Югославия

за

движение
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