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30 години
социалистическа
Югославия

р ЕЛЯТ ни три десетиле- 
1|гияот29 ноември 1943 г.
Г1 от най-светлата дата в 

историята на югослав
ските народи и народности, 
от най-величавото събитие 
— Второто заседание на 
АВНОЮ.

На това заседание се прие 
ха дяла поредица историче 
ски решения, които по своя ти във всички области, кра- 
та същност (станаха основа, сноречиво доказаха живот- 
върху която се е провежда- вориото влияние на Н-то за 
ло цялото следвоенно обще седание на АВНОЮ, те ста- 
ствено-политическо

граждане на самоуправите- 
лно общество.

Огромните завоевания 
материалната сфера способ- 
ствуваха за непрестанно по
вишаване на материалното 
и културно благосъстояние, 
което измени бита на труде 
щите се.

Забележителните резулта-

в

разви каха източник на патриоти
чен възторг, доведоха до не 
изменна любов и привърза
ност на всички трудещи се 
към СКЖ, нейната полити-

тие на нашата страна.
Това събитие, което пред

ставлява рожден ден на Но
ва Югославия, откри пътя 
за изграждане на ново обще ка, към другар я Тито, заси- 
ство, насочи колелото на ра лиха вярата в собствените 
звитието на Югославия по сили.
пътя на социализма, на бра Укрепна единството на 
тството и единството, на наци всички югославски народи 

и народности.
Ето защо цялото следвоен

но развитие потвърждава 
историческото значение на 
Н-то заседание на АВНОЮ,

||

На централното тържество по повод 30-годишнината 
от Второто заседание на АВНОЮ : онално равноправие.

Три десетилетия вече това 
събитие въздействува върху 
съдбата на югославските на

■

В ЯЙЦЕ ЩЕ ГОВОРИ ПРЕЗИДЕНТЪТ ТИТО роди и народности.
През тоя период социалис 

тическа Югославия направи 
такива завоевания, които 
други народи са извършили 
за Цяло столетие. Осъществе чие. Югославските трудещи 
ни са крупни преобразова- се, изпълнени с неизтощим 
ния, коитр коренно измени- оптимизъм, озарени от вяра 
ха цялата наша социалисти- в по-добро бъдеще, го посре 
ческа общност в общестце- 
но-политнческата, стопанска 
и всички останали области, но по всички села и градо-

Напълно се измени обли- ®аеЛ м 4*4 * У 1 \
ка на страната. Израстна

нахвърля на преден план 
уверението, че на това съби
тие принадлежи непреходна 
слава, недостигаемо вели-

крита изложба „Тридесет 
години от социалистическа
та революция" която ще 
отрази борбата на нашите 
народи за създаване на нова 
Югославия и резултатите 
на развитието и прогреса на 
нашата страна.
По време на чествуваието 

ще бъдат организирани и ре 
дица други манифестации и 
ще бъдат публикувани пове
че произведения, посветени 
на Второто заседание на 
АВНОЮ. В помещенията на 
рсновирапия Музей на Вто
рото заседание на АВНОЮ 
в Яйце отново ще се открие 
изложба за историческото 
заседание. Тези дни ще из- 
лезат от печат пет книги 
„Как е родена нова Югосла 
вия"*

За тържественото честву- 
30-годишиината от 

заседание на

съюз, Съюза на синдикатите. 
Съюза на бойците от НОБ, 
ЮНА, представители на пе
чата, радиото и телевизията, 
на град Яйце както и пред
ставители на дипломатичес-

ДЕНТРАЛНОТО тържест
во по повод 30-годишнината 
на АВНОЮ ще се състои в 
Яйце на 29 ноември

историческото про- 
Второто заседа- 

АВНОЮ. На тържест

в
деня на 
веждане _иа 
ние на
веното събрание ще говори 
президентът на Републиката 
Йосип Броз Тито.

В центъра на тазгодишно
то юбилейно чествуване на 
Ден* на Републиката и наи- 
широката политическа и ку 

активност беше в

щат с голяма радост и чес- 
твуват особено тържествения корпус, акредитирани в 

нашата страна.
На концерта на тържестве 

ното събрание ще бъдат из
пълнени музикални произве 
дения написани по случай 
30-годишнината от Второто 
заседание на АВНОЮ с уча 
стието
ансамбъл на ЮНА и изпъл
нители от всички републики 
и покрайнини.

През деня ще бъдат поло
жени венци на Партизански 
те гробища тз Яйце. Същия 
ден вечерта председателят 
на Съюзната скупщина Ми- 
ялко Тодорович, ще даде 
тържествен прием в чест на 
президента на Републиката 
и участниците в чествуване 
то на юбилея.

Зтора година вече, всич
ки акции на ОЮК и труде
щите се в страната, се про
веждат под благотворното 
влияние на Писмото на др. 
Тито и Изпълнителното бю
ро, всички усилия са подчи
нени па задачите, които по
ставя Писмото.

мощна икономика, енергий
на база, много отрасли, ко
нто
талистическа

непознати в капн- 
Югославия, 

днес заемат челно място в 
машата икономика.

Постигнати са огромни ус 
лехи в развитие на строите 
лството, транспорта, вътре
шната и външна търговия.

Югославия днес заема че
лно място между борцйте 
за мир в света.

Всичко това е станало 
можио благодарение на 

политиката на СЮК, която 
неотклонно вървеше към из

на художествениялтурна
трудовите организации, учи 
лищата, местните общности 
и частите на (Югославската 
народна армия- Тази актив
ност се развиваше през тече 
ние на цялата 

В град Яйце, празненства
та ще започнат с тържестве 
но събрание, на което ще 
говори президентът на Репу 
бликата Йосип Броз Тито. 
На това събрание ще приет» 
ствуват 550 гости. От тях 181 

участници от 
заседание

Революционните поръки 
на др. Тито, изразени в Пи
смото, изразиха дълбоко ин
тересите и въжделенията на 
трудещите се. Те ги приеха 
с убеждение и вяра, като 
тяхна лична програма, коя
то ги обединява в името на 
голямото общо дело — из
граждането на самоуправн- 
телно общество. Затова се 
сплотиха и насочиха силите 
си в борба срещу всички на 
ОЮЦС чужди прояви в наше 
то общество: антисамоупра 

либералнстпчни.. 
технократичии и други тен
денции, а за афирмация на 
класовата същност на рево
люцията.

(НА 3 СТР.)

година.

ване на 
Второто 
АВНОЮ ще осведомяват 
към 200 домашни и чужде
странни журналисти.

въз

бъде от
са живи 
Второто 
АВНОЮ, делегациите на ре
публиките и покрайнините, 
които са образУвани на съ 
щите принципи както и за 
Второто заседание на 
АВНОЮ, след това делега- 

Съюзната скупщина, 
Президиума на СФгЮ, на 
Съюза на югославските 
мунисти, СоциаЛ истическ ия

на

внтелшг

ЦИИ на
ко-



Тържествена сесия на Скупщината на Сърбия Общинска скупщина - 

ДимитровградРЕШЕНИЯТА НА ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ НА 

АВНОЮ ИЗРАЗЯВАХА НАЙ-ЖИЗНЕНИТЕ 

ИНТЕРЕСИ НА СРЪБСКИЯ НАРОД
ГРАЖДАНИТЕ ОТ КОМУНАТА 

И В СТРАНАТА

ЧЕСТИТИ

НА

пата н политическа система, 
представляват революционен 
коптпнунтет на исторически 
те решения, приети на Вто
рото заседание на ЛВНОЮ...

Участниците на тържество 
пата- сесия на Скупщината 
па Сърбия изпратеха привет 
ствено писмо до президента, 
па републиката Йосип Броз 
Тито.

В Белград на 23 ноември
случай ЙО-годпшнпната от 

П-то заседание на АВНОЮ 
се състоя тържествена сесия 

Скупщината па СР Сър
бия. Освен народните пред 
тавптелн- на сесията прнсъс- 
твуваха н участници . от 
11-то заседание на АВНОЮ, 
членове на Ат.1 фашистката 
скупщина на народното ос
вобождение на Сърбия, иаро 
дни герои п генерали от ре 
публиката.*

На сесията бяха и поДпре 
дседателят на . Президиума 
на СФРЮ Митя Рибнчнч, и 
1 ю дпре дсе дателят на Съюзна 
та скупщина БлаЖо Джурп- 
чнч, делегации ца републи- 
ките н покрайнините, пред
ставители на републикански 
те ръководствата на общес
твено-политическите органи 
зацнн, академици, културни 
и обществени дейци от Сър
бия н други гости.

За значението на петорнче 
ските решения на II зассда 
ние на АВНОЮ за Сърбия 
и Югославия, за следвоен
ното развитие на общество
то и сегашната акция на 
Съюза на комунистите, гово
ри Драгослав Маркович, пре 
дседател на Скупщината на 
Сърбия.

— Решенията на Второто 
заседание на ЛВНОЮ има
ха силно въздействие п в 
Сърбия н изразяваха пай- 
жизпените интереси н теж
нения на .сръбския народ — 
изтъкна между другото Дра 
госла» Маркович. — Успехи 
те, които нашето общество 
постигна през изминалите 
три десетилетия, най-важни
те промени в конституцион

но

29-ти НОЕМВРИ 

ДЕНЯ НА РЕПУБЛИКА!
на

,. . .. ... - V- , '"'.'Гг •*' •;>
като им пожелава високи трудови завоевания в
социалистическото строителство \Общинска скупщина 

- Босилеград
ОБЩИНСКИ СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ’ В 

ДИМИТРОВГРАД

на всички граждани в кому
ната и страната

честит и
ЧЕСТ И Т И 

ПРАЗНИКА НА РЕПУБЛИКА — 29 НОЕМВРИ

НА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ И ТРУДОВИ КОЛЕК

ТИВИ В КОМУНАТА И СТРАНАТА1

Деня на Републиката 
29 ноември —
като им пожелава високи тру 
дови победи в нащето само- 
управително общество

••Стопанско сътрудничество с Либия Отзвукът на Второто заседание на 

АВНОЮ в световния печатЮгославия ще получава 

годишно два милиона 

тона нефт

*

* Маршал Тито задържа 30 дивизии

с мираща се на 10 миля от 
хърватската столица. Други 
военни части, изгонили нем
ския гарнизон в Товарник 
до Шид в Хърватско и диг
нали във въздуха една вла
кова композиция при Оку-
чани на жл. линията Заг
реб — Белград”.

ъюзниците все повече искаха да се оказва 
помощ на нашата Народоосвободителната 
борба. Световният печат все повече внима

ние отделяше на тази борба. В него се изнасяха 
конкретни данни за загубите на хитлеристите. Та 
ка например нюйоркският вестник „Уоркер” от 26 
декември 1943 година, въз основа на съобщението 
на „Юнайтед прес“ от Лондон, писа следното:

ЧЛЕНЪТ на Съюзния из
пълнителен съвет, Стоян Ан- 
Дов и либийският министър 
за нефт Езедин Мабрук, са 
подписали документ, които 
са от значение за по-нататъ
шно разширяване и развитие 
на икономическото сътрудни 
чество между Югославия и 
Либия По тези въпроси прин 
ципно са водени разговори 
между президента Тито и 
либийския председател Гада

шно два милиона тона суров 
нефг. В същото време Юго
славия трябва да изработи 
за либийски потреби два ко 
раба-цистерни между 100 и 
120 хиляди тона и четири 
по-малки кораби-цистерни, 
необходими за превозване 
на нефтови продукти.

Постигнато е споразумение 
по този въпрос да се образу 
ва смесено югославско-либи 
йско предприятие за морски 
риболов, подобряване на зе 
меделието и за провеждане 
на агроителни работи. Освен 
това Либия е изразила жела 
ние югославските предприя
тия Да се ангажират в из
готвянето на проекти в об
ластта на производството на 
нефт в Либия и в още ня
кои промишлени области. 
Във връзка с това двеге ст
рани са се договорили вед
нага да се мине към разгле 
ждане на възможностите за 
изграждане на един алуми
ниев комбинат в Либия, кой 
то би ползвал югославски 
боксит и либийски земен 
газ.

В Източна Босна, пише по- 
нататък вестникът, герман
ците прндвнжвалй нови под 
крепления от танкове и пе
хотни части, с намерение да 

предели.

” * .

„Върховният щаб на мар- на борбата против герман- 
шал Иоснп Броз Тито пот- ците в Югославня. Присти- 
върдн съобщението, че пар- гането на партизанските ръ- 
тизаните задържат около 30 ко водители мина в тайност 
немски дивизии и над 140 защото всеки от тях е бил 
хиляди хърватски фашисти парично, оценен било да бъ- 
и др. окупаторскн части. де заловен жив или мъртъв”.

Резервшсге части на сили Официално съобщение за 
Ц "а.°ста от сеаероизточ- разговорите бе публикувано 

Я сес ПриА“нж“ат след завръщането им в стра 
™ Източна Босна ,, Хър- пата. За състоялото се 
ватско. Военните наблгодате дание германците не узнали 
ли изтъкват, че Тито и . по- нцщо. В съобщението 
нататък ще продължи . със сочва, че дискусиите са во- 
своя начин на воюване н ще дели изключително за воен- 
"Р^АИ нацистите да се на помощ на Югославия Вя 
2“??^™Р°ТИВ паРтазани Рва се, „че тези неотда^нахЙ 
те на много сектори, а не ии разговори изразяват 
на един широк фронт.” шето намерение д0Я крайни

■ Световният печат пишеше гоелшзекггте партизани ^ 
и за помощта, която съюзни то през последните два ч„, 
ните изпращаха на югослав- нанесоха огромни псюаже 
ските партизани. „Нгос оф ния на германците н наб\и 
де уелд“ от 26 деке.мврц 1943 жиха до предградията на 
година помества дописка на Загреб, главния град нъ Хъп кореспондента си от Алекса ватско”. Я Р А на Хър 
НАрия, в която между дру
гото пише:

фи. заемат позиции в 
където имат надмощие.Както се посочва в доку

ментите, Югославия и Ли
бия са се споразумели Либий 
ската арабска република да 
доставя на Югославия годи-

*

Докато вестниците пише
ха за успехитеШшстМ на югослав
ските партизани на бойното 
поле, в света

засе-
все по-силно 

се разпространяваше вестта 
за състоялото се в Яйце за
седание на АВНОЮ и създа
ването на Национален ко
митет като временно прави
телство. С Титовата армия 
се сътрудничеше като с рав 
ноправен съюзник играещ 
огромна роля в изгонването 
на немските пълчшца от Ба 
лканнтс.

се по-
ВЕСГНИК НА БЪЛГАР 
СКАТА НАРОДНОСТ В 

СФР ЮГОСЛАВИЯ 
Изляза всеки петък

на-Урежд* редакционна
колегия

Директор, главен ■ 
отговорен редактор 

ТОДОР. ВЕЛЧЕВ 
Технически редактор 

БОГДАН НИКОЛОВ 
Издава „Братство" — 
Наш, Станко Пауноажч 
М 72, телефон 29 411 

Год!
а йод угодни— 2•

кои-
В подписаните документи 

се намира и това, че Юго
славия и Либия са се догово
рили да координират своите 
сили за даване помощ на 
развиващите се страни, осо 
бено на страните в Африка.
В разговорите също така ста 
ва дума и за научно-техниче 
ско сътрудничество между 
двете страни и е подписано 
отделно споразумение за из 
граждане на една болница 
в Бенгазия, в която ще бъде.
ангажиран югославски мрди , 
цинскн персонал.

Органът на Комунистичес
ката партия на Съветския 
сък^4 «Правда“ в коментара 
си 22 февруари 1944 година, 
се обяви против слуховете 
за атентат на крал Петър, с 
кодто се целеше да -се оправ 
дае арестуването на 
ство зогославянн от правите 
лството на Пурич в начало
то на 1944 тоднна. По същия 
повод „Ню Йорк таймс” пре- 
печатва коментара на в. 
„Правда“:

За боевете в околността
таймс^на "Гдеке^^Ж
година:

на
„През тази седмица в Але 

ксандрия се състоя заседа
ние между ръководители на 
югославските партизани и 
английски и американски 
военни шефове, коено даде 
голям принос

Текуща сметка
<2М0-**М929 
САК - Няш 

Пгитпва Ау* Карн-

множе-
„Югославските партизани 

на Маршал Тито влезнаха в 
областта на Загреб и разгро 
миха военно - въздушната 
база във Велика Горица, на

дщжчГ, Ст. Паушшнч 
д| П - Нв

за засилване
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30 години социалистическа Югославия
(ОТ 1 СТР.)

югославската общност пред
приемат за
на изостаналостта, дадоха 
резултати, които са красно
речиво доказателство че в де 
ло се провежда тази полити

Висок (вече са готови 7 км), 
започна строежа на пътя 
Власина — Клисура, постро
ен е пътя Тр. Одоровци 
Куса врана, строи се пътя 
Бабушница — Звонци, строи 
се пътя Поганово —- Пога- 
НОВС1СИ манастир. В Босиле
град се построи бензиностан 
ния, на територията в Боси 
леградска община 
строеж на язовир за нужди 
те на водоцентрала Власи
на, най-големия стопански 
обект в СР Сърбия, 
строене на културен дом 
Босилеград, нови 
здравни домове по 

Следващите години

превъзмогванеПисмото широко разгър-
ща творческата инициатива 
и енергия на СКЖ и всички 
трудещи се за изграждане 
на самоуправителни социа
листически обществени 
ношения, в които работни
ческата класа ще бъде на 
владееща икономическа и 
политическа сила в общест
вото, която без каквито и 
да било последици, разпо
лага с плодовете на своя 
труд, с всички средства на 
общественото възпроизвод
ство, без която не могат да 
се взимат решения по обще 
ствените въпроси във 
ки сфери на 
работа и живот.

Новата Конституция и 
Платформата за Десетия 
конгрес на ОЮК, които по
настоящем са на публично 
обсъждане, а имат основа в 
решенията на И-то 
ние на АВНОю

■ г

'•-? • ■-

ка.
от- Бсяка измината 

прибавяше нови 
социалистическото

година 
успехи в %

Щ ■! 'Чщстроител 
ство на нашите общини, до 
насяше нови завоевания 
добруването на

започна ■>:гВ I *
трудещите 

се, за издигане на жизнено
то равнище.

От напълно започнаизостанали, ха 
рактерно за крайно прими
тивно земеделие, дребно за 
наятчийство и 
нашите общини през 
налите 30 години доживяха 
динамично развитие, което 
измени техния лик. Създава 
ха се голям брой промишле
ни и други трудови органи
зации, в които вече работят 
над 5 хиляди души, еле
ктрифицирани 
вече от

в
училища,
селата.сиромашия, 

изми- ще се
продължи с електрификаци
ята и а селата, ще 
изграждането на жилища за 
работници, строеж

всич- 
политическа/га

започне

на язо
вир на река Ерма при Трън 
ско Одоровци, модерно ас
фалтово шосе Суково — Зво 
ици, довършване на пътя 
Димитровград — Висок, из
граждане на пътя Босиле
град — граница, изгражда
не на универсален магазин 

Димитровград, читалищни 
сгради в Димитровград, Бо- 
жица и Клисура.

Големи капиталовложения 
се предвиждат в земеделско 
то производство.

Не е трудно да се изведе 
заключение, че тия завоева
ния измениха и още повече 
изменят условията за живот 
на българската народност 
Югославия, повдигнаха би
товото равнище 
нието.

Тези факти

заседа-

чаванеП° НаТаТъШН° ааАьл(к>

са по-
половина от на

селените места, обезпечена е 
здравна защита на населени 
ето на високо равнище, за
бележителни са резултати
те в областта на образова
нието и културата. Голям 
брой високообразовани спе 
циалисти работят днес из 
цялата страна.

Материалните и културни 
потребности все по-добре се 
задоволяват.

Отделни усилия се поло
жиха за модернизиране на 
земеделското производство, 
за решаване на комунално- 
битови проблеми на село — 
което напълно измени и по
добри начина на живот на 
земеделските труженици.

Последните 
превърнаха 
площадка общините, в кои
то живее българската наро
дност.

Не можем а да не споме
нем само някои успехи, за
воювани в този период:

— две трети от населени
те места в Димитровградска 
община са електрифицира
ни,^ всички села в Звонски 
район, Клисура и Божица.

Построи се асфалтово шо
се Власина — Босилеград, 
започна строежа на асфал
тово шосе Димитровград —

чо ъ- пРеАставляват огром 
на крачка напред в осъщес 
твяването на пълна афир.ма- 
ция на работническата

В

класа.
Л цН^°РОТ.° засеАание на АВНОЮ в Яйце бе 
гласено пълно провъз- 

национално
равноправие на всички 
славски народи и юго 

народности.
Самоуправителни

тер на ят харак 
нашето общество, 

създаде широка политичес
ка и правна основа 
веждане в дело на 
шение.

Усилията,

в

за про- 
това ре-

на населе-

недвусмисле- 
но сочат, че българската на 
родност ежедневно

които трчдегци- 
те се от редовете на българ 
ската народност

изменя
и подобрява своя живот, 
върви с твърди крачки към 
още по-щастливо бъдеще под 
ръководството на СЮК и 
другаря Тито.

Ето защо радостта на бъл 
гарската народност е все по- 
голяма, че заедно с остана
лите югославски народи и 
народности участвува в из
граждането на самоуправи- 
телно социалистическо обще 
ство.

заедно с две годции 
в строит$лна

„Органът на Комунистиче
ската партия на Съветския 
01,103 „Правда“ обвинява 
профапшеткиге офицери на 
бившата югославска войска 
в заговор за убийство на 
крал Петър в Кайро, с цел 
да създадат условия за при
лагане на репресии над юго 
славските офицери и войни 
Ци, за

АВНОЮ на своето Второ заседание гла
сува редица революционни решения от кон
ституционно значение:

* формиран е Национален комитет на 
освобождението на Югославия, с права и фун 
кции на народна власт;

* отнемат се всички права на емигрант
ското правителство;

* забранява се завръщането на крал Пе
тър П в страната докато самият народ не ре
ши въпроса с монархията;

* взето е решение за федеративно устрой
ство на Югославия, в която влизат шест рав
ноправни федерални единици;

* прието е званието маршал на Югосла
вия, което е дадено на Иосип Броз Тито;

* взето е решение за присъединение на 
Словенско Приморие, Истра, Бенешка Сло
вения и хърватските адриатически острови 
към Югославия и т.и.

С тези исторически решения бяха узако
нени придобивките па Народноосвободител- 
па война и революция и създадени здрави 
основи на братската общност на равноправ
ни народи, па бъдеща социалистическа Югос
лавия.

Да пребъде с векове 
великото дело на Второто 
заседание на АВНОЮ!

ТОДОР ВЕЛЧЕВ

които положително 
се знае, че са изразявали же 
лание да напуснат сегашни
те си части и да се приоб- 
Щят към освободителните 
воиски на маршал Тито." Решение на националния комитет на КП

Репресиите над 
ките войници от кралската 
гвардия предизвикаха На
ционалния комитет на Юго
славия и другаря Тито да 
изпрати протестна нота,

която предаде и съветската 
агенция ТАСС. В нотата се 
казваше:

на Австралияюгославс-

Извинение за нападките 

срещу СКЖ по време 

на Информбюро„Най-решително протести 
рам зарад репресите над ю- 
гославски войници и офице 
ри в Кайро, които изразиха 
желание да се приобщят 
към Народоосвободителни- 
те войски на Югославия и 
да се борят за освобожде
нието на своята страна.

Националният комитет на 
Комунистическата партия на 
Австралия е заседавал в на
чалото на ноември и приел 
решение, с което се извин
ява на Съюза на югославски 
те комунисти за изявления
та, които е давала КП на 
Австралия през периода 
след „изключването" на 10 
гославия от Ииформбюрото.

„Националният комитет 
на КП на Австралия безус
ловно отзовава изявленията, 
с които е нападана и клеве
тена Югославия, председа
теля Тито и други югослав
ски ръководители, а които 
са давани през 1948 и след
ващите години" — се казва 
в решението. По-нататък се 
казва, че отзоваването на пре 
лишните изявления се пра
ви без каквато и да било ре 
зерви, съжалява се за поло
жението което е било в ми
налото и се поздравяват то
плите и приятелски връзки,

които съществуват между 
СЮК и КП па Австралия- 

Това решение па Нациоиа 
лния комитет на КП на Ав
стралия е обнародвано в 
партийния вестник „Трибу
на". (Ташог)

Югославското емигрант
ско правителство няма 
какво право да пречи на юго 
славските граждани да се за 
връщат в страната си. 
Подканвам всички войници 
и офицери, желаещи и гото 
ви да се борят срещу фаши 
зма, веднага да поискат да 
се върнат в страната си и 
да се приобщават към Наро 
дооевободителните войски и 
партизански отряди на Юго 
славия

Всички войници и офице
ри, арестувани в лагера Ка
йро и другаде, веднага да 
бъдат освободени".

ни- ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СКС 
ДИМИТРОВГРАД

ЧЕСТИТИ

29 НОЕМВРИ — ДЕНЯ НА РЕПУБЛИКАТА 
И ЗО-ГОДИШНИНАТА НА АВНОЮ

НА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ В КОМУНАТА
КАТО ИМ ПОЖЕЛАВА МНОГО УСПЕ

ХИ В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОТО СТРО
ИТЕЛСТВО.
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босилвграЬски отборнициСреща е първи

ГОДИНИ НА ПОДЕМ
ТАКА СЕ 

СЪЗДАВАШЕ 
НАРОДНАТА 

ВЛАСТ

В ОСВОБОДЕ- 
КРАЙ СЪЗДА-ЛВЛДЕСЕТ И ДЕВЕТ ГОДИНИ

сь.
ИЗПЪЛНИЛИ СВИТЕ ЗА

ПРЕДИ
ПИЯ ОТ ФАШИЗМА 
ДЕНИ СА ПЪРВИТЕ 
ВЕТИ, КОИТО С УСПЕХ СА 
ДАЧИ

Когато
мината от Бторото засе;^ната от създаването на

---р“ * Бо““№

народната .Д.» • В«ои«е-

БЕШЕ ПЪРВОВЛАСИ с трима души, участвували 
Народоосвободителни отбори.

Никой не водеше про
токол. На това необикно 
вено събрание във 
си, на което присъствува 
ха всички мъже, жени и 
деца
септември 
бе избран първия Наро- 
доосвободителен отбор.

иа ■— За председател 
Народоосвободителния 

отбор предлагам Петър 
Стоянов...
— Може! — чуха се гла
сове в знак на одобре
ние.

БЕШЕ 4 СЕПТЕМВРИ 
1944 година. Ден както и 
всички остали за тая сль 

и пълна с радос-
Вла- , ** *«* ;

■ \ с

нчева,
ти есен. Есен,, която на 
Димитровградския кран 
носеше свободата, кога- 

части

■ А
*

тая вечер, на 4 
1944 годинаОт другия край на 

пата някой добави:
— Аз предлагам Цоне 

Рангелов, той е добър . .. 
Хората го прекъснаха

тълто партизанските 
се завръщаха от бойния 
си поход, влизаха в села 
та и създаваха нова, на
родна власт. С. Савов, Т. Радованов и И. Митров

но ползвахме за връзка с па 
ртизанския отряд на Васко 
Дукатски, слушахме радио- 

вести за положението на 
фронта, организирахме ята
ци и др.

Една сутрин Дукатски 
влезе с работата си в Боси 
леград. Веднага извърших
ме нападение на българско
то жандармерийско управле 
ние и сменихме дотогаваш
ното Околийско управление 
— казва Радованов.

В Околийския съвет, кой
то веднага оформихме влез
наха преди всичко комуни
сти и техни привърженици.
В Съвета бяхме около 20 
души отборници.

Първата ни акция беше — 
изтъкна Радованов — от за
можните, предимно 
търговци да вземем, което 
е необходимо. Събирахме 
храна и облекла и от други
те.

ИВАН МИТРЕВ е бил заме- 
стник-председател на първия 
■Н ародоосвободителен 
вет, които на 9 септември 
бил ооразуван в с. Бистър. 
Сега той е началник на Кло 
на социално осигуряване в 
Босилеград.

— В съвета имаше около 
15 отборника — казва Мит- 
рев, които застъпвах девет 
села от района.

Първите акции бяха — 
провеждане на реквизиции 
и изграждане на пътища. 
Във всички села устройвах
ме политически събрания, 
на които вършехме подгото
вки за първите народни из
бори за представителни ор
гани.

Нашите събеседници изтъ
кнаха, че в тези трудни го
дини всички денонощно са 
работели, с ентусиазъм — 
без заплата. Затова резулта
тите бързо се показали. При 
ограмотяване на. население
то, изграждане на пътища и 
училищни сгради, прибира
не на помощ за фронта и 
населението за много крат
ко време били постигнати 
големи резултати.

*
СТЕФАН САВОВ е един 

първияСлед кратък престой 
партизаните отново фор
мираха колона и потегли 
ха за село Поганово . . . 
Същата и следващите 
вечери и в Поганово, Ба 
нски дол, Планиница и 
Лукавица бяха избрани 
първите органи на народ 
на власт...

от отборниците на 
Народоосвободителен общи 
нски съвет, фюрмиран в Бо
силеград през септември 
1944 година. Той е сега ви
сококвалифициран дърводе 
лец и работи в комунално
то предприятие „Услуга” в 
Босилеград.

— В първия общински съ
вет бяхме 13 души и начело 
с председателя Владимир 
Кушин. Изпълнявахме всич
ки задачи. Аз бях задължен 
да събирам храна, която по 
специално разпределение из 
пращахме на фронта и на 
населението в опожарените 
села. Това беше и най-важ
ната ни задача, която имах
ме като нова народна власт 
— изтъкна Савов.

П. Стоянов, Ц. Рангелов и А. Тодоров

с одобрение и аплодисме 
нти. Някой предложи А- 
лександър Тодоров.

Тая вечер на Власи се 
падна да бъде първото 
село в Димитровградска 
околия, което ще избере 

своя, народна власт. 
Пред кооперацията се 
стече народа заедно с па 
ртизаните. След приятел 
ски разговори и трогате
лни срещи, някой се под 
качи на стълбището на 
кооперацията.

Всички занемяха.
— Ние трябва — каза 

ораторът да изберем ме
жду вас хора, които ще 
представляват новата 

власт .. .

Богдан Николов

бившиПо това време организира 
хме повече акции, които има 
ха голямо значение. От бо
гатите взимахме всичко оно 
ва, което бе нужно и за 
фронта и за населението. 
Същевременно превзехме ме 
рки за решаване на въпроса 
по снабдяването в града. За съ-
пръв път открихме народен 
търговски магазин, а за ма- 

назначихме
Митов. След това орга-

Анта-газинер 
нас
низирахме и акции по зале
сяване. Една от тях бе зале 
сяването на Рнсовица, край . 
Босилеград — спомня си Са 
вов.

Хората недоразумява- 
ха. До моя момент власт
та им изпращаха от стра 
на. Кметове, жандарми, 
горски бяха хора, назна
чавани с декрет. Те бяха 
страх и трепет за насе
лението.

— Има ли някой пред
ложение? — попита той

Пак мълчание ...
— Другарите, 

предлагате трябва да бъ
дат честни, да милеят за 
новото общество, хора 
които са помагали парти 
заните... —
допълнително

ТОШЕ РАДОВАНОВ също 
бил отборник на първия На 
родоосвободителен околий
ски отбор в Босилеград. Се
га е пенсионер. И той си 
спомня много подробности 
от създаването на народна
та власт в Босилеградско.

— Тогава работех в елек
трическата централа до Бо
силеград. Тази сграда успеш

които

последва
обяснение Общинска конференция на 

ССРН — Босилеград
29 НОЕМВРИ —
ДЕНЯ НА РЕПУБЛИКАТА

И ЗО-ГОДИШНИНАТА НА АВНОЮ 
и им пожелава нови трудови 
завоевания 
ското строителство

Пак мълчание, което 
не продължи 
Някой вдигна ръка 
да чака да му се даде ду 

силен глас до-

на всички граждани 
и трудещи се

много. . . 
и без

в социалистиче-честитимата със 
бави:
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Празнично интервю
Постигнатите резултати - най-голям 

дар за ПразникаПътят - най-голям успех 

за Деня на Републиката
то на река Нишава, в кой
то обект само 
хме над 2 милиона 

Забележителни

досега вложи 
динара.

★ изтъкна Димитър Славов

— Бих

резултати 
постигнахме и в здравеопаз 
ването. Реконструирахме бо 
лнидата в Димитровград, по 
строихме здравен дом в Тр. 
Одоровци, а приключва ст
роежа на такъв и в Смилов- 
Ци- През последните две го
дини само за подобрение на 
здравеопазването .са изразхо 
дваи и над 1 милион -^400 
хиляди динара. Подобрено е 
значително битово равнище 

хората. В Димитровград
ска община днес има 300 ча 
стни кола, 1400 телевизора, 
иаА 2 000 радиоапарати, а 
домовете са обзаведени със 
съвременни мебели и 
трически домакински уреди.

— Другарю Славов, може 
те ли да ни кажете нещо за 
предстоящите задачи?

— Преди всичко, преустро 
йство на трудовите 
зации на амандманни нача
ла, стаоилизация на стопа
нството.

в®Ег',> искал да изтъкна 
веднага — каза той 
тридесетгодишни 1ата от Вто 
рото заседание на АВНОЮ 
чествуваме по време на иай- 
голяма дейност. Чествуване
то на този велик юбилей 
съвпада с всенародната 
пия по провеждане 
чите от Писмото

годи- дини 1са построени 60 кило
метра далекопровод и 25 
трафопостове, както и 45 ки 
лометра мрежа за ток ,с ни
ско напрежение. Електриче
ски ток имат 22 селища, а

ОБЩИНА чс

са решениТк?кви "Р“е«31иин™итс единадесет месеца 
ции в общината - бе «оГТ™ пРеДпРнетнте ак-
БосилеградК°В’ наак-

на зада- 
- на др. Ти- 

:ю и Изпълнителното бюро 
както и подготовките за Де 
сетия конгрес на СЮК, бор 
Оата за стабилизиране на 
стопанството и дейността 
във връзка с приемането на 
общинския статут.

.Във връзка <с всичко това, 
искам да подчертая, че през 
изтеклите години сме посЛи 
гнали наистина заоележите- 

резултати. Благодарение 
капигаловложенията, рекон 
стр.укцинте и разширяване
то на

През тази юбилейна го
дина от раждането на Юго
славия са постигнати завидни 
резултати почти във всички 
области и в Босилеградска 
община. Според възможнос- 

постигнатото задово
лява, но е могло да бъде и 
много по-голямо, особено ко 
1ато става въпрос за стопан
ското развитие на общнна-

елек-

тите

органи-

„Зеленият план'' 
също ще заеме видно Място: 
ще бъдат предприети дяла 
поредица от мероприятия за 
развитие на селското стопа
нство. Изграждането ::и 
пътя Суково — двоици, про 
дължение на модернизация
та на пътя Димитровград — 
Каменица, а идната 
от този път ще бъдат модер 
низирани ощ 7 километра. 
Ще се строи и мост на Ку- 
совранска река. Една от най 
важните ни задачи през 
дващите години е построява 
пето на бент на река Ерма 
при Тр. Одоровци, който ще 
струва над 150 милиона. По 
строяването на този бент 
ще бъде от голямо значение 
за икономическото развитие 
на този край, както и за ра 
звитието на туризма. В ид
ната година в Димитровград 
ще се строи универсален тър 
говски магазин, здравен 
дом в Изатовци, ще се стро
ят жилища на работници, ще 
продължим с изграждането 
нови улици в града, със ст
роежа на пътя Поганово — 
Погановски манастир, с до
веждане на вода и др. бла
гоустройствени акции по се 
лата. В влан е и изгражда
не на библиотека в Димит
ровград.

лнц
Сравнително добри 

тати имаме 
ската дейност, а особенно в 
областта на инфраструкту
рата изтъкна Стоичков.

резул- 
в извънстопан-

съществуващите мощ
ности през изтеклата година 
осъществихме обща продук
ция на стойност от 240 
лнона динара, а в настояща 
та година 
над лш милиона обща про
дукция. Според досегаш
ния ход — този план ще бъ
де осъществен.

Димитър Славов
в течение са акциите по еле 
ктрнфикацпя още в осем. В 
електрификацията на сели
щата огромна помощ ни ока 
за и Югославската народна 
армия, за което й дължим 
голяма благодарност. За пъл 
но електрифициране на об
щината ще ни трябват още 
1 милион и 200 хиляди дина
ра. Уверен съм, че и в тази 
акция ще успеем.

Със средства от фонда за 
комунална дейност и фонда 
за пътища в Ниш построих
ме 8 км асфалтов път от Ди 
митровград до Радейна, по
строихме и 5 км път от Тр. 
Одоровци до Куса врана, а 
в строеж е пътят Поганово 
— Погановски манастир. По 
строихме и няколко улици 
в града, а някои са в стро
еж.

на
ми-

Кои ог постигнатите 
тати най-много

резул- 
вн радват/ Ще осъществим

година
— Най-голямо 

за Цялата община има пзгра 
ждането на пътя от Ъласина 
до Босилеград — в дължина 
ог 51

значение

През настоящатаВладимир Стоичков година
предприехме обемни .мерки 
за стаоилизиране на стопан
ството в общината. Разписа 
хме и общински стабилиза
ционен заем, който 
успех. Освен

слекилометра. За обекта 
са изразходвани четири 
лиарда стари динара.

’1 ази съобщителна

ми- обектът да бъде възможно 
по-скоро готов.

Най-необходимо е през ид 
ната година всички наши 
сили и потенциали да насо
чим за укрепване и интеизи 
вноразвитие. на. стопанство, 
то в общината. За целта тр
ябва да се използват всички 
материални и други възмож 
ности на общината. Една от 
тях е ползването на средства 
от Републиканския фонд за 
развитие на стопански изо
станалите краища.

артерия 
е ог огромно значение за оо 
щия подем 
дейност в общината ,за раз
витие на туризма, а 
така и за бързо и 
лъгуване.

върви е 
това . и бюджет 

ните излишеци ще бъдат вър 
нати на стопанските органи 
зации. Националният доход 
на глава от населението 
през 1972 година възлизаше 
на 4.320, а през _ настоящата 
— ще достигне 5.900 динара.

Успешният развой на сто
панството способствува и за 
развитие на просветата и 
културата, комуналното ст
роителство и др. дейности.

на стопанската

също
удобно

В идната година изгражда 
нето на пътя ще продължи 
от Босилеград до граничния 
преход при ГТюарци.

От голямо значение е и 
бензостанцията, която 
роихме при „входа на Боси 
леград, с което е 
лям проблем на 
но вънроса на снабдяването 
с бензин, нефт 
продукти.

Бих изтъкнал — подчерта 
др. Славов, че в ход е една 
от най-големите следвоенни 
комунални акции в Димит
ровград. В строеж е канали 
зацията в града. Също про
веждаме непрекъснато ак
ции по регулация на корито

ПОСТ-

Със самооблагане и с осъ
ществени средства вече 
електрифицирани две трети 
от селищата в общината. Са 
мо през последните две го-

решен го- 
общината са

и нефтови
В. Велинов А. Д.

Кои са най-значителниге по 
стижения в останалите из- 
вънстопански дейности?

Спомени на Истатко Станулов за първите следвоенни дни

НАСЕЛЕНИЕТО НИ ПОМАГАШЕ— На първо място трябва 
да се изтъкне изграждането 
на първата фаза на Дома на 
културата ® Босилеград. За 
целта ще бъдат изразходва
ни над 3 милиона динара. 
За втората фаза на изграж
дането на Дома гце 
необходими около 5 
на динара, с които средства 
този важен обект ще бъде 
готов.

Също така

ношение, а ндкои лица до
ри н избягаха в чужбина. 
Огромно болшинството от 
населението беше за новата 
власт и ни оказваше всест
ранна помощ.

Налагаше се да се мобили 
зират всички способни мла
дежи. Младежта веднага ра 
збра хулителите и сама ги 
разобличаваше.

Народоосвободителният от 
бор имаше задача да се ста 
рае и за обезпечаване на 
квартири за .войниците от 
съюзническите войски, което 
беше особено трудно поне
же се'- чувствуваше недостиг 
«а жилища.

ници, но и първ секретар на пър 
вия Народоосвободителен отбор, 
формиран след войната в Димитро
вград.

ИМЕТО на Истатко Станулов 
на всички димитровградчани при
помня за гтьрвите крачки на теа
тралното изкуство в общината. Ро
лите, изпълнени от него остават 
незабравими на всички любители 
на театъра. Но всичко това не по
пречило на Станулов да бъде дей
но ангажиран в обществено-полити 
ческия живот на общината. Първи
те дни след Освобождението са 
пряко свързани с името му. Той е 
не само един от най-старите отбор-

бъдат
милио-

По време когато чествуваме 
тридесетгодишнината от Второто 
заседание на АВНОЮ желанието 
ни беше да чуем спомените на дру
гаря Станулов за първите след
военни дни и работата му в Иаро- 
доосвободителния отбор. Между 
другото той каза:

започна и из
граждането на нова училищ
на сграда в с. Долна Лиси- 
на >а направени са подготов 
хеи и за изграждане на учи
лище в Долно Тлъмино.

Какво
лежащо да се реши в идния 
период?

остава като най-на-

справим. На това оказваше 
влияние и близостта на гра
ницата, което още 
затрудняваше нашата рабо*

Бил искал на края Аа из
тъкна и един успех на На- 
родоосвободнтелндя ни от
бор. Веднага след освобож
дението трябваше да обез
оръжим една българска фа
шистка част, действувала ка 

поробител на тери
торията на пашата стра
на завръщаща се за Бълга
рия. Можеше да се случат 
и неприятности, обаче се на 
месиха хора от „Отечествен
ия фронт” н тази част бо 
обезоръжена.

Но да се установи народна
та власт. Благодарейки съ
действието на останалите об 
ществено - политически ор
ганизации, които оказваха 
голяма помощ на народната 
власт, а справихме се с вси
чки трудности. И населени
ето Ни оказваше пълна под
крепа. Тяхната морална и 
материална помощ, особено 
когато се касаеше за помощ 
на партизаните, беше от го
лямо значение. Но имаше и 
опортюнисти, дори и враго
ве, с които трябваше да се

— След освобождението 
на нашия край от окупато
ра в обществено-политичес
ки я ни живот се включиха 
онези лица, които по време 
на войната бяха дейно аига 
жирани в борбата срещу фа 
шизма. Между първите от- 
борници на Народоосвободи 
телния отбор бяха Нацко 
Тодоров от Градини, 
председател, аз, като секре
тар и Кирил Апостолов, ка
сиер. Имаше още четирима 
отбо^ници.

Но това време беше труд

Преди всичко трябва да 
се започне изграждането на 
водопроводи в Босилеград, 
Райчиловци и Добри Дол. 
Предприети са известни под 
готовки за реализирането 
на тази акция, но те все 
не са достатъчни.

Нужно е също така да се 
укори изграждането

повече

та.

Имаше трудности в снабдя 
ването. Нямаше възмож- то 
пост да се дават заплати на 
Работниците и служителите. 
Поради това беше нужно 
отделни лица, предимно би
вши търговци да облагаме, 
които трябваше да помагат 
с пари и продоволствия. И- 
маше и съпротива в това от*

още

като- на па
рна хлебопекарница, която 
да сиаодява с хляб Босиле
град и околните села. Тук 
са направени всички подго
товки с помощта на комунал 
Йото предприятие „Услуга”

Ангел Димитров
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Преди шест* години Алексаидровац Жуп- 
Димитровград станаха побратими.

Дружбата между двата града от ден се 
засвидетелствува с нови дела, с нови връзки. 
Затуй на нашите читатели ще представим 
този хубав и приветлив градец.

Алексаидровац Жупски се намира в по
лите на Копаоник, в сърцето на Балканския 
полуостров. Разположен е в една чудно ху
бава долина, осеяна с лозя и овощни градини. 
Преди тридесет години градът наброяовал 
едва към 800 жители. Днес само Александро 
вац има 4 000, а цялата община 36.000 жите-

ски и
а

ш
ли.

Алексапдропац днес (фотомпитаж) .Повелята на браството" 
готвим, ще бълс гото-която

ва та идната година когато 
Алексаидровац ще се сора- 

Нова Горица в Сло 
основи

АЛЕКСАИДРОВАЦ- ПОБРА ТИМ НА ДИМИТРОВГРАД

ХУБАВ ГРАДЕЦ В ПОЛИТЕ ИА КВПА0НИИ
И стопанските предприя

тия считам, че псе още не 
използвали всички възмо 

жпости за сътрудничество.
Има място за по-плодотво 

рно сътрудничество 
„Сточар" и „Вино-жупа“, ме 
жду конфекционните пред
приятия и така нататък.

тим и и с
вения» град чиито 
положи александровашка 

трудова бригада. Тогава в 
Алексаидровац ще устроим 
троица среща на братството 
И единството.

И в статута 
дровашка община ще ^ бъде 
внесена алинея за побрати
мяването й с Димитровград, 
и Нова Горица — каза на
края Марич.

Матея Андонов

Алексаидровац и Димитров- 
връзките между двата 

по-тесни, 
гостуват 

вре
срещи ,

Забележителни успехи «са 
постигнати п хигиспизацня- 
та н градоустройването 
Алексаидровац. Градът има 
хубава пода, както и повече 
то села: като Кожетнн, Сту 
бел. Велико и Мало Борис, 
Вуков дол, Ракля.

В общината работят 37 ос- 
могодишнп училища, разпо
лагащи със 119 училищни 
етап, предимно работещи 
една смяна. В тези училища 
се учат 3.900 ученици.

В Алексаидровац има сел
скостопански техникум и 
смесена гимназия. Технику- 

нма отдел по лозарство, 
винарство и овощарство.

подведомствено учили
ще на музикалната 
Наскоро ще бъдат построе
ни нови училища. В Алсксаи 
дровац, Плеша п Плоча, ^ а 
в няколко училища щс оъ- 
дат 
щения-

Голямо внимание днес в 
общината се обръща на кул
турното развитие.

Преди известно време в А 
лександровац бе даден 
ползване монументален Кул - 
турен дом, един от най-ху- 
бавите в социалистическа 
република Сърбия- Ао 
давна, в Алексанровашка об 
щина за културни потреби 
се отделяха само по 0,20 дина 
ра. Днес се на глава от на
селението в комуната се па 
дат по над 50 динара и Алек 
сандровац е на първо място 
в СР Сърбия- Тази година 
читалището в Горни Ступан 
е провъзгласено са най-дей- 
ио в Републиката.

И здравната служба н 
здравното просвещение бе
лежат постоянен възход. 
Алексаидровац е построен 
хубав Здравен дом, а почти 
всички районни центрове и- 
мат здравни станции.

Преди две години само, 
Съюзният комитет по дома
кинство провъзгласи Алек
сандровашка община за най 
-дейна в Югославия.

През изтеклите шеаг го
дини от побратимяването на

До 1960 година Алексан- 
опити да над 

но без
на Алексан-град

града стават все
Алексаидрончаип 
па лимшгровгралчанн по 
ме на „Майските

садроваи правил 
челес неразвитостта, 
много успехи. Недостигали 

необходима оаза за 
На пя

на

междукадри и
по-ускорен растеж.

пъти се тръгвало от-
начало. Самият факт, че^в

секторобществения 
настанени на работа 
700 души — показателно го
вори какво е било стопяпс! 
вото в тази оощнна. Ьдв. 
с\ел 1960 голина Александ- 
ровац с бързи крачки тръг
нал напред. Основани онли 
фабрика на пасмантерия 
„Жуплянка”, фаорнка ц 
грамофонни плочи „Днскос 
фабрика за производство на 
кюспе, фабрика за вентили.
печатарско предприятие _
Графос", конфекция .Г-Р1111 

в село Ратане и др. Оощо 
18 на брой; а наи-голя-мо-

само

Сърцето на Данко
ДАНКО ОБЛАК, родом от Словения, по втори 

учас1вува в изграждането на Власинските водоцентрали. 
Първи път, преди 27 години той е бил младежки ръко
водител в изграждането иа първата фаза. Тогава било 
създадено Власинското езеро — първото изкуствено езе
ро в нашата астрана. Сега е управител на строеж 
на втората фаза на ВЕЦ „Власин#”.

път
за мът

ма II школа.

доизградени пови помс-кое-предприятие,
славата на Алексан тунел — а сега — 130 метра!

Ето какво е механизация! 
Но и строителите са опитни. 
Например 1951 година наша 
та главна „механизация” бя
ха 50 чифта волове и коне.

Данко Облак е станал спе 
цналист за водоцентрали. 
През изтеклите три десети
летия винаги е участвувал 
там дето са създавани гига
нтски водоцентрали — „фа
брики" на нови киловати. 
Участвувал е в изграждане
то на ВЕЦ: Върбин, Кокин 
Брод, Подпеч .Маврово, Ка- 
лпманци.. Бил е и в Афри
ка. Участвувал в изгражда
нето на водоцентрали в Зам

то
то носи 
дровац е „Внно-жупа .

В последните няколко го
дини Александровашка 
щина се нареди между най- 
бързо развиващите се в Со
циалистическа република 

Сърбия- Електрифицирани 
са 10.466 къщи в общината 
в 55 селища. Средства за 
този грандиозен похват са 
осигурени чрез местно са
мооблагане и с помощта на 
Общинската скупщина. И 
пътното стопанство бележи 
завидни успехи. Само преди 
десет години Алексаидровац 
не е имал нито километър 
асфалтни шосета — днес и- 
ма 55 километра! За разви
тие на пътните съобщения 
са изразходвани над 30 ми
лиона динара. Направени 
са и десетина мостове. Днес 
Алексаидровац има съобщи
телни връзки с всички съсе
дни градове и села. Дори 
и едно село Ратае, има пря 
ка връзка със столицата. От 
Алексаидровац всяка сут
рин в различни посоки по
теглят 30 рейсове.

Милан Маричоб-

празника на младостта и ро 
жденпя ден на др. Тито и 
празника на българската на 
родиост, а димнтровградча- 
нн гостуват на александров 
чаш! през септември, по вре 
ме на известната „Жупска 
берба”. Освен това вече са 
усгановени делови връзки и 
между предприятията „Жуп 
лянка" и „Тигър“ в Димит
ровград, конфекциите „Сво
бода" в Димитровград и 
„Крин“ в Ратае, земед 
кооперация „Сточар“ в Ди
митровград и „Внно-жупа" 
и др. Все пак, това сътруд
ничество трябва още по-ве
че да се разширява и задъл 
бочава.

на

нсот-

бия-Оолак с радост си спомня 
за времето от преди 27 го
дини, когато като 20-годн- 
шен младеж участвувал 
строежа на първата'фаза на 
ВЕЦ „Власина”.

— Условията за работа бя 
ха трудни. На строежа рабо 
теха 25 хиляди младежи и 
девойки от всички краища 
на страната. Нямахме меха
низация, опит. Имахме оба
че голям ентусиазъм. И за
това успяхме — казва Дан
ко Облак.

Сега норми .са четири пъ
ти по-големи от тогавашни-

в
елека

.
В

Първата фаза на „Власина” 
обаче не беше голямо учили 
ще. Именно тогава изникна 
и предприятието „Техногра- 
дня” — разказва нашия съ
беседник. И се чувствува ня 
как по-мла ди горд. Сърце
то на Данко е във водоцен- 
тралите.

Ето какво ни каза по то- 
зи въпрос МИЛАН МАРИЧ, 
председател на Общинската 
конференция на Социалисти 
ческия съюз и председател 
на александроващко - дими 
тровградската комисия за 
изработка на Повеля на по
братимяването:

— Сътрудничеството меж
ду Димитровград и Алексан 
дровац трябва още да креп
не и да се разширява. През 
изтеклите години е направе 
но доста, но трябва още 
много и много да се напра-

те.
Има 3.000 работници с на 

ционален доход на глава на 
населението от 43 динара.

— Тогава за един 
построихме 40 метра дългът

месец
Вене Велинов

ГОРСКО СТОПАНСТВО 

ПИРОТ
ОБЩИНСКА КОФЕРЕНЦИЯ НА ССРН 

ДИМИТРОВГРАД ви.
Считам* че нашата друж

ба с димитровградчани тря
бва да бъде по-доогъпна 
трудещите се хора. Вместо 
досегашния начин на раз
мяна на делегации, ние мис- 
слим да предложим на ди
митровградчани да разменя
ме опит в дейността на ме
стните общности. 1Це 
им предложим да ни свър
жат с една местна общност. 
Нека се срещнат обикнове
ните хора, да видят кой как 
си устроява живота, да раз
менят опит.. .

на С клонове в Димитровград и БабушницаНА ВСИЧКИ ТРУДЕЩИ СЕ В СТРАНАТА 

ЧЕСТИТИМ
ПРАЗНИКА НА РЕПУБЛИКАТА И 30-ГОДИШ- 
НИНАТА НА АВНОЮ

С ПОЖЕЛАНИЯ ЗА ОЩЕ ПО-ГОЛЕМИ УСПЕХИ 
ЗАНАПРЕД

честити
29 НОЕМВРИ — ДЕНЯ НА 
РЕПУБЛИКАТА И 
30-ГОДИШНИНАТА НА 
АВНОЮ

:
има

на всички граждани като 
пожелава успехи в социали
стическото строителство.

им

Строихт 6 БРАТСТВО * 28 НОЕМВРИ 1973



30 години от смъртта на Иво Пола Рибар
Профашисткият режим на 

Цветкович — Мачек интер
нира Дола заедно с Иван Ми 
лутинович и Моша Пияде в 
началото на 1940 година в 
концлагера в Билеча. Под 
натиска на демократичното 
обществено мнение бива ос
вободен с останалите друга
ри Дола през април същата 
година.

В навечерието на Втората 
световна война, когато над 
Европа и света надвиснала 
фашистката опасност всред 
младежите и девойките До
ла разпространява духа на 
Партията, духа на отпор 
срещу агресията, така че 
този дух става символ на 
цяло едно поколение. И 
лнес, и винаги ще са актуал 
ни искрени. и решителни ду 
ми на Дола от 1939 година: 
„Интересите на страната и 
народа са най-висш и закони 
за нас’'.

След окупацията на наша 
та страна Дола е един от ор 
ганизаторите и ръководите
лите на Народоосвободител- 
ната борба на югославските

ТОПНЕШ.
Н27 ноември тази година навършиха 30 го- 1 

дини от смъртта на Иво Лола Рибар, леген- !, 
дарния младежки трибун и секретар на СКОЮ, 
един от организаторите на Народоосвободителна- 
та борба.

Иво Лола Рибар принадлежеше към плеа- | 
дата великани, които даде революционната борба I 
на югославските народи и народности, каквито са 
Вудо Томович, Франц Розман, Вукица Митрович, 
Рамиз Садику, Християн Карпош и стотици дру
ги народни герои, които положиха животите си в 
основите на

Млади край бюста на Дола
извънредно творчески и за 
нашата революция драгоце
нен живот младежкият ръ- 

Иво

шистки конгрес на народна
та младеж, когато е образу
ван Обединеният съюз 
антифашистката младеж на 
Югославия — УСАОЮ. От 
тогава па все до смъртта си 
Иво Дола Рибар се намира 
на чело на младежките ор
ганизации СКОЮ и УСАОЮ.

На два дена преди пстори 
ческото Второ заседание на 
АВНОЮ Иво Дола Рибар ге 
ройскн загива на Гламочко 
поле улучен от германска 
бомба, пред тръгване в ща
ба на съюзническите войски 
в Близки^ изток. Така завъ- 
ршава краткотрайния си и

па
ководител и трибун 
Лола Рибар.

Вестта за смъртта на До
ла дълбоко трогнала друга
ря Тито. „Аз много обичах 

в спомените 
него др. Тито. - Той, та

нова содоалирдическа Югославия, за } 
един по-светъл и щастлив живот.

В тази работа той внася «си 
чки свои способности. От 
младия студент по право, 
който покрай многобройни- 
те задължения редовно дър
жи всички изпити с отличен

Иво Дола Рибар произли
за от прогресивно, събудено 
семейство, в което бива за
кърмен с напредничави и де 
мократични идеи и получа
ва широко и солидно обра
зование. Още като гимна
зист в Белград с увлечение 
чете класиците на европей
ската литература Пушкин, 
Дермонтов, Толстой, Достоев 
ски, Гогол, Гьоте, Шилер, 
Шекспир, Юго, Балзак, Зо- 
ла които чете в оригинала. 
Занимават го и произведени 
ята на Дарвин, Морган, Сок 
рат, Нитче, Хегел, Кант, Ма 
ркс и Енгелс. С любов изу
чава произвединията на Не- 
гош, Якшич, Радичевич и ис 
торията на югославските на 
роди, от чиито непресъхва- 
щи извори се учи на любов 
към своя народ, 
свобода и по-светло бъдеще.

Своите къргозорн разшир
ява още повече с пребивава 
нето си във Франция и Ш|зе 
йцария, където следва обще 
ствени науки. От края ^на 
1934 година Иво Лола Рибар 
продължава да следва на Бе 
л градския юридически фа
култет. Тук идва в твърде 
бурно време. Това е перио
да на организирана борба 
на ЮКП и СКОЮ на чело 
на прогресивното движение, 
временно замряло под уда
рите на монархо-фашистка- 
та диктатура на крал Алек
сандър и неговата 
Лола всеотдайно стъпва в 
тази борба.

По време когато е тряова 
се възобнови разтуре 

Съюз на комунистичес- 
младеж на Югославия 

и да се оспособи за успеш- 
изпълняване на задачите, 

новото партий- 
начело с 

юли на

Лола — пише 
си за
ка да се каже, се развиваше 
под моя ръка, а докато бях 

чужбина, в Париж, често 
идваше при мен. Той беше 
твърде умно и надарено мо 
мче, което обещаваше мно
го".

в

Ст. СТАНКОВ

Босилеград

Основан »Титов фонд«
ВСИЧКИ СТОПАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ, ОБ- 

ИНТЕРЕС, ОБЩЕСТВЕНО-ПО-
* ПОЧТИ
ЩНОСТИ С ВЗАИМЕН 
ЛИТИЧЕСКИ ОРГАНИЗАЦИИ И МНОГО ЧАСТНИ ЛИ
ЦА СА СЕ ЗАЧЛЕНИЛИ

МИНАЛАТА седмица в Бо 
силеград се проведе учреди 
телно заседание на Общин
ската скупщина 
вия фонд" за стипендиране 

млади работници и на ра 
ботмически деца, на 
сс обсъди Проектоконститу- 
цията на фонда и Правилни 
ка за избиране на стипен-

ВЪВ ФОНДАнеговата
органите на общинската 

управа ще внесат във фон
да по 5.000 динара. Членски 
внос от 3 хиляди динара ще 
внесе Основното училище в 
Долна Любата, а 2.500 дина
ра търговското предприятие 
„Слога”. По 2 хиляди дина
ра са решили, да внес5^ 
Службата на обществените 
приходи на община Босиле
град, Общинската конферен
ция на СОРН, и Общинския 
профсъюзен съвет. Във фон
да са се зачленили досега 
и Общинксата конференция 
на СЮМ, Общинската бор
ческа организация и Общин 
ския съА-

От частни лица най-голям 
за фонда 1.000 

е внел Владимир

на

„Тито-на

на което

диети.
На заседанието бе избран 

Съвет от 9 членове на „Ти- 
товия фонд” в общината, 
жду които половината са 

ИЩ Ц5Ц работници от непосредстве- 
иото производство. За пред- 

Съвета е изоран

ме
Лола
Рибар

клика. седател на 
Павел Илиев, член на Съю
за на бойците, а за делегат 
на Републиканската скуп
щина на „Титовия фонд” 
КдАРИя Муса, висококвали
фициран работник от Пре- 
шево.

Трябва да се изтъкне, че 
досега почти всички стопан 

общности

народи. Взима участие в съ 
вещанието ма ЦК на ЮКП 
през май в Загреб, на което 
се доняса решение за под
готовка на въоръженото въ
стание, участвува на заседа 
листо на Политбюро ма ЦК 
на ЮКП от 4 юли 1941 го
дина в Белград, на което е 
решено да започне въоръ
женото въстание във всички 
краища на (Югославия. ции са ,се

Под негово ръководство фонда. Много от тях 
се създават първите органи- са взели и решение и опре- 
зацнн на антифашистката делили членския внос, кой- 
младеж па Югославия, а в то ще внесат във фонда. На- 
освободено Ужице излиза пример гимназията „Ивап 
вестникът „Омладипскп бор- Караиванов”, Автот.раиспор 
ба”. Лола пише статии за-за- тното предприятие, земедсл- 
дачите на младежта и други ската кооперация от Горна 
важни политически иробле- Лисина и трудовата общност 
ми. Като член иа Централ
ния
ретар на СКОЮ и член иа 
Върховния щаб взима дойно 
участие в организирането ма 
въстанието в Сърбия, Босна,
Херцеговина, Хърватско, Да 
лмация. (Словения И пр. Към 
края на 1942 година разви
тието ма Народоосвободите- 
лната борба налага създава

на единствена антифашп 
стка младежка организация 
в нашата .страна. По иници
атива на ЦК на ЮКП и йод 
ръководството на Лола Ри
бар към края на 1942 годи
на в освободения Бихач е 
проведен Първият аитифа- .

успех (той завършава торили 
чески факултет през лятото 
на 1938 година и през учео- 
ната 1940/41 се записва на 
философски факултет в Бел 
град) прераства в професио
нален политически раоотинк 
революционер.

На историческата Пета
конференция на ЮКП, със
тояла се през октомври 1940 
година в Загреб Лола изна- 
ся^оклад - „ЮКП и въпро 
сФт за работата всред младе
жта”. Тогава бива избран
за член на ЦК на ЮКП.

членски внос
динара
Стоичков, председател на Оо 
щинската скупщина, след то 
ва Цоне Тодоров, Стоичко 

Спаско Спасков и

ло да 
ни я 
ката

Ангеловно други.
На учредителното заседа

ние на Общинската скупщи
на на фонда се изтъкна, че 
за тази акция между насе
лението в общината владее 
голям интерес. Посредством 
фонда, до пълен израз ще 
дойде солидарността на ра
ботническата класа и на ко 
му пистите в степендирането 
на бедни, и талантливи мла
дежи н девойки.

В. Велинов

поставени от 
но ръководство 
другаря Тито, през 
1937 година т_ .
СКОЮ идва младият Иво ло 
ла Рибар, който тъкмо е на
вършил 21 година. Лола Сър 
зо печели опит на нелега
лен политически оорец и с 
успех го предава на други.

ски организации, 
с взаимен интерес и общес 
твено-политнчески организа 

зачленили във 
вече

наначело

~\
г----- ПРЕДПРИЯТИЕ

,УШ1П“ИЛ™^АД Мотел^ДимитровграД-
комитет . иа ЮКП,1 сек- ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ - 

ГОРНА ЛИСИНА
честити

деня1?а републиката НА гра>^™™^те се и потребителите
честити
ПРАЗНИКА НА РЕПУБЛИКАТА —

29-ти НОЕМВРИ
КАТО ИМ ПОЖЕЛАВА ВИСОКИ ТРУДОВИ 
ПОБЕДИ В ИЗГРАЖДАНЕТО НА НАШЕТО 

. СОЦИАЛИСТИЧЕСКО САМОУПРАВИТЕ-
ЛНО ОБЩЕСТВО."__________________ __ ._______

ле*Ако минавате през Ди^тров-
-“ГеТкГето^ 

вкусна храна и уютно
град 
в нашия 
хубава и 
легло. У Стук—Р Т

НОЕМВРИ »»»
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за цепите и а услугите и пра 
длагат мерки основната ор
ганизация на сдружения 
труд подобри услугите, ако 
не са иа завидно равнище, 
Новина и е и че Общински
те с-купщини се задължават 
да запознават потребителите 
с промените на цените 
па водата, за про

мени иа цените градските 
съобщения и всички подоб
ни решения, които приема 
Общинската скупщина. До- 
колкото Общи;(ската скуп
щина и покрай това да ре-

Стпатутарна дейност сш аи ипц

Самоуправителна общност на трудещите се
та,- социалната защита, фи
зическата култура, да пазят 
дадените им па ползване и 
управлявано обекти, и пад 
всичко, да се ангажират в 
провеждането на системата 
но всенародна отбрана па 
своята територия.

тозиподчертаем, 
нов момент, с който
да

сс раз
ширява самоуправителпото 
дсствуоанс в „областта иа 
задоволяването па иеиосрсд 

нотре-

Общинската скупщина в Димитровград иа 
сесията си от 26 ноември прие проектостатута на 
общината. С това започна публично обсъждане.

В настоящата статия обръщаме вниманието 
иа нашите читатели върху някои въпроси от про
ектостатута, отнасящи се до самоуправлението в 
местната общност'.

интереси и
би па гражданите" за една 
или повече местни общности.
„В този смисъл в тсзиситс е 
предвидено в местната общ
ност, или за няколко таки- требитедите на тези услуги 
па, да сс организират същ; 
ти па потребители.

отвените

Идва в настоящата степен 
ма развитие па нашето общо 
ство може да се говори за 
организирано влияние вър
ху работата организациите, 
занимаващи се със снабдя
ваме на населението. Топа 

едни

чем, че скулщииитс на по

не приеме тези искания, е 
длъжна на събранията даМестната общност в тени

сите о дифнмпраип като ,л'я 
дюуправнтелиа общност на 
трудещите се", в която те се 
организират, солидарно да 
задоволяват комунални, со
циални, културни, произпоЛ 
ственн и други интереси и 
потреби съвместно с остана
лите организации на сдру
жения труд, общностите с 
взаимен интерес н др. обще 
ствсио-полнтическн" органи
зации в общината. Също та
ка, чрез своите делегати, ак 
тивпо ще участвуват в утвър 
ждаването и осъществяване
то на общинската политика.

Тези формулацни дават; 
на местните общности качс-| 
ствеио нови самоуиравнтел-1 
ни димензии и много по-ва
жна функция в самоупра- 
вптелння механизъм в общи 
пата. По този начин се раз
ширяват-н нейните права и 
задължения, подчертана е 
ролята й п задачите и поло 
жението й в делегатната си 
схема.

Настоящето коиституцио 
общности надминава всичко 
нпо учредяване иа местните 
досега дадено в самоуправи 
телното учредяване на кому 
палната система. Събрания
та на избирателите са над
живяна форма. Функциите 
на отборннците са станали

тесни за просторите, конто 
иа нашето общество дава 
конституционната реформа.

Делегатите вече няма да 
посредничат между труде
щите се н работническата 
класа от една и Общинска
та скупщина от друга стра
на. Те са

В тдх всички заиитересо- 
решават обясни поведението си.вани разискват и 

по начина на обслужването. М. Б.случай,е още

Гостилничарско предприятие 

»Б А Л К А Н« - ДИМИТРОВГРАД
тълкуватели 

пошепнята, потребите, ннтс 
росите и становищата па ор 
ганпзпраннте трудещи сс 
хора и граждани в местните 
общности. Те вече не са ни
каква трансмисия, но дейст
вуващи фактори, дейни уча 
стипци в работата па Общи 
меката скупщина н мести

хте общности.

ма от-

НА ВСИЧКИ СВОИ гости, 
ДЕЛОВИ ПРИЯТЕЛИ 

И ГРАЖДАНИ
СЪРДЕЧНО ЧЕСТИТИ

Деня на Републиката — 29-ти ноември и 
30-годишнината на АВНОЮ

В предстоящата степен на 
развитие на самоуправитед- 
ннтс отношения, местите 
общности ще дойдат до пъ
ден израз, когато решават 
по пай-същсствсиите въпро
си от обществен интерес, ко 
гато избират делегати в об
щинските камари, в съ.моуп- 
равптелпите органи ма осно 
внитс организации иа сдру
жения труд, в органите на 
общностите с взаимен инте
рес н други самоунравител- 
нн организации. Те следва 
самоуправитслио, солидарно 
н организирано да работят 
върху уреждането па сели
щата, поддържането па хи
гиената, укрепването иа об
ществената грижа за деца-

за нови трудови победи в социали
стическото строителство на нашата страна.

В госгилничарските обек
ти на „БАЛКАН" винаги ще 
бъдете културно и качестве
но обслужени.

с пожелания

Там ще намерите различ
ни деликатеси и всички ви
дове алкохолни и безалко
холни питиета.

Граждани, посетете обек
тите на „БАЛКАН"!

Попътни записки лични. Но смъртта, 
сее насилникът 
Любчо Баръмов е син на 
Магдалена, сестра на Георги 
Димитров.

В борбата против българ
ските фашисти, свои сънаро 
дннци, Любчо бил тежко ра 
лен при село Бохово, недалеч 

юголавско-българската 
граница. Но злодеят не поз
нава граници, също както и 
свободолюбивата .мисъл. Тук 
най-често са се водели сраже 
ния- Край добрия съсед 
маги е по-сигурно. Раненият 
Любчо Баръмов другарите 
му го оставили при едни сел 
яппн в село Раяновци, в 
България. Той го пазил в 
плевника си. След една сед
мица вместо него, при стадо 
то дошъл брат му. Как са 
се разбрали кого пази

никой не знае. Така се пред 
полага. Не е известно 
фашистите са се добрали до 
тях. Но както и да е, наме
рили се заедно с останалите 
пред дулата на българските 
фашисти.

Два дни фашистите ги из
мъчвали. Оставили ги голи 
край 1гьтя за назидание. На 
това място днес е гробница
та над която изправят ръст 
стройните тополи.

която 
е еднаква. как

Паметник край две тополи
Е ДАЛЕЧ от Стрезимиро 
вци край пътя по кой
то за Клисура ожедне 
вно танцуват рейсове 

се надвиват две високи топо 
ли. Есента е попарила лист
ата им. Около тях бетонната

Разстреляни били 
сигурността на „новия пор
ядък". Слугите потвърдили 
вярността си към 
ка, а те са по-кървожадни и 
от самите господари. Слугите

Н С Любчо Баръмов паднали 
и един преслапчанин и още 
двама души, за 
предполага че са от Косов- 
скпя отряд. Чудна и нелш-

зарад
от

които сенасилни-

вн- След войната през 1946 го 
днна българите пренесли ко 
стите

стена е изравнена с шосето. 
Върху него е поставена же
лязна ограда. Вътре е черна 
мраморна плоча с фотогра
фия и надпис, както на мно
го други такива. Под фото
графията — текст. Личат ед 
рите букви: „Любчо Ст. Ба
ръмов”. С по дребни е напи
сано: „Загина за свободата 
и независимостта на родина 
та и братството между наро 
дите... Комисар 
тальон, член на БРП (к). 30- 
-годишен, убит тук от фаши
стките злодеи на 13ЛЛ 1944 
година". •

И тополите, и спомен-гро 
бницата по-надолу, свидетел- 
ствуват за едно свирепо зло 
действо — за едно 
време, време на терор и най 
мрачна - идеология. На този 
13 май 1944 година

на Баръмов през гра
ницата. Издигнали му 
метник и засадили двете, то-

и па-

поли, които днес така висо
ко изправят снага.

Съюзът на бойците и обще 
орга

низации в село Клисура от 
своя страна дали на памет
ника днешния хубав 
Построили пиедестала, 
вили желязна ограда, който 
още дълго да им напомня на 
злодейската фашистка дик
татура.

в пле
виика, днес никой не знай. 
Обаче у него

ствено-полнтическите
иа III ба- се породило 

съмнение у иеканения „гост"* 
И го обадил на полицията. 
Така Баръмов попаднал в 
неини ръце. Тежко раненнят 
Любчо бил докаран в Стре- 
зимировци.

вид.
поста

Паметникът 
на Любчо 
Баръмов

тежко А оня селянин от Преслап 
довели в полицията понеже 
се мислело, че поддържа връ 
зки с

Тъкмо

Всяка година на 13 
представители на

майгрупа от 
четирима партизани ненаде
йно попаднала 
ски

всички учи 
лшца и младежки организа 
цни от НР България, носещи 
името на Любчо Баръмов и 
представители на обществе-

партнзаните.на бъдгар- 
Погледа-фашисти. 

ли на смъртта в очите. За 
сетен път. Такава

по това време от 
Стрезимировци за Трън ми- 

Косовскиднавал
ски

среща е 
нико

партизан-
отряд, Южноморавска н°-п°литпческнте 

п Македонска' бригада. За **11и от ^'УРДулица
двамата непозната бойци се НОТО Училище в Сурдулнца 
мисли, че са били от съста- ?осещават лобното лясто на 
на на Косовскня отряд. за. Б ръмов 11 
що именно от него? Това

именно затова са слуги, да 
знаят какво искат господа
рите им, търсещи „жизнено 
пространство". Когато раз
стрелвали тези четирима, те 
предварително са знаели ка 
кво трябва да правят.

нуема игра пред пушечните 
Аула.

такива паметни 
страна? 
е до са-

. неповторима. И никой, 
га не ще узнае как е текла 
неравната борба. За миг — 
и четиримата паднали уби-

органнза- 
и основ-Колко ли 

ци има в нашата 
Има ги много. Този 
мата граница* 

Имената
ти. там полагат цвета тях са най-раз тя.
Страница ■*’—... Милош Бакич
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БосилеградКои села ^Димитровградска община
получиха ЩЕ СЕ СТРОИ ПАРНА ХЛЕБОПЕКАРНИЦАскдспа м пи

От преди няколко 
Босилеград започна да 
рои парна хлебопекарница.

Сесия на Общинска- 
та скупщина в Ди
митровград

ДНИ В
се ст-

която ще снабдява с хляб 
Босилеград и околните му 
села. В изграждането на то
зи особено важен обект ще 
участвуват комуналното пре 
дприятие „Услуга" от Боси
леград и хранителното пред 
нриятие „Житопек" от Ниш.

ра. Очаква се, че една част 
ог средствата ще се осигур
ят и посредством Републи
канския фонд за развитие 
на стопански изостаналите 
краища.

ска община ^получли;а 'с редст в а ^сгоо^ 
водопроводи по решението нп г Р на 
на общността по 3дРавпо осгТуряСв7нПеШиНаТа 
леделците в Пирот па заседанието 
се състоя в края на ноември

на зе- 
си което хлебопекарница, 

която ще бъде готова до Пър 
ви май идната година, ще 
произвежда дневно от 5 до 7 
хиляди килограма хляб. Се
гашното дневно потребле
ние на хляб е около 2 хиля
ди килограма, но и това ко
личество не са в състояние ■ 
да обезпечат трите ръчни 
хлебопекарници в града.

Новата
т.г. Необходимите средства, 

които ще се изразходват за 
изграждането на сградата и 
за техническото оборудване 
на обекта, според

«« водопроводи пТ изгражда™ Провктостатутът 
пуснат на обсъж-по 10 000 

невля, Вълковия
проекта 

възлизат на 800 хиляди дина
и Поганово, 
ровци, дане5 000 динара — Височки Одо-
и по 2 ГШ1дОПОПиНЧи’т,ГуЛеНОвци и ГРа^ни
ьи Моипии Т^ ~ Д^На Невля■ Петачин- ци, Моинци, Бачево и Болевдол.

по

Отборниците на двата съве 
та на Общинската скупщина 
в Димитровград на 26 ноем
ври взеха решение проекто- 
статутът на Общинската ску 
пщина да бъде предоставен 
на публично обсъждане.

Димитровградската общи
нска скупщина също даде Сл- 
съгласне за основаване на 
лужба за изучаване и подо
брение на образованието и 
възпитанието на българска
та народност, прие проекто
решение за изграждане на 
старчески дом в Димитров
град и др. решения.

В. В.
С тази парична помощ местните общно

сти ще могат в началото на идната година да 
решат въпроса с водата в своите села. 
да решат въпроса с водата в своите села. Ка-

СЛЕДВАЩИЯТ БРОЙ 
НА В „БРАТСТВО” ИЗ 
ЛИЗА НА 14 ДЕКЕМ
ВРИ Т. Г.

ЗВОНСКИ
БРОЙКИПомощта, която селата получиха за из

граждане на водопроводи и чешми и най-до
бра честитка за празника на Републиката и 
юбилея на АВНОЮ.

В Звонци и райо
на днес има 486 ра
диоапарата, 126 те
левизора и към 20 
транзистора.

Според сведения 
на местната поща в 
Звонци се разпро
страняват 20 броя 
на вест. „Политика“ 
„Новости“ 15, „Екс
прес“ 10, „Илюстро
вана политика“ 10 
и „Свет“ 10 екзем-

Земеделска кооперация 

„Сточар“ - Димитровград
Земеделската кооперация „СТО
ЧАР" върши изкупуване на вси
чки видове земеделски произве
дения.
„СТОЧАР" оказва на земеделски
те производители различни сел
скостопански услуги 
Земеделски производители, под
държайте делови връзки със „СТО 
ЧАР”, защото 1ге са гаранция за 
вашия успех в земеделското про
изводство.

НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ И 
ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ В КОМУНАТА 

честити
С БЛАГОПОЖЕЛАНИЯ ЗА ПО-СВЕТЛО 

. БЪДЕЩЕ
пляра.

Вестник „Брат
ство“ се разпростра 
нява в 90 екземпляПРАЗНИКА НА РЕПУБЛИКАТА — 

29-ти НОЕМВРИ ра.

дин от дейните участници в Народоосво 
бодителната борба от тоя край.

Дукатчани искат да се построи пъ
тя от съборнщата на Църноок до Рас- 
кърсие и свърже с пътя Караманица — 
Бесиа кобила. Църнощичани с шосето 
на Две реки, назърианн с Бистър. То
гава на Църноок ще може да се отиде от 
четири страни, по нови пътища, които 
се изграждат ...

ВАНЧЕ ХРИСТОВ

ОКОЛО НЕГОПО ЦЪРНООК и ■ ■ I

колиби за подслон ... Животът тук е— На събора ли тръгна? — попи
та ме Милорад фотографът от Босиле
град.

същинска идилия ...
Всеки, който макар и един път сс 

Църноок, пожелае да го види — От Църноок може да се направи 
дето се казва малка Швейцария пре
длага студентът по география Анани 
Андонов. Неговият план е също вели- 

— в местността Църква, която

озове на
пак. Досега това ставаше на двата съ
бора — на партизанския на 7 гали на 
„Кин-стаи" и на традиционния верски 
на 13 юли на „Съборище".

Седим край паметника на загинали 
те партизани на „Ким-стан" и разгова
ряме. Докога туристическият сезон тук 
ще трае само два дена — на двата събо 
ра. Що трябва да се направи та Църноок 
да стане същинска туристическа плани
на? Началото с добро. Трудовите бри
гади от селата под Църноок с общин
ския булдозер прокараха пътя до „Кни- 
стан". Но не спряха с това. За пет дена 
те прокараха още четири километра път 
до „Съборищего“.

— И вижте сега — казва Владимир 
Андонов от Назърица — онова косго и- 
нашите деди и бащи не можаха да 
направят, сторихме ние. Което не ус
пеем ние, ще го направят нашите поко-

да__ дЯ/ обаче не зная, смея ли
отговорих му аз. 

за това, да си митръгна с колата
— Не се кахъри

жив и здрав, пътят е готов точно до 
Кин-стан“. Сега на събора може да се 

отива с „лимузини", а не с во;>?вдс!^ * 
ла като досега — зарадва ме Милорад.- 

Лесно пристигнахме на събора на 7 
юли Пътят е много хубав. Още една 
трудова победа. Свързахме още един 
кът на родината. Исторически кът
КЪТ ” „ красива планината Дър-Колко ли С ДГъГ/ъгя се скрива
ноок. Но тази «Ритите мобители на 
ше от °™тек“къвУРприятен хлад криятприродата Какъ и Ко-
горите — оукови, ,ята си до към
ИТО Я забулят.С^орска височина. По-на- 
1200 метра наА“°Р?*® ият килим от лигоре продължава зеленият ^ ^ ми_
вади и пасища из тр лековити би
лиони миризливи цветя ркойно сс

• П° ТеЗИ оВРЦе и го-да На вся» 
и поточета с прекра- 

От ранна про- 
отеква от 

песни и от 
ста-

колепен
е най-красивият кът па планината, къ- 
дето някога е било езеро, а сега са ли
вади, да се направи бент от земя- За 
кратко време ще се получи хубава пла 
шшеко езеро. Представете си: езеро и 
около него ливади и пасбища. Печеш 
сс на слънцето, къпеш се и хвърлиш въ
дицата за някоя рибка. Малко разход
ка до върха за боровинки или до Орлов 
камък на хлад и студена вода... Това 
е туризъм и почивка!

— Па се направи едно магазинче и 
кръчма — добавя Александър Христов 
от Църнощнца. Тогава ще 
някой планинска хижа и много частни 
вили.

сс издигне и

— А зиме? Падините са създадени 
само за скнорство. Планината е пълна 
с дивеч. Значи и ловджиите ще 
за какво да посещават красивата плашт 
па — изнася мнението се и един местен 
ловджия

Край паметника на „Кин-стаи" се 
вие буйно хоро. Далечните пространст
ва се губят в синевината на галския 
ден, който бавно отминава. Ние с фото
графа Милорад поехме с колата по но
вопостроения път към Босилеград с още 
двцма нови пътници.

ления-лки
ширят стада 
крачка изворчета 
спа планинска вола.. 
лет ЛО късна есен планината 
веселите овчарскивиковс^и^^ 
медиите звънци на • ри.ге от селата 
да. Тук се събират пастири Назъри. 
Дукат, Църнощнца, с̂'е на свои- 
ца, Зли дол и АРУ . ррганизират над 
те пастирски игри или огна^ бикове. 
бягяаие с коне илиб Р, помсжду сн 
Понякога те и „наюа ища а ко-

ХВе^шГ»^И^- СТР°ЯТ

__ Когато бях малък — спомня си
Ива Каловски — татко ми разправяше 
за лимузини, които виждал в далечни 
градове, а аз сс мъчех да си представя 
какво е това, защото знаех само за па
шите дървени волски кола. А сега виж, 
колко кола са наредени около събори- 
щето.. •

имат

_Около тоя паметник ще построим
парк „Свобода“. Ще доведем пода и ще 
изградим паметна чешма. С горапите 
ще залесим цялата околност — оживе
но ни разправя Стоян Бранковски, е-
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жДя шШМЯНвшт
ПЪТ ПРЕЗ КАНАРИТЕ
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ОБЩИНСКА СКУПЩИНА —
ОБЩИНСКА КОНФЕРЕНЦИЯ НА
Жинск! КОнЖда НА 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ СЪЮЗ 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ПРОФСЪЮЗИТЕ 
ОБЩИНСКИ СЪЮЗ НА БОЙЦИТЕ 
ОБЩИНСКА КОНФЕРЕНЦИЯ НА 
МЛАДЕЖТА

к‘

л'Л<*
-V-Ч ййя»; Жй-

■

м/'. БабушницаV

&& ЗРьчЬ 'Ш

• Vж и ВСЖЖ&СИЕНВИ иАнавредНАй : ■I ШКА,
ИЗ СТРАНАТА
ЧЕСТИ ТЯТ

29-ТИ НОЕМВРИ —
ПРАЗНИКА НА РЕПУБЛИКАТАПОГАНОВО

в со-

за този ден. Деня» » който 
ще забумтят машините и 
ждрелото... А. А*

ПРЕЗ 1969 година в Пога- 
ново приключи най-гол яма
та следвоенна комунална ак 
цня — електрификация па 
селото. А само няколко го
дини по-късно, погановчани 
започнали! още една трудова 
акция. Строят пътя Погано- 
во — Погановски манастир.

Отсреща на Погановски 
манастир е ждрелото на По- 
гановска река с векове то 
не дава път на хората. Само 
рекичката се провира меж
ду канарите. Сега вече ня-ма 
да бъде сама.

Погановчани, конто ве
че не живеят в родно
то си село не забравят сво- 
ите. Тодор Тодоров, който 
живее в Сараево дал за пъ
тя 1 000 динара Станчев Пе
тър и Васил Стоянов, които 
сега живеят в Пирот и Цен
ко Тодоров и Ристо Костов, 
живущи в Ниш, които за 
пътя са внесли по петстотин 
динара.

Те всички знаят, че този 
път е живителна артерия за 
бъдещето на Поганово.

А и другите овощия

ма вече да се дават па до
битъка.

Сега погановчани живеят

НА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ

ЧЕСТИТИ

29-ТИ НОЕМВРИ — ПРАЗНИКА НА РЕПУБЛИКАТА С 
ЗА НОВИ УСПЕХИ ЗАНАПРЕД

В ОБЩИНАТАТр. Одороври

Открит здровен дом
ПОЖЕЛАНИЯ 

Вършим следната дейност:

] РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕР-

2 ПРЕНАСЯНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕН ТОК ДО 35 КВ, 
3. ВЪРШИМ ВСИЧКИ УСЛУГИ ПО ПОДДЪРЖА

НЕ, ИЗГРАЖДАНЕ. ПОДМЯНА НА ЕЛЕКТРИ- 
ЧНА МРЕЖА, „

4 ВЪРШИМ ЗАЗЕМЯВАНЕ НА ОБЕКТИ, КОИТО 
’ СИ СЛУЖАТ С ТОК,

5 ВЪРШИМ РАБОТИ ПО ЕЛЕКТРИФИКАЦИЯ НА 
' СЕЛИЩА, ОБЕКТИ И СГРАДИ.

СКЛЮЧВАЙТЕ ДЕЛОВИ ДОГОВОРИ С НАШЕ
ТО ПРЕДПРИЯТИЕ. ВЪРШИМ СРОЧНИ И КАЧЕСТВЕ
НИ УСЛУГИ.

пов, председател па Общин 
ската скупщина в Димитро 
играл, представители на Об 
щността по осигуряване на 
земеделци в Пирот, Бабуш- 
иица и Димитровград, как- 
то и др. обществено-полити
чески дейци. Средства за из 
граждане на този важен 
обект от 460 хиляди динара 
са обезпечили Републикан
ският секретариат за здра
ве и социални грижи, Общ
ността но здравно осигуря
ване на земеделци в Пирот 
и Общинската скупщина в 
Димитровград.

По тържествен начин 
републиканският под се
кретар
социални грижи Любинко 
Джорджевич откри на 26 но 
ември Здравна станция в 
Тр. Одоровцн. Това бе най- 
големият дар на население
то от този район за празни
ка на Републиката —• 29 но
ември.

На тържеството прнсъст- 
вуваха и Тодор Славинскн, 
член на Председателството 
на Републиканската конфе
ренция на ССРН, Алексан
дър Игнатовнч, представи
тел в социално-здравния 
съвет на Съюзната скупщи
на Радован Джунич, пред
ставител в социално-здрав
ния съвет в Републиканска
та скупщина, Димитър Сла-

здравс иза

В Здравната станция ще 
работят един лекар обща 
практика, сто.матолог и две 
медицински сестри, от кои? 
то едната е акушерка.

ЕЛЕКТРО ДИСТРИБУЦИЯ 
БАБУШНИЦА

А. Д.ня-

ганнзациите на сдружения 
труд и другите самоуправи- 
телни организации н общно 
сти обезпечава се прилагане 
то на равноправие на езици 
те и писмата на народите и 
народностите в служебно 
употребление в областите, 
където живеят отделни на
родности и се утвърждават 
начина н условията на при
лагане на това равноправие.

Начина на осъществяване 
на правата на принадлежа
щите към народностити-
те на употреба «а 

своя език и писмо пред ре
публиканските органи и ор
ганизации, които изпълня
ват обществени длъжности 
се утвърждава « републи
кански закон.

Правата на народноститеI проектоконституцията 
на СФРЮ

Член 223 СПОРЕД ПРОЕКТОКОНСТИТУЦИИТЕ 

НА СФРЮ И СРС
В Социалистическа феде

ративна република Югосла
вия народите и народности 
те са равноправни.

Член 224

Равноправни са езиците 
на народите и народностите 
И техните писма на терито
рията на Югославия- В Со
циалистическа федеративна 
република Югославия в слу 
жебиа употреба са езиците 
на народите, а езиците на 
народностите — в съгласие 
с тази конституция и съюз
ния закон.

За осъществяване на рав
ноправието на народите и

Член 225 се определя за принадлеж
ност към един от народни
те, относно една от народно 
стите.

•Противконституцяонно и 
наказуемо е всяко пропаган 
дриране яли провеждане на 
национално 
вършене на натиск върху 
гражданите в поглед на тях
но национално определение, 
както и всяко 
на национална, расова и 
верска омраза и нетърпи
мост.

създава организации и да се 
ползва с други в конститу
цията утвърдени права.

Член 178

Покрай правата, конто са 
им обезпечени с коиституци 
ята в другите обществсно-по 
литически общности, народ
ностите осъществяват суве
рените си права и в община 
та, като самоуправителиа и 
основна обществено-полити 
ческа общност.

Равноправни са езиците и 
писмата на народите и на
родностите на територията 
та на Социалистическа репу 
блика Сърбия-

Принадлежащите към на
родностите имат, съгласно 
конституцията, 
ошшя закон на покрайнина
та и закона право на упо
треба на своя език в осъще
ствяването на своите права 
и длъжности, както и в по
стъпката пред държавните 
органи и организации кои
то изпълняват обществени 
задължения.

неравноправие,

разпалване

II ПРОЕКТОКОНСТИТУ- 
ЦИЯТА НА СРС

Член 176

Член 179коиституцинародностите със закона и 
статута на обществено-поли
тическите организации и .са 
моуправителните актове на 
организациите на сдруже
ния труд и на другите само 
управителни организации и 
общности се обезпечава при 
лагането на равноправието 
на езиците и писмата на на 
родностите и народностите 
в служебна употреба в об
ластите, където живеят от
делни народности и утвърж 
дава се начина и условията 
На прилагане на това рав
ноправие.

Числящите се към други 
народи и народности имат 
право да се учат на роден 
език, съгласно закона и ста
тута на общината.

Член 177

В Социалистическа репу
блика Сърбия народите и 
народностите са равноправ-

Гараитира се на всяка на 
родност, с цел за осъществя 
ване на свободата на 
ване на своята национална 
принадлежност и 
свободно да 
своя език, да развива своя
та култура и за та* цел да

На гражданина се гаран
тира свобода на изразяване 
на принадлежност ни.към на
род, относно народност и 
свобода 
своя култура, както и свой 
език и писмо.

В областите, където жи
веят съвместно числящитеупотреба нана

нзказ- се към народностите и чис
лящите се към сръбския, от 
носно

За осъществяване на рав
ноправието на народите и 
народностите, със закона и 
статута на обществено-поли
тическата общност и

Гражданинът не е дължен 
да се изяснява към кой на
род, относно към коя наро
дност принадлежи, нито да

култура, 
употребява

другите народи в 
Югославия, могат да се от
криват и училища или пара 
лелки е двуезично обучение.

самоу-
правителните актове на ор*

Страница 10.
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От бележника на съдията
КОМУНАЛНО-ЖИЛИЩНО ПРЕДПРИЯТИЕТРИ кокошки, волното

ТРИ ХУБАВИ ВОДА УСЛУГА“ - Димитровград99•иапНя^*а Сме се смеели иа хитрините 
маря, които дал на пътника няколко яйца 
Няколко ГОДИНИ му търсил 
пресметал колко пилета 
тези яйца.

А ето че

на кръч- 
., а след 

много пари за тях като 
могли да се извъдят от

НА ГРАЖДАНИТЕ ОТ ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИ
НА И НА ВСИЧКИ ТРУДЕЩИ СЕ

~».'дТГГЛЯК “ 
?»«*" *■ »з™ —",,%с^,„Гокг
та сметка101610 ™ трябва ла струват 16.384 д. ’ Своя 
напа пп „я1 «аправили така: 3 кокошки по 50 дн-
биРсне??а зпп5°-АИНара‘ За пет год,ши всяка от тях ои снесла 300 яйца, значи 1500 яйца по 1 динап —
ко^™аРдаара'3С?г1?^'а Перушш,а от ввяка ко
лета и ™яТ, Р ° ™летата седем са били пет-
всичко МО ^апТиТ,?’,’16 2 Динара, илилиняпа 17АинаРа и т.н. и т.н. Излиза всичко 16 384 
А'Шара- Ето така неуредените имуществени си довеждат и до такива 
ду наи-близки.

разноскн^К° -
над д- Гра^ У теле.

1акава е цената на каприза. А когато бе даде- 
н»йТл^°ЖеНИе 33 ““нрение, защого се касае за 
ха ляТ™ роднини — те не искаха да чуят. Иска- 
ха да карат докрай. А колко ще се похарчат нер- 
в?й^^° време ще се прахосва и колко това ще влие за разваляне на отношенията.

А всичко това е могло да се завърши С.С. да 
даде три кокошки. Но омразата наделява всичко.

_ ^ някои ще каже, както в приказката, 
пък тези пилета щели да станат кокошки н дали 

шо3 -ТаНа,Г КОКОШКИ и дали са Щели да сне 
двете ГОДИШ?°- Нне моя«ем да кажем надвете страни да не гуоят време и нерви. По-добре 
е криво да се спогодят отколкото 
ведлива присъда.

честити

ДЕНЯ НА РЕПУБЛИКАТА
29-ТИ НОЕМВРИ

И ЗО-ГОДИШНИНАТА НА АВН0Ювъпро-
сметки, обикновено меж-

С ПОЖЕЛАНИЯ ЗА НОВИ ТРУДОВИ ПОБЕДИ

„Услуга“ върши най-различни комунално- 
битови услуги.
В магазините на „Услуга“ винаги има търсе
ните индустриални и други видове стоки. 
Обслужването е на високо равнище, а край
на дума има потребителят.
ГРАЖДАНИ, снабдявайте се в магазините 
на „Услуга”.

и так- 
възлизат на

Дали

СТРОИТЕЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ
да търсят спра- 
Иван Андонов „ГРМНЯ“ ДимитровградБабушница честити

КИНОЗАЛА - ЗА ПРАЗНИКА НА ГРАЖДАНИТЕ, ДЕЛОВИТЕ ПРИЯТЕЛИ, 
СТРОИТЕЛИТЕ

В чест на празника на 
Републиката — 29 ноември, 
в присъствието на множес
тво
ки дейци от общината и със 
едните общини на 27 ноем
ври в Бабушница представи
телят на Републиканската 
културна общност Ахмо Ша- 
хович
начин предаде на ползване 
кинозала и библиотека.

След това в Общинската 
скупщина се състоя тържес
твена сесия, на която за по
стиженията в 30-годишното 
свободно 
строителство в Бабушншпка 
община говори Станимир 
Илич, председател на Об
щинската конференция на 
Социалистическия съюз.

29-ти НОЕМВРИ - ДЕНЯ НА РЕПУБЛИКАТА 
И ЗО-ГОДИШНИНАТА НА АВНОЮобществено-политичес-

социалистическо
КАТО ИМ ПОЖЕЛАВА НОВИ ЗАВОЕВАНИЯ В 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОТО СТРОИТЕЛСТВО

„Градня” строи евтини, мо
дерни и съвременни частни 
жилища, стопански и други 
видове обекти.
„Градня” е съвременен стро
ител.
Граждани, стопански органи 
зацпи, ведомства, 
ползвайте СТРОИТЕЛНИТЕ 
УСЛУГИ на „Градня”!

по тържествен

М,

Срещи

Горещ любител иа футбола
терени знаят за Никола Лю 
бенов от село Радичевци. До 
като беше по-млад мнозина 
знаеха, че бе един от най-до 
брите вратари на втория на 
восадски футболен отбор 
„Войводина”.

Разговорът пи потече в 
тази насока.

— Футболът — започна Н. 
Любенов — обикнах от най- 
ранна възраст. Като четири
найсетгодишен често съби
рах децата по улиците и иг
раехме до късна вечер.

После, като двайсет и ед
ногодишен, удаде ми се да 
отбранявам вратата_ иа вто
рия отбор на „Войводина . 
Може би щях да напредвам 
още, но поради физическа 
повреда вече не бях в състо 
„ние да бъда вратар. Бяха 
това най-щастливи моменти 
в моя живот. Но след повре 
дата вече нямайте какво да 
търся. Въпреки това останах 
горевт привърженик на „Во
йводина" — с горчевина в 
гласа си каза.

Освен „Войводина Любе
нов симпатизира „Парти- 

За нашия национален 
състав мисли, че ще спечели 
мача в Гърция- 

— Мюнхен ще бъде наш 
заяви Любе-

ЗАНАЯТЧИЙСКО ПРЕДПРИЯТИЕ

УСЛУГА“ - БОСИЛЕГРАД99
ЧЕСТИТИ

НА ВСИЧКИ СВОИ ПОТРЕБИТЕЛИ, ТРУДЕЩИ СИ 
И ГРАЖДАНИ В КОМУНАТА И НАШАТА СОЦИА
ЛИСТИЧЕСКА САМОУПРАВИТЕЛНА РОДИНА

29-ти НОЕМВРИ - ДЕНЯ НА РЕПУБЛИКАТА 
И ЗО-ГОДИШНИНАТА НА АВНОЮ

Никола Любенов

РЕЩНАХМЕ се съвсем 
1® случайно в ресторант 
и „Кин-стан" в Босиле- 

град. Беше събота. 1ук 
се бяха насъбрали мно?^7' 

града, крайните 
близките се-

КЛТО ИМ ПОЖЕЛАВА ОЩЕ МНОГО ТРУДОВИ ЗА
ВОЕВАНИЯ В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОТО НИ ИЗГРА
ЖДАНЕ.

На своите потребители 
„УСЛУГА” дава качест
вени битови, строителни 
и търговски услуги за 
къси срокове и по твър-

во хора от 
квартали, а и 
ла. Разменяха се мнения при 
сутрешно кафенце ,а меж"д 
младите се коментираше по 
следната среща на футболни 
те отбори „Цървена 
и „Вардар”. „

В единия ъгъл беше сед 
над край маса и той. ^нези, 
които щателно следят 
Дните събития п° нашите

звезда де евтини цени.
Граждани, ползвайте 

услугите на „УСЛУГА“!__ категорично
,10ВЙараЗАяДЩ Шшсиев
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_ Шепи го да надникне, другарю, че кл
юмни е пернат, Дявол Ав к> ^ие^щенапр '
Ш‘ "^лниТГ^Досано се жнГнИкКИС*др

П°,Л1АХайде,СТ^ави сиР оръжието, па .де ти
ОТК&Ана,Н™о-™на

— Никой не ти казва, другарю, че нямаш 
се намесваш в това нещо ноIV/. • > за

работят,Бранно Чопич право да
бранено е. Орат, да се влиза, дока.о 
■Мнстс/У ак^. ^ младеж, аз не мисля Да бия 
тъпан и да дигам цялата къща на главата еи. 
ще влеза тихичко и ще зърна кои седят път-

мм НЛЛИ няколко седмици от ос- 
М ,п Бнхач, когато командирът 

‘ отново се весна с рога- 
Уна.

БЯХА
ообождеинето 
Ннколетнна Бурсач
П' Цс“ият3"рХс аюкрит с тънка снежна не- целият 1 мр»«1пеещ и исдовсрчи-
вият комаадир подозрително се озърта и бо
боти врюшпал глас, като поглежда към 
взводния командир И™*** е ^ ^ 

пакост? Не с ли 
малко защто,

късно ще б-ь-

сс изцъклиха от
ре. За-

виЛсг в салона.
знаеш, брат! — махна с 
когото вече му омръзна 

и заедно с караулния въве^е 
предпазливо вратата на

— И това не може, другарю.
Миколстина нетърпеливо се почеса.
— Добре, тогава да се промъкна по корем 

и само мъничко да надникна изнад някое 
прикритие.

— Лма ти луд ли си, или ми се подигра
ваш? — намуси се началникът па караула.. 
— Да се промъкваш по корем па заседание
то на АВНОЮ?!

— Какво се чудиш? — изпъчи се Нико
ла. — Аз по дремето па боя половината на

радост.

рекъл
до Берлин, та и 
Богородица да

— Г1ра»и както 
началникът наръка

да се разправя,МЗЗвИя--...-—Ъгдая
са военни!

И носле прошепна малко 
каш обясняваше на самия себе си.

— Ами ла, пялата страна е ^^“ала. До
ри и дядовците намъкнаха униформата. Има 
и един поп, да му се не види!

Ог желание да види колкото се може по
вече той беше наврял цялата си глава в за
седателната зала. Крайните Делегати започна 
ха да се озъртат, като усетиха по гъроовете 
си течение, но Николетина се дръпна чак ко
гато му се стори, че от председателското кре- 

забелязал Върховен главнокоманду-

_ йовнца, защо тоя 
когато направи 

се дръпнем
от позорните.

като дете, 
по-добре да
ни заирердашат

ако

дс.

КОНТРОЛА В БИХАЧ ПО-СГЮКОЙНО, СЯ

Бнхач пропълзях по корем, все ще изкарам 
десетина крачки до салона.

Началникът на караула само изпъхтя, ся- 
още да каже. Николе- 

Иовнца Йеж, който се

йовнца прнмнжава. сякаш се мъчи да си 
припомни нещо, и глупаво се взира в Ннко-

ЛеТТа'Слушап, да не е почнало вече онова 
народно събрание, онова ... как се казваше- 
_ по-внеоко повтаря Ннколетнна и недовол
но търка небръснатото си лице. „

— Ах, да, да! — досеща се йовнца. — Как 
се казваше това нещо, братко мили. _

Като продължава да премнгва. той сръч
но ровн в чантата си, вади започнат лист хар 

и тъжно се заглежда в него. _
__ Няма... изпушил съм го ... еи тук бе-

каш не знаеше какво 
типа се огледа към 
беше приближил на трн-четири крачки до тя* 
и поглусърдито, полу иашега му намигна:

— Чуваш ли, Йовнца? Не ми дават и да 
надникна. Тук нещо ме съмнява.

— Какво щс те съмнява? — начумерено

сло го е 
ващ.

Унесен и заслепен, той едва-едва видя в 
полумрака 
с укор заклати глава.

— А ти така, значи? Не ми даваше да 
видя нашата гордост, тия . • - тия ... их, като 
че ли сам цар Лазар ги е свикал на вечеря-

на хола началника на караула и

отсече началникът.
— Как какво? — изтърси Николетина. — 

Ако тук се събира истинско наше правител
ство, партизанското правителство, какво тол
кова ще се крие и ще се охранява от мене. 
Що да не може да надникна?

— Не може и това и това си е! — заина- 
без никакво

— Нали ти казах, другарю; заповедта си 
е заповед.

— Ех, видя се, че и твоите деди, както и мои 
те, на царе са служили. Запъна се тук на вра 
тата... Вече се бях изплашил да не е дошъл 
някой от лондонското правителство, щом тол 
кова се инатиш.

— И ти го прекали.
— Какво да правя? Насядали са тука все 

мои съседи: селяни, командири, съветници, а 
ти се запъваш...

тия
ше написано. %,

— Изпушил си политически материал! — 
поглежда Николетина. Ех, и наукорно го 

теб да разчита човек!
— Какво да правя, когато Цялата рота от ти се началникът на караула 

друго обяснение.
— Значи, ти не ми даваш да видя моето 

правителство? — пребледя Николетина и се 
надвеси над него.

— Аз не ти давам, какво от туй!

мен иска.
Макар и неохотно, те търсят обяснения 

от ядтт осмокласник, новак от самия Бихач, 
и той им обяснява, че днес в града заседава 
АВНОю — Антифашистко вече на народ
ното освобождение на Югославия-

В настъпилата след освобождението на 
Бихач бъркотия и суматоха, 
сарят им беше ранен, никой не свари да ра
зясни на Николетиновата рота подробно и то 
чно какво всъщност представлява АВНОЮ и 
бойците разбраха главно това, че в Бихач се 
събира партизанското правителство.

— Запъвам се я, наши хора пазя, а не чи
човата слама.

— Охо, я виж, ти си знаел и оттам, да 
подхванеш — учудено зяпна Николетина. — 
Е, тая приказка ти е на място, съвсем на 
място.

Николетина се обърна рязко и изсъска:
— Йовнца, повикай ротата.
И Йовица, и началникът на караула из

паднаха в неприятно положение.
— Сега пък тая рота каква е? — навъси 

се началникът.
Моята рота! — извика Никола. — Щом 

можахме да пробием бункерите пред Бихач 
и да се промъкнем през моста, по който ша
реха пет картечници, няма да ни се опъне и 
тая крастава врата с двама караулни.

Йовица се приближи към началника и за 
грижено му подвикна:

когато и коми-

Тук Ниджо малко се замисли я после, 
като излезе на у.шцата, приятелски добави:

— Но и моята беше на място, трябва да 
признаеш, другарю. Помисли си: 
боря се, кръвта си проливам, а някой 
зад вратата ми дроби попара. Докато 
къде си бил — никъде, какво си правил 
нищо. Така ли е, Йовица, ябълко моя?

боря се, 
тамНиколетина се умълча, заклати се край 

колоната като натоварен мливаР и когато ро
тата най-сетне беше настанена в града, изви
ка Йовица настрана.

— Слушай, аз отивам Да видя какво ста
ва там. Няма да повреди малко контрола.

— Къде бе?
— Там в тоя АВНОЮ.
— Теб какво те интересува?
— Я го гледай! — облещи се командирът. 

— Гласи се правителство, държавна управа, 
а ти — какво те интересува! Искам да видя 
и това си е!

Николетина се стегна и издокара, колко
то можеше и с решителна крачка, настръх
нал, замарширува по улиците по сградата, в 
която заселваше събранието. Като я гледа от
вън, все нещо му се струва, че през ноември 
се е сражавал точно пред тая къща. Това му 
дава още по-голям кураж да упорствува в 
своето намерение.

Пред самата сграда го спира караулът.
— Ей, другарю, къде?
— Само да надзърна — делово каза Ни

колетина и иска да мине.
— Не може, другарю.
Николетина се дърпа, сякаш го ударили 

и мрачно се заглежда в часовоя.
— Защо да не може, на теб

мигнеш:

ТЪРГОВСКОТО ПРЕДПРИЯТИЕ »СЛ0ГА« БОСИЛЕГРАД
честити

29-ти ноември- ДЕНЯ НА РЕПУБЛИКАТА
вдллистач?“#тоА сттеитмстваСПЕХИ В

От 5 октомври със „Слога“ 
се интегрира гостилничарско- 
то предприятие „Кин-Стан“ в 
Босилеград и сега трудовата 
общност дава на потребители
те още по-хубави търговски и 
гостилничарски услуги.

Граждани, 
на „СЛОГА”

в магазините 
ще намерите 

евтини всички индуенриад- 
1111 и други видове стоки и 
ще бъдете бързо и културно 
услужени!

какво ти ста- н-ва?
— Не може, вътре има заседание.
— Че аз точно затуй съм дошъл. 
Партизанинът вика началника- на карау

ла и той, след като се убеждава, че Николе
тина не е нито делегат, нито гост, важно кла
ти глава.

Не може. Какво ще правиш вътре?
Искам да видя кои са там.

^ ~ Гледай го, какво общо имаш с та а работа? НА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ И 
ТРУДЕЩИ СЕ В ОБЩИНА
ТА И СТРАНАТА

честитим

29 НОЕМВРИ — ДЕНЯ НА 
НАШАТА СОЦИАЛИСТИ

ЧЕСКА РЕПУБЛИКА И ИМ 
ПОЖЕЛАВАМЕ ГОЛЕМИ 
ТРУДОВИ ЗАВОЕВАНИЯ В 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОТО 
СТРОИТЕЛСТВО

Николетина се заинати.
— Я го виж, какво общо съм имал! Вече 

втора година си проливам кръвта, главата 
съм си заложил, а сега, когато се гласи власт 
и държава, тук някой м ипречи да разбера 
как изглежда тая работа. Слабо се 
приятелю, аз имам право...

Началникът на караула малко се стъпи-

чуващ,

Общински синдикален 
съвет — Босилеградса.
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Химическа промишленост 

)>Лужницо(( Бабушницо
ПРОИЗВЕЖДА:

— овални плочи от 
сгер със стъклена вълна

— шприцовани 
ния от полистирол, полие
тилен и полимер 
на целулоза за 
потребление и промишле
на кооперация до 300 гр.

— части за санитарни уреди
— оцет
— дестилирана вода
— боя за обувки
— ацетати и алкохоли
— сярна киселина за 

латори
— полипропиленовн тъкани 

и човали

полие- — гъвкави полиетиленови 
търби

— твърди и меки ПВЦ — 
търби

— желязна и 
арматура

— амбалаж от

произведе-

ацетат пластмасова
широко

твърд и мек 
полиетилен — бутилки и 
буркани до 2 

— профили от мек ПВЦ
литра

КОМУНАЛН0-УСЛУЖНО ПРЕДПРИЯТИЕ 
»К0МУНАЛАЦ« - БАБУШНИЦА

— полиетиленово платно, ма 
ркучи и кесийки

— луплекс плочи от поли- 
метакрилат

— луперплекс плочи от по- 
лиметакрилат с добавки 
на седефевиден пигмент

акуму

НА ВСИЧКИ ДЕЛОВИ ПАРТНЬОРИ НАВРЕД 
ИЗ СТРАНАТА

честити

НА ВСИЧКИ ДЕЛОВИ ПАРТНЬОРИ

Деня на Републиката - 29-ти 
ноември и 30-годишнината на АВНОЮ

ЧЕСТИТИМ

Деня на Републиката -
29- ти Ноември и
30- годишнината на АВНОЮ

и им пожелава пови успехи в сои,иалистическото 
строителство

С ПОЖЕЛАНИЯ ЗА ОЩЕ ПО-ГОЛЕМИ УСПЕХИ 
ЗАНАПРЕД.

ТЪРГОВСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 
НА ЕДРО И ДРЕБНО ЗА 

ВНОС И ИЗНОС
„АНГРОПРОМЕТ“ — ПИРОТ

ЧЕСТИТИ

НА ВСИЧКИ СВОИ ПОТРЕБИТЕЛИКолективът на автотранспортното 
предприятие в Пирот 29 ноември - деня на Републиката 

и 30-годишнината на АВНОЮчестити

ДЕНЯ НА РЕПУБЛИКАТА 
29-ТИ НОЕМВРИ 
И 30-ГОДИШНИНАТА НА АВНОЮ

НА ВСИЧКИ ПЪТНИЦИ, КАКТО И НА ОСТА
НАЛИТЕ ТРУДЕЩИ СЕ И ДЕЛОВИ ПРИЯТЕЛИ.

г *
Предприятието се занима

ва с продажба на всички ви
дове стоки. Снабдява трудови
те организации с репромате- 
риали и върши доставка на 
финални произведения на за
наятчийските организации в 
Понишавието.

Чрез своите магазини в Пи
рот, Димитровград, Бабушни- 
ца, Бела Паланка, Гърделица 
и Кална и в по-големите сел
ски центрове снабдява граж
даните от тези райони с храни 
телни, колониални, 
технически стоки, железария, 
покъщнина, топливо, нефт, 
строителен материал, текстил 
и върши транспортни услуги.

Чрез своя „Автосервиз“ въ
рши поправки и ремонт на 
всички моторни возила.

,В граничния оборот с НР 
България и в редовната вън
шнотърговска дейност пред
приятието внася и изнася сто 
ки за широко потребление.

Редовно участвува в грани
чните събори.

ое**
Предприятието върши 

превоз на пътници на ре 
довните рейсовите ли
нии и поема туристиче
ски пътувания със свои
те модерни и удобни ав
тобуси.

Предприятието подър
жа и върши поправки на 
всички моторни возила.

IИзпълнява и отделни 
туристически услуги.

Ше»*
ГРАЖДАНИ, 
ПОЛЗВАЙТЕ НАШИТЕ 
УСЛУГИ.

22 електро-Предприятието прево- 
всички видове стоки 

страната и чужбина.
Озва

в

ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ „ЕРМА” -

ЧЕСТИТИ
ПРАЗНИКА НА РЕПУБЛИКАТА 
29-ТИ НОЕМВРИ 

С ГОРЕЩИ ПОЖЕЛАНИЯ ЗА ОЩЕ ПО-ГОЛЕМИ 
УСПЕХИ В ПРОИЗВОДСТВОТО___________________
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КОНФЕКЦИЯ „своюг - 

ДИМИТРОВГРАД
НА ВСИЧКИ ПОТРЕБИТЕЛИ И ГРАЖДАНИ 

честити

29-ти НОЕМВРИ 

-ДЕНЯ НА РЕПУБЛИКАТАДА ИЕ БИЙЕМ ЛУТАТ...
Конфекция „Свобода 
Димитровград произвеж 
да модерна

елегантна
съвременна

МЪЖКА, ЖЕНСКА И 
ДЕТСКА конфекция. 
Произведенията на „Сво
бода“ се отличават по 
съвременна кройка. 
Потребителите, търсете в 

„Свобода

Сине, доби твойето писмо с което ме ка- 
двайесдевети с 0а 

за йеде-
КАТО ИМ 
УСПЕХ Враш да дойдел при тебе па 

буту на гоене и да ти донесем иещ.о
н>е. . .

Съга е при нас — ко У град.
Сее това пий е си имамо. Л па тип приз- 

пайвише работу. Първо, ние черво 
Това че буде веселба до сабале.да дой-

пик клало
дкло струю.
Че дойде сва роднина, па треое ити

домашни. Нема кво да доносим.
Само вани деца и жепу за руПе та ти при ме 
не. Свигьу сам заклал, рекия има, винце съл 
купил, сее има, само дойди. На иутре дъп 
чидемо при сват Мику. Он пушта воду у 
ижу. Ко се йе проготвил, да ти не зборуием. 
Заклал теленце, а знайеш он ко умеие да г 
прайи задушено, зелето му твасало, докара 
га от Полеку Ръжану, главице од по две Пи
ла, ка га настни па сипне зейтин и цървен 
пипер, пърсти да си изедега. А на треки дън, 
вие чиновниците и тегая не работите, чиде
мо при Никивора он купил телевизор. Каже, 
дойди свате, деца три дъна и три ночиу кре- 
вет не улазе само гледаю у окното. Он има 
голем мерак за тия телевизор. При гьега че 
буде поягье играгъе до зору. Море, кой че му 
гледа телевизор, знайеш, стрината Марш ки- 

погаче меси под въргиняк, ко душа. А 
кисело млеко и това овче йе затворил оште 
лани и турил га у фрижидерът. Млекото се 

вануло сметану йедън пръс . ..

магазините на 
и в
газини 
нните изделия на 
бода“

ма-други търговски
само конфекцио- 

„Сво-

СОУР „ТЬРГОКОВП“— 

ДИМИТРОВГРАДтеве

смрзло и
НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, 
ГРАЖДАНИТЕ И ТРУДЕЩИТЕ СЕМанча с. р.

ЧЕСТИТИ

Празника на републиката - 

29-ти ноември„АВТОТРАНСПОРТ“ - БОСИЛЕГРАД
честити

Граждани, „Търгокооп“ ви снабдява с 
евтини индустриални и други видове 
стоки. В магазините на „Търгокооп“ ви
наги ще намерите търсеното по твърде 
евтини цени.
В магазините на „Търгокооп" винаги 
ще бъдете навреме обслужени, а услу
гите са качествени, културни, бързи. 
Граждани, купувайте в магазините на 
„Търгокооп“.

29-ти НОЕМВРИДЕНЯ НА РЕПУБЛИКАТА —
И ЗО-ГОДИШНИНАТА НА АВНОЮ

на всички граждани и трудещи се в комуната и 
страната с 
победи.

пожелания за още по-високи трудови

ГРАЖДАНИ, ПОЛЗВАЙТЕ НАШИТЕ БЪ
РЗИ, УДОБНИ И СИГУРНИ ПРЕВОЗНИ 
УСЛУГИ.
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