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Из интервюто на ^ршал Тито пред сп. »Военно дело«

В ДЕНЯ НАШттШ,НЕЗАВИСИМОСТТА 

ШИ1ЕЧШМЕ С ЕДИНСТВО ГОРДИ със своята Армия, като цяло, а всички заедно 
югославските народи по три. представляват успех на на

шите въоръжени силч. Това 
е гордост на един обединен: 
народ и гаранция за, свобо
дата и независимостта на

“ дв"Торм” на организиране ТеР"Т°РИа"“Т* 

единствени класови, политически
на въоръжените сили с 

и военни цели
втори път в знак на това 
чсствуване ще се развеят зна братската самоуправителна 
мена пред военни учрежде- общност на равноправни на
пия и казарми. На тоя ден роди и народности, 
по най-тържествен начин во Това голямо тържество на 
иниците ще поздравят военн ЮНА от казармите ще се 
ите знамена на своите пол-'

Върховният комендант на 
на СФРЮ,

въоръжените сили пят своята воля ча другите 
народи, а същевременно да 
не предизвикат разширяване 
на конфликта до световни 
размери. Обаче, локалната 
война е „локална" само за 

(Стр. 3)

маршал на югославия Йосип Броз Тито 
по случай 25-годишнината прие главния 
на всевоенното теоретично списание „Военно дело" 
п-к Михаило Вучинич

пренесе на родителите, семе
йствата, съседите и най-мили 
те, чиито мисли 1Щ. бъдат от 
правени към войниците, защ 
итниците на страната и сво
бодата. Освен червеното вин 
це това чесгауваяе на наш
ата Армия ше се залее и със 
сълзи, особено на майките и

кове, ще изслушат доклади 
за тежкия боен път на вои
ните, чиито традиции продъ 
лжават. А военните старей- 
шини пред строя ще сумират 
следвоенните успехи в обуче 

' нието и възпитанието на 28 
,поколения, ше съживят спо- 
мениет за онези, които бяха 
отлични стрелци, возачи, тан 

. кисти, които изграждаха 
пътища и мостове, пробива
ха каньони и клисури за да 
свържат републики и наро- 

' ди, за пазителите на наше
то небе и граници, ловките, й 
храбри наблюдатели и курие 
ри — всички които -част от 
младостта си вградиха в из» 
дигането и укрепването на 
ЮНА и всенародната отбра- 

. на.

редактор

и му даде интервю, което
предаваме със съкрашения.

През последно време дойде до крупни 
ни в света. Покрай известните положителни, 
вуват процеси, които предизвиквтт сериозна затри 
женост и безспокойство.

проме-
съшеСГ сестрите, хогато от радио-а

парата слушат онази парти
занската:

Много различни противоре 
чни и нерешени проблеми 
разтърсват съвременното чо
вечество, а в някои региони 
на света идва но напреже
ния. кризи, различни форми 
на империалистически нати
ск и заплахи, дори и до вой
ни. Империализмът и реак
ционните сили не избират ср 
едства в стремежа си да сп
рат борбата на народите за 
своите права на свобода и 
независимост.
Поради обективното намаля 

ване на опасността от светов 
на ядрена война привърже
ниците на ,/георинте” за лок 
ално, ограничени войни мис
лят че по тоя начин и 
със средствата на „специал-

— Свакой майци треба да 
йе дика

коя има код Тита войника...
Преживелите бойци ще по 

сетят военни подделения, тр 
уяови организации и учели- 
ща и ще говорят за история
та на един измъчен народ, 
който никога не е ламтял
за чуждото, а своето никому 
не с давал. Ще разказват 
как от групи бойци и малки 

признания, партизански отряди са съз
давани чети, батальони и по_ 
-големи сдружени части и 
как под ръководството на 
другаря Тито на 22 декемв
ри 1941. година е формира
на Първа пролетерска брига 
да. Тъкмо тоя ден народите 
на Югославия приеха като 
рожден ден на нашата слав
на армия, чедо на нашите на 
роди. С това по 32л път пр-

И този път най-добрите ще 
бъдат похвалени. ше полу
чат обществени 
награди или военни отличия 
като благдарност за извън
редните успехи в укрепва
нето на военната дисципли
на, успехите във военно про 
феспоиалното усършенству- 
ване или практическото обу
чение. Това тези младежи 
вечно ще подсеща за млад
остта, н дните, прекрани в 
ЮНА. Успехите на отделни

ЙОСИП

Броз
Тито



ВИКТОР БУБАНЗаседание на Бриони
Разговор за окончателния 

текст на проектоконсти- 

туцията

Обществено-политическата основа на 

концепцията на всенародната 

отбрана и военната организация
! -------- ---------------------- твИ Хази война освен поли

за отбра-

иС.ъю:т па синдикатите 
СФРЮ, Съюзът па сдруже
нията па обици от МОБ, Съ
юза ма югославската мла
деж и Комисията за изготв
яме па Просктокоституцпята 
на СФРЮ.

На заедаппето е ршичшар- 
Я1Ю за публичните рпзискпа- 
М1ТЯ и окончателни 
ва Проектоконстптуцпята ни 
СФРЮ, които ще бъде обеъ- 
ден и па предстоящото заее- 
данпе па Председателството 
па СЮК, а след това дос
тавен па конституционната 
комисия па Съюзната скуп- 
щнпа.

ага Брпо-
под прслседателстиото 

. председателя «а Сю*- 11 
зпдента па републиката Ио- 

Броз Тито се с-ьст°я Да- 
седание, на което участвува
ха представители на Предсе
дателството иа СюК и па 
Изпълнителното бюро, пред
ставители на централните н 
покрайшшоки комитети на 
С1< н на Конференцията на 
СЮК в ЮНА, представители 
на Съюзната скупщина, Пре 
зндиума на СФРЮ, на скуп- 
щннпте на републиките н 
покрайнините. Съюзения из
пълнителен съвет, ССРНЮ,

На 13 декември на1111

С* ИЗГРАЖДАНЕТО 
социалистическо общество в 
създадени благоприятни условия за развитие и про- 
вежданс па концепцията за всенародната отбрана. 
И вече днес тя е един от съществените фактори, 

допринася г към стабилността напредъка 
общество, подтикващи развитието му 

но-ннеша форма па обществсно-самоунравигел-

самоуправително
нашата страна бяха

на тичеките мотиви
на собствената страна ще 

и иа'й'Аълбок рсволюци
СПП на

има
онен емис*ьл — пазене на ре 
волюциониите прилооивки и 
обезпечаване па безпрепятст 

развитие
конто 
на нашето
К'1,М
на организация.

текст па нашитевено
обществени отношения.

Само върху такава широ- 
и постоянна основа е въз 

можно да се изгради вис^к 
и здрав обществен^ ооен 
.морал на народа и бойците, 
такъв морал който много 
кратно ще увеличи нашите 
съвкупни отбранителни въз 
можности и ще ги направи 
непобедими. Разбира се, че
такъв обществено-политичес

характер и цели на всУйна 
та не решават сами по себе 

проблеми

РоДоосиободитслна борба и 
самоуиравптелио общество.

Самоуправмтелната 
алнстичсска система 
възможност сдружените про 
изводители и гражл^ни да 
организират отбранителните 
сили на обществото 
свои собствени сили., 
с други думи, е пообществя- 
нанс на отбранителните ра
боти, ангажиране на съвкуп 
пито отбранителни сили и 
потенциали на обществото, 
в което виждаме най-сигур
ната гаранция за обезпечава 
не на независимостта иинте- 
гритета на нашата общност". 

Създадени са, следовател- 
Това най-добре изтъкна по, условия народната отбра- 

другарят Тито, говорейки за на да се постави на най-ши 
концепцията на всенародна 
та отбрана на тържест
веното зседанне на Аю- 
блянскня универсснтет 1970 
голина, със следните думи:

„Тя днес съставна н неот 
чуждпма част на нашето са- 
моуправително 
Развива се в условия на мир 
но социалистическо строи
телство , по време когато 
икономически сме по-богати, 
когато самоуправлението спл 
но разви общественото съз
нание, отговорността и готов 
ността на всяка цена да за
щищаваме революционните 
придобивки на нашата На-

каСъзнанието па нашите 
трудещи се, увереността им, 
че те са създатели па само- 
управително общество и 
субекти, които решават, а 
след топа и провеждат-при 
етпте решения, способствуна 
да се изгради уверение че и 
народната отбрана трябва да 
бъде част от тяхното реша
ваше, грижа на самите тях. 
С това беше поставен, опре

соци-
дава

като
ТоваДжемал Еиедич посети 

Чехословакия
ки

относновсички
организацията ^
ката готовност на отбраната, 
но само създават благоприя 
тни обективни условия за ус 
пешно действуване на съзна 
телните и най-прогресивни- 
те обществени сили, призва
ни да застанат начело на на 
Рода в подготовките и воде 
пето на всенародната отбра
нителна война.

Идейните и обществено- 
-политическнте възгледи на 
нашата общност за независи

делен първият и основен 
принцип, въРхУ конто почи
ва концепцията, принципът, 
според който отбраната е не 
само длъжност, но и право 
на всеки човек в тази стра
на.

и политичес-

По покана на министър което са заинтересовани па- 
председателя на Чехословаш шите две страни" — каза Би 
ката социалистическа репу
блика Лубомир Щроугал 
председателят на Съюзния 
изпълнителен съвет Джемал 
Бпеднч посети Чехословакия 
от 14 до 18 този месец. По 
време на това приятелско 
посещение Джемал Биедич 
води разговори със своя читаие на принципите на ра 
домакин Л. Щроугал, а също вноправието, суверенитета 
така бе приет и от преизден- 
та на Чехословашката социа 
листическа република Луд 
вит Свобода и генералния 
секретар на ЦК на КП на 
Чехословакия Густав Хусак.

Разговорите Биедич—Щро
угал са оценени като значи
телен принос към подобрява 
не на взаимното сътрудниче 
ство и нова крачка в оживо 
творяване и реализация на 
заключенията от неотдавнаш 
ната среща на Йосип Броз 
Тито и Густав Хусак.

Премиерът Биедич в изя
влението си пред югославс
ките журналисти, които го 
придружаваха изтъкна, че 
посещението на Чехослова
кия е преминало в атмосфе
ра на двустранно разбирате
лство и приятелство. „Убе
ден съм, че то ще представл 
я*»а значителен принос към 
по-нататъшното разширява
не на сътрудничеството,

еднч.
— Още един път се потвър 

ди, че нашето с-ьтрудннчест- 
во се развива успешно тъкмо 
затова
върху съвместните интереси, 
върху взаимното разбирател 
ство и последователното за-

Роки основи, цялостно да се 
вгради в структурата на об 
ществото, във всички негови 
акции и дейности. Организа 
цията на системата на отбра 
ната и отделно Въоръжената 
борба и военните подготовки 
за отпор срещу агресора 
задача на всеки човек, 
гов главен общ и личен ин
терес и грижа.

В такива условия 
жените сили

зашото се основава

мостта на всички страни, 
равноправието на всички на
роди — големи и малки, за 
свободното и безпрепятстве 
но вътрешно развитие спо
ред условията и тежненията 
на всеки народ, за възмож 
ността за миролюбиво и ак 
тнвно съжителство без оглед 
на различията в идеологите 
н обществените системи, оп
ределяха и нашата политика 
на необвързване и несвързва 
не къ-м военно-политически-

общество. са
не-независимостта и ненамеса

та, в-ьрху зачитането на спе
цифичните пътшца и форми 
па изграждане на социали
зма както и особеностите на 
международното поло ясени е 
на нашите две страни" — и_ 
зтъкна Биедич.

въоръ-
са всъщност 

звено в редицата активности 
в областта на всестранните 
подготовки за отбрана, част 
от всебхватната дейност на 
хората, която действувайки 
възвратно, прави 
жените сили

и въоръ- 
непобедилш, 

укрепвайки и увеличавайки 
тяхната мощ,
всяко оръжие, макар и ста
ро става ефикасно. А тогава 
п въоръжените сили са в със 
тояние да решават и най- 
сложни военни проблеми и 

Това с и
на творческия военноизсле- 
дователски труд, който 
за цел- да надмине класични 
те поставки и схеми за вой

По повод Деня на Юго- боеготовността на . Армията, ?-юта,* въоръжената борба 
славската народна армия по способна па пашата работни •организацията на въоръже 
лковник Ернест Мсзга на чсска класа да даде възмо- нпте сили н характера на 
(пресконференцията в Ниш, жиост „безпрепятствоно да бойните действия. 
състояла се на 19 декември изгражда социалистическото в неразривна връзка с въ 
между другото подчерта зиа си общество“. Военните части трешното развитие на наша 

”а Писмото на др. а Нишка област построиха та самоуправителна социа 
1ито за дейността иа Съюза множество воеино-комунал листическа общност са хт 
«а комунистите н военните ни обекти. Във воснаите здра Рактерът и целите на война

яшжж: I жг'1;.ЕНтН

1
, ческото единство на ЮНА и ята Нишава 73” пб’ учени ' бб!цо™а'Л?е?3«,НСИМ0стта- сво 

всенародната отбрана. Пара но '■ пр^юйпе Л&?еСГВе‘ развит?,^ 'беЗПреПяТствено 
лелво с тези усилия в Съюза ,,Брате?во^ вестаи? ?егот,теп. ’ '^Р-Иштета и ин

, иа комунистите например гамкятп ' ае^’га,нк иа °ъл- тегрцтета иа нашата страна 
Г пРез последната тодана са слави ‘ .ЛрДапи°”Т в юг°- ^*^»-характар. «а войната и 
I приети 900 нови членове от вестник • "ругаРче Детски раа’1те и: създавава най-благо 

които 800 войници (70 иа'сто родност Н.™ГаРСКаТа Иа ч^к™*1 обц1ес.твено-полити- От които са работници) Нит Ттг ”“аР°Ане иовине“ - чеока основа, за мобилит
Ежедневната. работа върху С“ «а

марксисткото издигане на Милош Еаягич в Ниш и МГГ дани, съзнателяи>?АИ И граж 
военните старейшини и изуча ленко Стояновнч в Лесковап бовот 5-= за какв° се
нането «а военното дело „а и »а журналиста на Наша „0Рят И какво защищават, 

Ти?° от своя стра- с-реч” Миодраг Иваисишч. ъз основа «а това к гото-
на означава,из,раждане пв.й V м Б ■ ", Л“ П°Лпссат >' «-ге,к

• и усилия и;най-голейи ^ер '.

От пресконференцията в Ниш те трупацин в света.
Такава външнополитичес

ка платформа, като израз на 
вътрешната същност на на
шето общество, също така е 

една от обществено-политичес 
ките основи на нашата кон 
цепция, ^която на въшиен 
план и обезпечава най-щуро 
ка морална и друга подкре 
па от всички

при което и

ПИСМОТО УКРЕПВА 

АРМИЯТА задачи. основа
* ПРИЗНАНИЯ НА „БРАТСТВО" И ДРУГАРЧЕ“ ЗА 

ДОБРО ИНФОРМИРАНЕ ЗА ДЕЙНОСТТА НА 
АРМИЯТА

има
онези сили, 

движения 11 страни, чиито 
интереси и становища са 
близки или идентични с на 
шите. С оглед на това, че жи 
веем във век на широко 
събуждане и самоосъзнаване 
на народите и масите на всич 
ки континенти, по време на 
тежнения за пълна самосто 
ятелност и независимост и 
желание да не се влиза в 
блоковите структури, които 
неминуемо спъват междуна 
родното сътрудничество и 
самотоятелно и свободно обо 
собяване на всички субекти 

днешния свят, такава 
външнополитическа насока 
има най-добри перспективи.

Следователно, нашето об
щество и поради своята външ 
нополитичес)са насока бе 
изправено пред обстоятелст
вото на самостоятелен, твор 
чески и оригинален начин 
да дефинирачи своята кон
цепция на отбраната, поради 
простата причина, че не въ3 
прие военната доктрина 
който и да било военнея 
лагер, шгго люжа, това Аа 
направи, защот° това би би
ло напълно противоположно 
и на основните-иртинин! на 
найгата външна политика. 

(И^ „Дбктрипа па побе- 
^дат^ ) *'

Урежда редакцвояхя
колеткя
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От интервюто на Маршал Тито пред сп. »Военно дело« В ДЕНЯ НА 

АРМИЯТАтовки на въоръжените сили 
и Цялото общество направих, 
ме така, че появата на кризи 
или заплашване на страната 
не може и не смее да ни из- 
неди.

СИЛАТА НА БЪДЕЩЕТО п

Югославската народна ар
мия и териториалната отбра 
•на са единствените въоръже 
ни сили на нашата страна, 
както ще трябва да бъде 
и единна системата на всена 
родна отбрана като Цяло, по 
неже това изисква характе
рът на нашето обществено- 
-политическо устройство и ха 
рактерът и физиономията на 
евентуалната война. Отбрана 
та ага която и да било част на 
нашата територия засяга вси 
чки ни еднакво. Ние органи 

въоръжените сили 
на начин, който най-добре от 
говоря -на нашата самоупра- 
вителиа система, икономиче 
ските възможности на стра- 
пата и изискванията за успе
шно водене на въоръжена 
борба.

Югославската народна ар
мия и териториалната отб
рана са два облика на орга
низиране на въоръжените си 
ли с единни класови, полита 
чески и военни цели. Двете 
компоненти на нашите въоръ 
жени сили имат съша обще
ствено-политическа същност.

— В обществените проце
си, широко раздвижени сред, 
масите с Писмото на Изпъл 
«ителното бюро, конституци 
ошште промени и Платформа 
та за Десетия конгрес на СЮК 
всестранно се включва и 
нашата Армия- 

Благодарение на активност 
та на Съюза на комунистите, 
командуваието и старейши- 
ните, на .морално-политичес
кото съзнание и отговорност 
на числящите се на нашата 
Армия, различните национал 
истически, либералистически 
и бюрократично-технократи- 
чески сили не успяха в опита 
да отслабят тяхното единст
во. Трябва да бъдем бдител- 
ни и да се пазим от разлнч 
ни опити на създаване на из 
куствени дилеми и недоразу 
мения по съществени въпро 
си на отбраната на страната, 
каквито са ролята, характе
рът, организацията и перспе 
ктива на развоя на нашите 
въоръжени сили, понеже тя 
хната специфичност и зада
чи не допускат да екзистнр- 
ат такива явления. Тях тряб 
ва час по-скоро да отстраня 
вамс, за да не оказват влия- 

върху боеготовността, от 
ношенията между хората, на 
морално-политическото съст 
ояние. Никому не смеем да 
допускаме под какъвто и да 
с изговор да отслабва силата 
на отбраната и сигурността 
/на страната.

НЕЗАВИСИМОСТТА 

ОБЕЗПЕЧАВАМЕ 

С ЕДИНСТВО
(От 1 стр.)

ед обществени събрания ще 
отдадем заслужено призна
ние на нашата освободител
на Армия, на нейния творец 
и върховен командант др
угаря Тито, който ни успеш
но .водеше от победа към по
беда. Това ще бъде призна
ние На ЮКП и СЮК и ней
ния вожд йосип Броз Тито 
под чиято грижа е създаде, 
но всичко онова, което на 
страната дава социалистиче
ски характер.

В такива обстоятелства с 
болка и тъга щс се спомен
ават имената на падналите 
бойци, имената на народни
те геори и организатори на 
въстанието, които на чело 
на своите революционни ча
сти паднаха в борбата за 
свобода и по-хубав живот 
или изгоряха в следвоенно
то строителство на страната.

Кой знае за кой път ще го 
вори за имената на местата 
на които са водени тежки и 
кървави боеве в НОБ и ре
волюцията. Всяко място, къ- 
дето гореше пламъка на въс 
танието има своя боева исто 
рия и своя тъжна приказ
ка. Не е неизвестно, че 
печалбаритс в нашите кра 
ища чуха 
заместиха с пушка и е 
песента „В бой за свобода”... 
рамо до рамо с останалите 
народи4 на Югославия се при 
общиха към Народноосвод- 
ителната борба и революци
ята. Нс е неизвестно, че не 
располагахмс със складове 
с оръжие и припаси, но още 
по-добре с известно, че наро 
дът на своите бойци даваше 
всичко, приемаше и лекува
ше ранени партизани, посещ 
аваше и бодреше бойците на 
фронта, разделяше с тях доб 
ро и зло. Ще се оживят спо 
мените за успехите на див- 
ерсантите в разрушаване на 
мостове и железопътни ли
пи в Гърделичка клисура, 
при Врански Прибой и Суко 

Спомени за партизаните 
залпове и бомби

те, нито е чакал друг да му 
донесе свободата.

Уообен е сл/учай и с това 
чествуване да се пренася на 
младото поколение тра
дицията на славното минало 
и укрепва патриотизмът, та 
младежта да обича ,цени, из 
граледа и защищава своята 
родина, равноправието на на
родите и народностите, самоу 
правленяето и независимост
та — залог за по-нататъшни 
успехи в изграждането «а оо 
циализма и отбрана на стра
ната.

Патриотичният жар като 
от извор трябва да блика от 
хуманните чувства към чове 
ка, народа .обществото. Не
ка младите не забравят, че 
тяхното щастие е създаде
но в зли времена, нека пом
нят колко кърв е пролята 
през НОБ и революцията и 
колко пот и самотверженост 
са дадени в следвоенното из
граждане «а страната. Ако 
знаят това повече ще ценят и 
по-лесно ше се организират 
по прибера на своите пред
шественици успешно да за
щитават и изграждат сво
бодното ни социалистическо 
самоуправително . общество. 
В този стой и старите и мла 
дите едни до други ще мар 
шируват, верни на настояще 
то и бъдещето.

Изхождайки от" своя опит 
и придобивките «а НОВ и ре 
волюцията, на развитото сто 
панство и военна промиш
леност, на дооре подготвена
та и професионално способна 
армия, зачитайки политичес
ките принципи н анашия 
СЮК и СЧ>ВЮ изградихме 
концепция на всенародната 
отбрана, тази концепция пр 
неха комуните и стдружените 
стопански организации и на
родът като цяло. през пос
ледните пет години на плана 
на всенародната отбрана 
са постигнати значителни у- 
спехи. На воените учения 
своите планове . съгласуват 
териториалните части гр
ажданската защита и ЮпА 
и резултатите са налице.

като лшролюоива страна 
ние сме против войната, но 
не и за мир по всяка цена. 
Договарнето на /великите 
сили за сметка на малките 
народи осъжламе, като осъ
ждаме и Политиката от по- 
аицпя на силата и колониа- 

Застрашената 
и правда на 

другите народи считаме.ка
то атака срещу миролюби
ва, необвързана социалисти
ческа Югославия и гогови 
сме на такива народи и дъР 
живи да дадем материални и 
морална подкрепа, дори и с 
цената на най-голелш лише- 
шия и жертви.

(От 1 стр.)
агресора, но е тотална за ст
раната, която е жертва на 
агресията. Такава война зас
яга всички народи, понеже 
винаги съществува опасност 
от нейната ескалация, възмо 
леността да се разшири в це
лия свят- Най-сетне, въпре
ки „ограничена” по простран 
ство, такава война довеледа 
до определяне на страните и 
народите, които не участвув
ат в нея директно, влияе вър 
ху техните политически, и- 
кономически и други взаим
ни отношения, затруднява 
сътрудничеството им, предиз 
викна суматоха и твърде те
жки последствия-

организации и други подго
товките за отбрана са схвана 
ли като своя пряка и посто
янна задача. Без това не би
ха били възможни досегаш
ните успехи.

Наша е длъжност и на вси 
чки отговорни фактори в ст
раната готовността на наша 
та работническа класа, на на 
шите трудещи се за усилия 
отбраната правилно да на
сочваме та още по-скоро и 
по-бързо да развиваме и усъ 
вършенствуваме отбранител
ната способност «а цялото 
общество. За това още същес 
твуват неизползвани възмож 
ности. Трябва постоянно да 
имаме предвид, че социално 
тическа Югославия се намира 
на твърде чувствителна вое
нно-политическа и стратегич 
еска област, в която се кръс 
тосват .много и противополо- 
лсни интереси. С това искам 
да подчертая, че нашият сле. 
двоеннен опит ни учи, че не
зависимостта, самостоятелно
стта и самостоятелното раз
витие .може да запазим един 
ствено, ако сме единни напъ 
лно и готови облягайки 
се преди всичко върху соб
ствените сили, с всички си
ли и средства да браним не
прикосновеността на наши
те граници, националния су
веренитет и социалистическо 
то самоуправително разви
тие.

зираме

„ЛОКАЛНИТЕ” ВОЙНИ

— Войната в Блнзкия из
ток показа при локалната во 
йна съвременния свят се из
правя пред опасността от по- 
-широки конфликти и конф. 
ронтации. Тя застрашаваше 
да унищожи всички онези 
усилия, които са вложени с 
цел за сътрудничество и раз 
бирателство меледу народите 
и дърлсавите в света. Обаче, 
във връзка с «ея се показа
ха и политическата сила, ре
шимостта и ефикасността на 
нобвързаните, социалистиче
ските и останалите миролю
биви страни в света. Те със 
своето единство спряха еска 
лацията на войната и дадоха 
силна подкрепа и помощ «а 
справедливата освободител
на борба на арабските наро
ди. Политическият престиж, 
дипломатическата активност, 
икономическите ресурси, осо 
беяо нефтът, представляваха 
реалната сила на необвърза
ните страни. Агресорът остана 
изолиран и осъден от огром 
но число страни 
можа да остане 
върху неговата 
постъпките на страните, ко
ито го поддъРжат- 

И от становището на воен
ната доктрина тази война по 
сочи някои валсни неща, за 
които нашата военна теория 
и практика трябва да 
дат семтка. Показа се, че 
врагът не трябва да се под
ценява че правдиви ят ха
рактер на войната, съвреме
нно въоръжената' Добре обу
чената и морално.политичес 
ки подготвената ясива 
са — съществен фактор във 
въоръжената борба, при 
то способността на команд
ния кадър и ефикасността 
,на командуванто са един от 
решаващите фактори. Съвре
менните въоръжени сили ТР 
ябва да бъАат способни за 
маневри, бързи настъпления 
и удари, внезапни действия 
и ти.

трионаи

Що се касае до подготовки 
те на въоръжените сили, мо
га да калса, че съ-м доволен 
с постигнатите резултати, за 
щото въоръжените сили вло
жиха градивно усилие за ре
ализация на концепцията. 
Онова, което по мое мнение 
е извънредно важно — реал
но утвърдихме доктрината 
и стратегията на вбйната и 
въоръжената борба, програ
мата за изграждане на въор- 
жените сили, утвърдихме тях 
ката структура, димеизии и 
определихме насоките за по- 
-нататъшно развитие и под
готовка. Това, което постиг
нахме почива върху реални 
основи, защото държи смет
ка за характера на нашето 
самоуправително социалисти
ческо общество, е стеството 
и особеностите на съвремен
ната война, интересите 
отбраната и реалните възмо 
жности на нашето стопанст
во. Всички необходими подго

во.
когато със 
посрещаха врага в Търгови
ще, Ауга Лука, Крива Фея, 
1'лавновци, Църна Трава, 

Аюбераджа
, което не 
без влия«ие 
политика и

IIСтрелъЦ,
ДРУГИ 
зони на 
войска и 
се възкръсят 
ройството на партизаните в 
неравната борба с български 
те фашисти на Беана кобила, 
Стрешер и Чемсрннк; Цър- 
иоок. Тумба п Таламбас; Тъ. 
нос, Дървена ябука, Кална и 
Мъртвшнки мост; с четници 
те на Козяк, Сува планина и 
Запланье

Всичко това ще говори за 
епопеята ат Народоосвободи- 
телната борба и революцията 
с цел да сс буди патриотиз
ма в народа, който никога не 
с коленичил пред окупатори

укрепени гарии-
окупаторската 

полиция. Ще 
спомени за ге-

лизма.
свободание

пове

ла

сила

кое ДИМИТРОВГРАД

Общинска конференция 

на ССРН - в началото 

на януари

Джура Златковнч—МнлиЧ

От заседанието на ОК на СКС 
в Димитровград

10 хиляди динара в 

Титовия фондЮНЛ И НАРОДА
Изпълнителният отбор на Социалистиче 

съюз в Димитровград, на заседанието 
миналата седмица, направи подго 

Общинска конференция и реши

— РЕЗУЛТАТИТЕ, които по 
стигнахме досега в подготов

ка нашето общество за
ския 
състояо се жава Общинския комитет от 

свои средства да внесе в не
го сума от 10 хиляди дина-

На последното заседание 
на Общинския комитет на 
Съюза на комунистите и ка
дровата комисия при Общин 
ската конференция на СКС 
бе решено и Съъюзът на ко
мунистите в общината да се 
се приобщи към Титовия 
фонд за обучаване на млади 
работници. Решеашето за за_ 
члсияванс във фонда задъл-

ките
отбрана, са такива, че пред
ставляват гаранция за сигур 
ността и отбранителната спо 
собност на нашата самоупра 
вителна социалистическа об
щност. Особено, ме радва, 
че нашите трудещи се и гра
жданите, всички наши обще 
ствено-политически общнос- 

обществено-политически

товки за
същата да се проведе през първата половина 
на януари. На заседанието, съвместно с кадро 
вата комисия при Общинската конференция 
на СК, бяха разгледани и предложенията за 

Общинската конфе

ра-За делегат на скущпната, 
която трябва да избере Съ
вет на фонда е избран Вито 
мир Георгиев, квалифициран 
работник в ООСТ „Дими
тровград”.

бъдещия председател на
ренция. М. Б.А. Д.
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пи трьбн през ниви и Гради
ни, ако през. селски 
далекопровони, пито веднъж 
ле доживяхмегорчевилата «а 
недоразуменията. Като чели 
се бяха договорили. Всички 
притежатели на имотите, без 
изключение, не търсеха обез 
щетеиие. В Груииици и Бо- 
жица например, никой от со 
бствениците не прави 
рос защо именно през него
вия имот или градина мина» 
■ва трасето на пътя, или ка
нала.

Такова отношение на граж 
даните ни занължава 
по-всеотдайно работим вър

на обекти

дина нашите инженерни час 
ти.строиха пътя от Божица 
до заставата „Пионер'. Сега 

него се движат моторни 
превозни средства до иякол 
ко махали. Участвувахме в 
поправката па пътя и за се
ло Груиици. В двата обекта 

вложи-

имоти..По повод Деня на армията
ПОС общи усилия —към укрепване 

на всенародната отбрана инженерните части 
ха 57750 трудочаеа, а Стойно 

извр-ьршеиата работа 
1 милион и 400

въп-
ст га и а 
възлиза на 
хиляди динара. Тези иякол-.

примера красноречиво ил 
юустрират сътрудничеството, 
както това попуяно ес казва, 
между армията и народа, в 
общото дело. Искам Да под
чертая, че винаги намирах
ме общ интерес и винаги 
сплотено работехме.

Не бих казал много ако не 
бих изтъкнал, чс на всоотнай 
ността па армията граждани 
те отговориха с огромно до- 

Ако

ко
за големия принос, кой-месеца машите Застави посс 

тиха 69 различни делегации, 
с 2 750 души, предимно мла
дежи и девойки от гранич
ните райони. Считам, че 
особено значение са програ-

нят
то даде армията за построя- 

далскопроБОда за 
Стрсзимировци. Този далеко 
провод и създаде условия за 
електрификация и а махали- 

тозн райоиг. Забележи
телно е нашето 
слсктрнфшсацпяата па се

Висок. ЗабъР 
босилегр

По повод Деня на Югосла
вската народна, армия 22 
декември, с МАРКО 111ПИ- 
РИЧ, комендант на гранич
ните части беседавахмс на 
тема: сътрудничество на гра

още
пане на

ху изграждането 
от взаимна полза, още по
вече да развиваме сътрудни
чеството на културно-забав
ното, спортното поле и ти., 
да установяваме още по-тес 

контакти между войници 
и младежи, работници и — 
с общи усилия да осъщест
вяваме великата мисъл, ВЪР 
ху която изграждаме всена
родната отбрана.

от

ТО I)
участие в

лншата във
Божица, и идне,

адските села и така нататък 
Участвувахме и в изгражда 
мето па водопроводи в Гор_ 

Нспля. Вълковия, Долни

всрис и наклонност, 
през имотите им прокрарва- 
хме пътища и нравехме «цена ти на хората, ако ирокравах 
мс канали за водопровод-

Криводол и множество дру
ги села. През настоящата го М. Б;

Беседа с командира на застава „Градини“

Най-посетената гранична заставаМарко

Шпнричо
Прави впечатление, когато 

дойдат ученици от основните 
училища. Най-често се инте
ресуват дали е трудно на 
войниците-граничари. Сетне 
питат за помощта на грани- 
чарехите кучета. Ние демоне 
трираме няколко упражне
ния, конто те с дни прераз
казват. Съчиненията, които 
пишат след това, както каз
ват преподавателите по лите 
ратура, са твърде хубави. А 
това е възможно благодаре
ние на силните впечатления, 
които носят от тези срещи.

— В коя насока се движи 
интересованието на среднощ 
колците?

ГРАНИЧНАТА застава Градини", намираща се 
на само четири километра от Димитровград на 
международния път, свързващ Запада с Ориента, 
безспорно е една от най-посетените гранични заста
ви на югославско-българската граница. Тук учени
ци, представители на обществено-политически и сто 
папски организации, различни делегации от съсед
ните общини Пирот, Ниш, Прокупие и други места 
почти всяка седмица идват на посещение.

ннчните части с обществено, 
-политическите общности в 
нашия край.

— Почти не съществува 
област, в която да не разви
ваме плодовито сътрудничес 
тво. И обществено-политиче
ските дейци, и организации
те на сдружения труд, и ме
стните общности и работни
ците : и земеделците, а пре
ди. всичко младежта и вой- 
ниците-граннчари от наши
те части, разбраха, че раз
витието на сътрудничество 
с армията същевременно е и 
осъществяване и укрепване 
на всенародната отбрана. В 
сестранното сътрудничество 
подпомага и функциите на 
всенародната отбрана.

Понеже е разбрано, един
ството на тези два фактора, 
ние в годината, която си о- 
отивас общи-сили постигнах 
ме -такива успехи, които ни 
дават право да констатира
ме,- че с взаимно ангажира
не, направихме много за ук
репване на всички съставни 
части на всенаронната отбра' 
на;в крайграничния район. 
Прмери има безчет. Съвмес
тно със старейшините в тер 
иториалните части и общин
ските щабове, нашите старе- 
йшини твърде.. ангажирано 
участвуваваха в подготовки
те на разни военни учения, 
събрания ..и съвместни у- 
пражнения с тетиториалните 
части, докато териотриални- 
те и граничните части извър 
шиха нйаколко твърде успеш 
ни военни учения. Освен то
ва нашите старейшини взеха 
участие 
на технически събрания по 
средните училища и с мла
дежта. Устроени бяха и ня
колко сказки. Такива се.из-. 
несени пред-* учениците в сре* 
дните училища Разбиваше се 
интензивна активност, със 
старейшините от лзапаса. Са
мо. в Босилеградска и Сурду 
лишка община наши старей
шини са изнесли към 90 ска 
зки и практични упражне
ния с старейшини от запаса. 
През изтеклата година са ор 
ганизирани 125 спортни със
тезания между войници , и 
младежи,-в които Са участ-, 
вували Над 1000 състезатели. 
През изтеклите единадасет

мите, които съвместно орга
низирахме. Само 50 такива и- 
маше през изтехелата година в 
граничните селища. В тях у- 
частвувала 1 3000 изпълннте- 
ли. Нашата кнноапаратура 
даде няколко десетки кино- 
представления За учениците 
и гражданството. Мога да 
заявя, че младежта в тези 
срещи прояви голям инте
рес за живота на граничари

— Годишно ние дочакаме 
над 40 различни посещения 
— заяви взводният ЬОЖА 
КОВачбВИЧ, които, е ко.ма- 
ндир «а тази застава. — А 
всяко посещение за нас е 
радостно съоитие, без оглед 
дали са това ученици от ос. 
новните или средните учили 
ша, представители на трудо
ви организации или оощест- 
вено-политически дейци, .ра
злични делегации, гостуващи 
в Димитровград, и без оглед 
от кое място идват.

— Откога датират тези по. 
сещения и по кое време са 
интензивни посеще1Шята?

— Това сътрудничество се 
развива много години, поч
ти от самото съществуване 
иа заставата. От година ат 
година това сътрудничество 
се засилваше, така че през 
последните години действите
лно е особено интензивно.

В този насока особено се

ават и изпълняват програма 
за нас. От своя страна, ние 
ги посрещаме вече като дъ-\ 
гоочаквани гости.

Освен това, общинските 
Ръководители никога не са 
пропуснали, ако имат някоя 

. ту. “оаавааяЕмиа

те.
От друга страна, войници- 

те-граничари се запознаваха 
с постиженията на общест
вено-политическите общно
сти в граничните райони. Ра 
звиваха се и контактите с' 
активностите в обществено- 
-политическите организации, 
които за войниците изнесо
ха 65 сказки и водиха с тях 
повече от 70 разговори. От 
своя страна, старейшините 
от нашите части изнесоха
пред учащата ^е младеж и 
гражданството 30 сказки и 
водиха е тях много разгово
ри. При посещение на грани 
чни застави от работници в 
„Свобода”, „Градня” и „Пър 
ви май” от Пирот, войниците 
проявиха интерес за успехи
те на работниците в тези ор» 
ганизации на сдружения 
труд, за успехите импровеж 
дането на стопанската ре
форма и стабилизацията, за 
амандманното преустройст
во, за предконгресната дей
ност, за живота и дейността 
на работническата младеж, 
културно-забавната им испо 
ртна дейност, както и за мер 
ките, които се предприемат 
за защита на жизненото рав 
нище на работници с малки, 
лични доходи и ти. Сготруд- 
НИЧИМ сполучливо И 1СЪС сто 
папските организации, специ 
ално с „Градня”; не само де
лово, но и в други видове, 
които са от огромно значе
ние за оСъществяване на кон 
цепцията на всенародната 
отбрана.

Нашите гранични части 
подпомогнаха много благоус 
тройствени акции в гранични 
те селища. Ако гражданите 
строеха далекопроводи, път, 
мостове или водопроводи, ар 
мияга винаги им се притича 
ше на помощ. Жителите от 
Клисура винаги ще си спом

разширява сътрудничеството 
между младежта и армейци
те. В навечерието на всеки 
държавен празник се прове 
ждат между армейзите и 
младежта спортни, 
аш и др. срещи.

От друга страна, нашите 
войници посещават стопанс
ките организации главно в 
Димитровградска и Диротс-
ка общини, запознават се с _ Как войниците пт... производствните процеси и а войниците при-
резултатите им. емат посещенията, относ-

Различни спортни състеза- но какво изпитват тогава? 
ния по стрелба укрепва те
риториалната отбрана, която 
се допълва с учения, обуче
хте и пр. С една дума: укре. 
пва и се разширява съструд- 
вичеството между армейци
те и гражданите.

— Кога обюшовно при вас 
идват на посещения?

— Хубава традиция са 
„Майските срещи” 
за града, но и за нас (грани
чарите. Всяка година участ
ниците от най-различни 
родности и народи ни посеац

Кра^ граничната линия
делегация, да не я доведат 
при нас на 1рашщата. Тъкмо 
за това ние се чувствуваме 
като жители на тази община. 
Жителите пък на общината 
към нас се отнасят като към 
своя затава.

— Средношколците проявя 
ват на!й-голям интерес за оръ 
жието. И това е хубаво, по
неже ние им показваме най- 
-съвремендо оръжие. Ние де 
монстрираме как се Ръкува 
с него. А те често се.обуча
ват с по-стари типове. Ние 
имаме интерес младите да 
занят да ръкуват с най-ново 
то оръжие;

Младите пък

култур-

организирането

— Всички посещения вой
ниците приемат твърде сър
дечно, с особена топлота. Вс 
яко идване им показва, че не 
са забравени, а дошлите ка
то че ли заместват близки, 
те им.

ни се от- 
плашат с богати култур- 
ни програми. които до- 
ставят истинско удоволствие 
на армейците. Бих искал на.
края да кажа, че воички — 
ученици, младежи, граждани 
— дошли при нас винаги са 
желани и мили гости — зая- 
ви командирът на заставата, 
взводният Божа Ковачевнч.

Ние пък на дошлите показ 
ваме как граничарите живе
ят, говорим им за нашите за 
дачи, които впрочем са зада
чи на цялото общество.

не само

на
Ст. Н.
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Посещенията изпълняват 

нашите души
\\.-0\Градня“ строи>>

ОТ СКАДАРСКО ЕЗЕРО 

ДО СТАРА ПЛАНИНА
Години наред вече от Ска- ваха голямо сътрудничество.

Особено популярно е било 
състезанието под название 
По-бързо — по-хубаво” в 

рамките, на което армейци
те и работниците от „Град
ня" са се състезвали по бас
кетбол, волей-бол, шахмат, 
футбол...

По време на провеждане
то на всички работи грани
чарите и работниците от „Гр 
адня” са били настанени 
под един покрив и делили 
заедно всичко, което грани. 
цита носи със себе; отдале
ченост, получаването па по
ща, чакането кога ще бъде 
готов обеда, събуждането и 
всичко, което своя стра
на е сближавало работници
те и войниците.

Раздялата след приключи
лите работи е винаги с би- 

и още много на брой, ла по войнишки. Но
строителите от „Грання" са и след раздялата приятелст,- 
обезпечанали армейците вото не представа Ар-
с питейна вода, парно отоп мейбитс и войнишите си

кореспондират и си спомнят 
за дните, прекарани заедно 
край границата.

вашия вестник трябва пове
че да пише за сътрудничест 
вото «и с местното населе
ние. Ние четем „Братство” и 
макар, че не знаем 
български език, все пак то 
разбираме. Поздравяваме ва 
шите читатели по случай 
празника на Югославската 
народна армия.” .

У1ре 2- декември — е Дс«ят яа Югославската 
народна армия. Желанието ни беще да 
нем и побеседваме с

дарско езеро до Проклетия, 
от Шар планина до Охрид
ско езеро, от Стара плани
на до Карпатите сътрудни
чат армейците и строители
те од „Градня".

се срещ- 
пазителите на границата от

многопоста на другаря Божо К0вачевич. Да доло
вим техните вълнения и треската иа подготовките 
им в навечрието на празника. От ден на ден те стават 

по-близки. Живеят заедно и 
строят обеки за нуждите 
на Югославската народна а- 
рмия- Всичко това става с 
цел да се подобри битовото 
равнище на хората и обезпе 
чат по.големи възможности 
за културно-забавен и спор 
тен живот, за подобрение на 
обучението и готовността за 
защита иа страната ни.

Питахме ги какво за тях
представява 22 декмври, как 
очасват този ден за сътруд

нико, че сс намирам тук 
„врата иа страната”. Мо- 
би, ако бях във вътреш

на
же

ничество с хората и изобщо ността щях да имам пове-
Вза тяхното всекидневие. че възможности за развле

чение. Горд съм че съм пазиприятна обстановка беседва
хме няколко часа и те
казаха много работи.

На всички гранични заст
ави от албанската, през гръ 
цката до югославско-българ- 
оката граница; на. „Кяфа 
прушит”, „Миреш”, . „Дари
но", „Мирче Ацев”,. „Свобо
да"

ление, електрически ток.
По време на строежите ар

мейците и строителите развиВитомир Тегелтия

съвместно; от граничарите н 
младежта. Също така 
ртния живот, в града е из
ключително заслуга на. гра
ничарите и младежта.

Примери на сътрудничест 
во и взаимопомощ има и в 
най-отдалечените села — там 
където граничните застави 
и осамотените къщи са пъР- 
ви съседи. Тук всяко сътру
дничество и дребните взаи
мни услуги се мерят с друг 
аршин.

Примерно сътруд
ничество

спо-
Милутин Аничич МиРко МаРич

Войникът Ми.итин Анич- И Туле Абдурахман от Мо 
„ч от Бийелина ‘вече осем стар, ко„то неотдавна е при
месена е между пазителите -игнал заета-

вдетввтас гда-акхкп
вора изказа радост от А телРна границата. Очаквам, 
ващия празник на арменци- ^ тоз„ ден ше бъде скъп 
те и от олизката среща ,,е т\ен за МСн. Мислех, че тук 
димитровграчани. на границата ще се чувст-

'вам някако си самотен. Оба_- 
че между хората от Димит
ровград се чувствувам, като 
че ли съм в родния си град.

си:

сп.
Между граничарите, обще 

ствено-политическите органи 
защит и населението :от Бо- 
силеградска община се раз
вива всестранно сътрудни
чество.

— Най-големи резултати 
постигаме в областта на реа
лизирането на концепцията 
на всенародната^ отбрана и 
самозащита, 
сътрудничество с частите от 
териториалната отбрана в 
общината имаше ясно опре
делени цели и успехите са 
налиц — изтъкна другарят

Душан Воркапич, командир 
на граничния гарнизон в 
Босилеград.

Негогово мнение сподел
ят и най-отговорните за орга 
нит е за организирането па 
всенародната отбрана в об
щината.

Но не е само това, което 
говори за всестранното съ
трудничество между грани
чарите и населението. Има 
безброй хубави примери па 
сътрудничество, 
пример всяка културно-заба 
вната програма е изготвена

„За мен 22 декември пред 
ставка симврд на братство
то и единството и... 
народи и народности,
.же в този ден 
Югославската народна ар- 

очак-

много комунални ак
ции; в изграждане на. меж- 
дуселски пътища, довежда
не на вода и друго участву
вали са и младежите във 
войнипките форми.

Ето защо Деняг на ражда 
нето на Югославската наро
дна армия
всичките ни 
население.

на нашите 
поне-

е създадена
Мирко Марич от Имотско 

че за него Денят на
о

мия- Поради това го
голяма радост. Очак

ваме посещения на наши 
приятели, с които винаги съ
трудничим, а особено с мла
дежта. Съвместно с тях чес 
твуваме всеки празник, под- 
готовяме съвместно спортно- 
забавни програми. Бих изтъ 
кнал връзките ни с основно
то училище „Моша ПияДе - 
които са продълбочили съст- 
ргдничеството си и с остана
лите училища на народнос
тите и винаги за Деня ,на 
младостта и за нас гранича
рите предават^ културно-заба 
внЯ програма".

каза,
ЮНА, както и за всички не
гови другари, е празник. По- 

това
вам с

Тук нашето е празник на 
— на цялото

сечсради
намира в редовете 
на такава среда, в една та
кава славна армия»

част. Той, както и

на ед-
Така на

за него
В. В.е голяма 

мнозина негови другари, из-
оттъкна удоволствието си 

досегашното сътрудничество 
с местното население и радо 
стта от срещата с тя*.

Димитровград

ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ В СЪЮЗА 

НА МЛАДЕЖТА В „ТИГЪР“
Войникът Витомир Тсгслт 

ия от Бихач в разговора ка 
„Считам чс за празниказа:

Елио от заключенията бе
ше всички задачи, които 
поставя пред младежката .ор 
ганпзация СЮ& Аа се ПР°' 
веждат в дело.

управителните органи. Сътру 
дничсството иа младежката 

останалите об

Миналата седмица младеж 
ката
■ловната организация на сд
ружения труд „Тигър в Ди
митровград проведе изборно 

което бе изб-

Ос-организация при ордапизацня с 
щсствеио-полнтически орга.

занапред трябваипзацпи н 
да бъде още но-тяоио. А. Д.

заседание, иа 
рано ново ръководство и нз 

доклад за досегашна КРАТКИ НОВИНИпесен
работа.та

ГОРНА ЛЮБАТА — Съобщенията през Бесна 
кобила са прекъснати н автобусите отиват само до 

Съобщителните връзки е Босилеград ре- 
подлържат по три пъти иа ден и в двете 

Има обаче нужда броя на автобусите

На събранието бе казано, чс 
и гази младежкао организа- 

периода «лед Писмото
това село-
довпо сс
направления. ____
да те увеличи, о оглед иа бр о на пътниците.

ГЛОЖИЕ — Благодарение на местното само
облагане населението от това село успя да П0СТР°" 

Любатска река. За моста, които е монта-

ния в
е осъществено акционно един 
ство и успешно са проведемн 

акции. В това отпишеТуле Абдурахман
Милош Стефанович много

ЮНА и за сътрудничест- ине> 
вото е местното население яех рад0ти школата иа мла- 
моите другари казаха доста. самоуправители. Но как-
Аз бих искал ла изтиква и ^ отчечтоно, нужно с по-
радостта си, че ще се намс- 0 включва11е ла мла-

страииците «а „Брат ^ ц ред0ТО1Те на Съюза
иа комунистите и в само-

бе изтъкне®0» чс с V®Милош Стефанович от V- 
жичка Пожега също изказа 

си от идващия

и а мост на
жеи, средства е дала и Общинската скупщина. 
Стойността на обекта иъзлнзп иа 70 хиляди дн-радостта 

празник на армейците и ог 
среща - с гостите, 

ги посетят:

нара.
В. Велиновблизката ри-м -на

ство”. Бих искал да тш посе- 
по-често. Считам, че

които утре ще 
С особено удоволствие

празника' а преди ве
пос-

Страпица 5шаватс
рещам
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ОБЩЕСТВЕН ФОРУМ

СРЕДСТВАТА ДА СЕ ИЗРАЗХОДВАТ ПО-РАЦИОНАЛНОшштщшш
I _ _ 'Ж.'

що сс нуждае от полраока 
или от лодмяиа с нова част. 
Считам, че между нас и ква- 
тируващнте тряова да 
по-тд-ено сътрудничество. Бо- 
дмх точна овидеицид и зная 
кой олок с какви средства 
разполага. И мога да кажа, 
че идкои са направили пре
разходи и от по два милиона 
стари динара. Трдоиа да и- 
мамо 01а предвид, че средст
вата нс могат да се преливат 
от един фонд в друг. 
ло септичните ями има про
пуски. Тс са направени още 
при строежа им. От Пирот 
докарваме цистерни за да ги 
изпразним и за тази цел да
ваме големи нари. Председа
телите на домсъветите ои тр 
яоиало да воддт сметка как 
се изразходват средствата от 
щондовите и това не бива да 
гуодт от предвид когато под 
писват сметките и исковете 
за поправки... Особен проб
лем са ни частните строежи. 
Такива има пад 40. за тях 
ши са необходими големи срс 
дства и за на'и-дреони попра 
©ки. А в техния фонд има о- 
коло 2 милиона стари дина
ра, а за поправките трябват 
над 5 милиона, искам още 
веднаж да подчертая, че все 
ки домсъвет, всеки гражда
нин ако иска, може да види 
как се изразходват средства 
та на фонда.
ВАСИЛ ВАСОВ: председател

Рсдакцнята на в. ..Братство'' и общинския профсъю
зен съвет организираха в Димитровград обществен 
форум На тема:
— Как се поддържат обществените жилища, 
се изразходват средстава на фонда по поддържано 
на жилищата и как се управлява с тях?

има

е-как

шIлЧ шШк
БУАИМИР ГИГОВ, работ

ник в ПОСТ „Димитроград": 
— Нашата сграда е нова и 
досега нямахме нужда от 
по-големн поправки. Прелее 
датсл съм на домсъвета и на 

„Услу-

Око-съвестни граждани ги замръ 
сяват. Проверих и установ
их, че „Услуга" точно свиден 
тира изпразването «а септи
чните ями.

щ V

-БУДИМИР ГИГОВ; — За 
изразходването на средства 
та на нашия фонд нс се до
питвахме достатъчно, а той 
е обременен с разни разхо
ди около почистването на сеп 
тичните ями. Те се изливат, 
защото 3 сграни са прнклоче 
ни към една яма. За този стр 
оеж вината носи ннвестнто-

ВСЯКО
га" навреме отговаряше н 
извършваше 
поправки. Но това не ояха 
големи поправки. По ние и- 
махме друг един проблем: в 
мазетата навлиза вода, но се 
надявам, че наскоро и този 
дефект ще отстраним.

досега нямахме делегат на 
нашия съвет в разширени я 
раоотнически съвет на „Услу 
га". наскоро ше го изоерем 
н ще ооезпечим влияние в по 
литиката на предприятието.

наше искане

неооходнмитс
Една част от участниците в обществения форум

такива, които вече са на рух 
ванс. Покривите киснат. Но, 
оказа се, чс няма средства и 
нищо не може да се напра

ва домсъвета на частните ег 
гради: — Нашите сгради са 
стари и сс нуждаят от по-го 
леми поправки. Покривите 
трябва да сс поправят. Сгра 
дитс предимно са покрити с 
керемиди. Предприятието ня 
ма работниби. които да зна
ят да поправят такива покри 
ви, както и дърводелци и по
добни майстори. Преди една 
години вятър разнесе някои 
покриви и поради ненавреме 
нна поправка — тези сгради 
претърпяха големи щети. Сте 
ните са навлажнени. Жиз
нените условия в нашите сг 
ради са твърде лоши. Има и

ви.
ТИХОМИР ВИДЕНОВ: — 

Би трябвало всеки домсъвет 
в началото на годината да 
направи .малка програма на 
дефектите, Досега не се пра
веше така. А това е необхо
димо зарад рационално из
разходване на средствата на 
фондовите по поддържане на 
обществените жилищни сг-

Рът или строителят на сгра
дата. Трябваше да строим но 
ва септична яма. искахме 
около сградата да се постави 
ограда, ие знаем дали ще н- 
ма средства.

ВЛАДА НИКОЛИЧ: — Ра
ботниците идват в шест часа, 
а боядисването започват в 
10. През това време се раз
хождат и прахосват време, 
а във ведомостите виосят, чс 
са работили пълно работно 
време.

И ьАНКА АЛЕКСОВА, пре
подавателка: —

— Квартирувам в общест
вено жилище но не зная как 
се изразходват средствата. До 
ри и онова, което миналата 
година е боядисано днес нс 
се познава. Иначе, ние квар 
тируващите тук, сс стараем 
апартаментите да държим в 
ред. В нашата сграда живеят 
шест семейства, .но не устро
йваме събрания на съвета. 
Всичко сме оставили на пре 
дседателя на домсъвета и той 
се грижи в сградата да има 
ред. „Бетонната плоча, която 
е поправена преди известно 
време пак кисне. Мазетата 
са пълни с вода, понеже дъл 
го време не се поддържаха 
както трябва зарад месопро- 
давниците. Коридорът служи 
за магазин на „Услуга". В 
има най-различен амбалаж 
от канти и сандъци до угар 
ки... Крушката над стъпала
та никога на свети. Преди 
два месеца искахме да се сло 
жат стъкла на прозорците в 
коридора, но ни отговориха, 
че средствата на фонда са 
похарчени. Считам, че с мал
ко повече дисциплина 
нередности могат да се отст
ранят.
чили. Купихме водоизмерит- 
елни уреди и всеки плаща, 
вода, колкото похарчи.

РАНГЕЛ КАМЕНОВ: — Кр 
аят на годината наближава, 
а не сме запознати кой кол
ко средства е изразходвал 
от фонда.

ТИХОМИР ВИДЕНОВ, за- 
веждащ жилищни въпроси в 
,.Услуга : — За всичко 
ме точна евиденция и по (вся 
ко врме може да се види кой 
колко изразходва. От 
знаем, че най-голям проблем 
е, че -председателите на дом 
съветите подписват всяко и 
скане на квартируващите. 
Така се случва и въз основа 
на такива искания да се под 
менят части, а трябвало е 
да се извършат само малки 
поправки, което

Щом се окаже нужда жите
лите в нашата сграда се до- 
говарят.. Отношението 
към оощественото имущест
во е добро.

ВЛАди НИКОЛИЧ, 
онер: Оощественнте жилищ
ни сгради не се поддържат 
добре. Ьто, десет години от
как фасадата на нашата сг
рада е развалена и «е се пре
дприемат мерки да се попра-

им
ради.

пенси- М. Б.

Слеф изборите в партийните организации

ОБЩИНСКА КОНФЕРЕНЦИЯ НА 

СК В ДИМИТРОВГРАД - В НЕДЕЛЯ
ВИ.

Не са подменени счупе
ните на покрива кередими, 
пък и оградата е дотраяла. 
Жителите сами почистват
снега от тавана, за да не ки 
сне. Неведнаж отправяхме 
иск до предприятието да из
върши някои поправки, но 
не получихме отговор. Някои 
вътрешни дребни поправки 
редовно се вършат, но с по- 
-големите 
Преди известно време бе се 
развалил бойлер и не можах 
ме да го поправим цял мес
ец. Не знаем как се изразхо 
дват срдствата по поддържа 
не на жилищата. Не знаем 
кой за какви цели ги израз
ходва. . Никой не води смет
ка колко средства са израз
ходвани за поправки в ня
кои апартамент.

— НИТО В ЕДНА ПАРТИЙНА ОРГАНИЗАЦИЯ В 
ОБЩИНАТА НЯМА ОТКЛОНЕНИЯ ОТ ПРИЕТИТЕ 

БЪДЕЩАТА ОБЩИНСКА КОН
ФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ ОБЕ
ЗПЕЧЕНО ДОМИНИРАЩО ВЛИЯНИЕ НА РАБОТ
НИЧЕСКАТА КЛАСА.

Изборна конференция на 
СКС — Димитровград се про 
веде на 25 т.м. Обаче онова, 
което е характерно е, че на 
всички изоорни събрания в 
основните организащш 
комунистите строго са спаз
вани приетите критерии;
Ръководства на същите, как 
то и за членове на гхонферен 
Цията да бъдат избрани 
ца, дълбоко привързани към 
политиката на Съюза 
муннетите, и готови да се 
<*>РяТ за провеждаването 

задачите от Писмото, 
оа отбелязване е, че в бъде
щата общинска конференция 
от 66 члена 37, или 02 на сто, 
са делегати от непосредстве 
ното производство. По .този 
начин ще бъде обезпечено 
пълно и решаващо влияние 
на работническата класа, кое 
то е основна задача на Сцо 
за на комунистите.

Очебиещо е, че комисията, 
която бе оформена да сле
ди и дава оценка дали прие
тите критерии 
ъ основните организащш «а 
Съюза .на 
имала 
всички

щия период ще се премахват.
Без съмнение, Съюзът на 

комунистите трябва да има 
предвид ролята си. Ролята 
на авангард на работничес 
ката класа. Предстоящата 
борба на комунистите тряб
ва да бъде, а това е и изтъ- 
канто н на изборните събра 
НИЯ стабилизацията «а сто
панството, прилагането на 
конституционните амандма- 
ни. те всичко онова, кое
то обезпечава работника да 
бъле оня, която ще разпола 
га с нохода.

Това е

КРИТЕРИИ. — В

мъка мъчим.
дава, че Писмото на другаря 
Тито и Изпълнителното бю 
ро на СЮК е оказало голямо 
влняние всред комунистите, 
които бяха дейно ангажира
ни в провежданетно на зада
чите от Писмото.

За отбелязване е, че избо
рите в Съюза на 
те в

на

в
комуннети- 

Ап.\иггровградска общи
на показаха пълна политиче
ска зрялост. Това могат да 
потвърдят, както докладите 
за Досегашната така и акци 

онните програми за бъдещата 
работа. Почти във всички 
нртийни организащш успехи
пеп^ЛеЖет' 14X63 -'“на^я 
период заслужават я 
внимание, обаче 
пропуски, които

основното, за което 
Съюз на комунистите се бо
ри и ще се избори; а всичко 
това значи стабилизация и 
цялостно провеждане на кон 
стнтуционните
Съвместно с това върви и 
подобряване «а битовото ра 
©нище на работника; осигур 
яване на средства за жилшц 
на квартири, увеличавше на 
личните доходи и пр.

лн-
Големи средства се дават 

за (поддържане «а хигиената. 
На събрание на домсъвета 
се договорихме по-рационал
но да изразходваме водата, 
както. и да се извършат по
правки на чешмичките, за да 
не се запълват така бързо 
септичните ями...

и а ко-

амандмани.натези

Мазето сме заклю-

Пълно 
имало е и 
В предстояРАНГЕЛ КАМЕНОВ, 

жещ в органа 
ние:

слу- 
на управле- 

— Аз съм прдседател 
«а съвета с 21 жилище. Чие 
тотата в сградата не е на за 
видно равнище. Външните 
стени на терасата са развале 

боядисване 
яа прозорците някои работи 
не са извършени солидно а 
сметката гласи като чели вей 
чко е направено най-добре. 
Поискахме да ни покажат
сметка за изразходваните ср
сдства за материали, но досе 
а не получихме отговор - ~ 

Домакините не водят сметка
™ ЛТИТСЛ"“те тъРби. Случва се да пускат с водата и 
някои части яа облекло 
запушват. Мазетата не се дъ 
ржат завореки и -някои не-

А. Д.

КРАТКИ НОВИНИ
Тис Технотпл^1 “ИНА ~ Строителното предприя- 
синсм,те водопетт^СлТГеЩО втората Ф^а на Вла- 
под Гложка План1^ ^1,1ПОГоппАалПр0бИВа т*нел 
бата. Чрез то„ тунел Р Лисина към Лн>-
ОТ Любатска рекаУв жщ, м,"°РтърЛяТ" водите

°рги Димитров^^ с« ® осноанот° училище „Ге- 
среща, па коатп се ^к.СъСТОЯ Родитело-учителска 
вателно-възптателни6^?^,!1** постигнатите образо- 
сечие на тази учебна голинГ"» В ПъРВОТО тримерът общо заштд.п. година. Изтъкна се, че успе- 
процентът на подпл-!,™6™ П<> отАелни предмети ващ На "оложителшгге оценки е незадоволя-

има-
са зачитани

комунистите не е 
трудна задача. Във 
организащш комуни

стите са имали предвид но 
ВИЯ курс в Съюза на кому- 
™™е' Всъщност оня курс, 
КОЙТО винаги е и б.и в^лй 
ден за всеки комунист оба 
™ и ие винаги зачиь 
таи Обстоятелството, че про- 
велените избори показха пъл 
на отговорност и 
на на

опит

е много по- 
-евтино. Преди да подпишат 
иска предоедатлите би тряб 
-вало да установят дали

и ги

дисциплн- 
комунистите потвърж-не-
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Преглед на сп. »Мост«, кн. 27
Тези дни_ _ излезе от печат

кн. 27 на сп. „Мост”. Списа
нието изобнлстлува с богат 
и ^разнообразен материал.

По -молба на редакцията 
и специално за сп. , Мост” 
Родолюб Чолакович обнарод 
ва спомени за Второто засс-
л^д рй АВНОЮ' Хранис- лав А. Ракич, историк, обна 
родна статията: „Народо^. 
вободителнете отбори и Юж 
наС-ьрбия преди и след Вт.о 
рото заседание, на АВНОЮ’' 
и ЛазаР°в — ..АВНОЮ 
С.шп^“та народност”. СГ11ХОве във връзка :
а Шп!*3™ "^‘“^а Вее

дино . Тази част на . списа- 
шнииата^о^^
ние на АВНОю. А

ккцгггй "у
сктоДараКТериСТ1«н м т “^.«3 Бое-егр^

В КРЪГОЗОРИ Милош Йе 
втач обнародва статията 
„Работниците като читате
ли , Миливое Маркович по 
повод 60-годипшината от 
на рождението и получава
не на наградата АВНОю пи 
ше за лириката на Матей 
Ьор под заглавие „Поезия на 
силата и съпротивата".

-якьгжг хгл*
о^»°в’ Араготип Кете ЖС"?14' Ало'йз Бра- 
ЯРИ ’ М^д1? ^РУАОН> Миран 
Бто' Клопчич, Матей
ЮиохКрл Аестояник —
//шо така поместени са 

разказите Само Видлйч" 
Снежана Илиева 
инч и „Марийка” 
лавка Тодорова.
РИ раЗАел А1ЛАДИ АВТО-

описанието се 
препечатката от 

-• ■ ■ „Роля на . 
ческнте изображезш 
Аълбоченото 
синтаксиса".

КРАИ1гРгГЛгЛ ИЗ НАШИТЕ 
ше зак1.^ТОя1с ^тииовпи 

„ 3 кобила като за 
кон^аЛЛЗН.ИНа МеЖАу Ава
в'заАс;лИор^

Художествените прнложе-
ЖмптТОЗИ бР°Й Са от ХУДО^ицн — делегати на Вто- 
Моша пТ;^ННелНа АВНОЮ: 
реешт — с' ' Ажордже Анд
тннчнч и БожиАарякацУП’С‘

-г5ва

ОТ
— Видано- 
от Стакис-

В
Л.С

публику- 
Цветан 

географи 
я за за-

ва
Матовнието е

Повече грижи заусвояване на бойците
ЧАСТНИЦИТЕ и членовете на семействата на 

загиналите или починали уччастници в народноос- 
вободителната борба все повече чувствуват грижи
те на обществото. В тази насока особено се изме
ни с приемане от страна на Републиката Препо
ръка за развитие на борческата защита.

В Димитровградска община 
сочат, че има .общо 350 участници, от които 160 ду
ши са регулирали участието си във войната, дока- 
то* 14 са подали искове 
79 души разполагат с докзателство, но 
вали искове.

и членовете на техните, семе 
йства особено са повишени. 
Това се постигна благодаре
ние на засилената дейност., 
на борческата организация и 
нейните съвети .и комисии. , 
Значителна помощ .оказва и • 
службата при органа на уп
равлението, която е в постоя 
ино съдействие с борческата. 
организация в общината, а . 
особено с нейната 
за икономичеки въпроси.

Налице е повишен общест 
вей интерес за жизнените 
проблеми на участниците, в 
НОБ. А това е-гаранция» - че 
повечето .от тях ще бъдат ре- 
шени. Измененото отношение 
през тази година потвърди 
това. Потвърдиха и тазгоди
шните резултати, в тази на
сока, които могат да се-оцен
ят като доста високи..

последните данни

за регулирането. Освен това 
не са пода-

комисия :

Републиканската препоръка 
За развитие на борческата 
защита «непосредствено оказа 
влияние и за създаване на 
Ц>онд за борческа защита.
Общинската скупщина, като 
и обществено-политическите 
организации проявиха готов
ност и разбирателство за ре
шаването на .наоолелите иро 
блеми в тази социална кате
гория.

красноречив пример за из. БоСиЛвЗРад 
менено отношние към нужд- *
ите на борците или членовете 
на техните смейства е отде 
лянето на средства. Тази го 
дина средствата се увеличи
ха на 1^0 хиляди, срещу 30 
хиляди динара, колкото бя
ха дадени през 1972 година.
11ри това се разшири основа 

он и двесте хиляди дина та» относно оолиците за оказ
ване на помощ: за неспособ
ност на втория член в семей 
ството, добавъчни за школу
ване, моментални интервен
ции (еднократна парична по 
мощ; при участници с изкл
ючително лошо материално 
състояние.

Здравна защита от зареги- 
трираните 350 и 120 подали 
искове —- в момента имат 80 
души. Здравна защита като 
работници имат 142, като пе 
ноионери 29, военни инвали
ди 19, а въз основа на селс
костопанско осигуряване 161 
участници..

Тази година много по-голя- 
мо разбирателство е прояве
но и за жилищните пробле
ми иа участниците в народо- 
освободителиата борба. Купе 
ни са три апартмента, от ко
ито един е двустаен, а 
едностайни. Отделени са 
вестни средства за построя
ване, дограждапс и адаптира 
не на частни жилища. Глав
но иа участници, които 
ползвали средства иа общ
ността и иа участници в се
лата, па които средствата са 
била най-необходими. Сами
ят факт че средствата за по- • 
строяваие и дограждапс на 
жилища за борците црез та 
зи година са възлезли.зга над 
600 хиляди динара показател 
по потвърждава грижата иа 
иа обществото.

Ст. Н дина такива добавъчни са по 
лучавали 19 ползващи и то в 
размер от 150 до 300 динара, 
взависимост от материални
те възможности на родители 
те и училището, в което се 
учат.

Очевидно

Босилеград

Нови членове 

„Титовия фонд“
на е, че през после 

дната година грижите за бой 
ците, инвалидите от войната Ст. Н.

В Вослеград постоянно 
расте броят на трудовите 
организации и на отдел, 
ни лица, приобшаваши се 
към „Титовия фонд” за 
стипендиране на млади 
работници и на работни
чески деца. Досега във 
фонда са се запленили 18 
стопански рганизации, об 
})НОсти с взаимен интерес

и обществено - политичес
ки организации. Те са за 
писали пет и половина 
милиона стари динара. 
Приобщили са се и 50 ча 
стни лица с един мили

Из дейността на културната общност

Домът на културата още 

не е локритра.
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ съ- 

на Общинската култур
на общност обсъди досегаш
ното състояние и проблеми
те във вързка с изграждане 
то на културния дом в Бо
силеград. На заседанието се 
констатира, че до завърш
ването на първата фаза 
Дома са останали 20 
незавършени работи от дого 

Това закъснение 
се дължи на редица обек
тивни причини, които в агача 
лото е имала културната об 
хцност, а сетне и д0 строи
телното предприятие ,.Град
ил” в Димитровград, 
строи обекта.

С оглед иа настъпващия 
Зимен период, строшете иа 
обекта ще бъде прекъснато 
до Първите пролетни дни. До 
тогава гце , 
„консервиране“

за да бъде запазена от мра
зове.

Засега, във вързка с 
граждането на първата фа
за на Дома, не съществуват 
по-големи финансови 
пости.

На заседанието бе

ветВ. В.
из-

Пиротският театър в Димитровград ТРУД

анали
зирано и изпълняването на 
редовните задачи в областта 
на културните дейности 
общината. По-точно, 
ква се за начина, на който 
са изразходвани средствата, 
получени от Републиканска
та културна общност за фи
нансиране на редовна 
турна дейност.

С оглед на ограничените 
финансови средства и състо 
янието в областта ага култу 
рата, изтъкна се, че постиг
натите резултати са задовол 
яващи.

Миналата седмица в 
Димитргвград гостува 
Народният театър в Пир 
от. Той представи коме 
дията „Една бурна нощ”,

от румънския писател 
Представлението посети 
ха към 350 зриели, пре 
димно ученици от гимна
зията.

на
на сто

вворените. разис-

кул-
Долна Лисина което

Наскоро ново училище Два
лз- СС извърши 

на сградата, В. В.Уцениците от село Долна 
Лисина в Босилеградка общ 
ина вече две години учат по 
частни къщи. Старата учи
лищна сграда отдавна е рух
нала. Строителна комисия 
направи преглед и забрани 
да не се учи в такива неси
гурни помещения- След късо 
време училището се разпадна 
съвсем.

Оттогава па до днес, дирек 
торът на училищешто поло
жи много усилия, за да на
мери общ език с образова* ЯЗ-Г5

телната общност да се пос
трои ново училище. Едва и та 
зи година започна строе
жът на новата сграда. В моме 
нта, поради лошото време, 
работите са спрели. Вер
оятно цялата постройка ще 
бъде дов-ьршена през следва 
щата година.

След построяването ага у- 
чилището условията за рабо 
та значително ще се подобр
ят, а с това и успехът на у- 
чениците.

са.

БОСИЛЕГРАД .—• Общинската образователна
общност е осигурила 40 хиляди динара за набавка 
нп литература за „Училището на младите сомоуп- 
равитйли.“ Съсщо така за 30 хиляди дшшра, посред- 
отвом издателство „Братство", шс бъдат поръчани 
учебници и белетристика на български език за нуж
дите на основните училища. Образователната общ- * 4 
пост е осигурила средства и за набавка на три 
агрегата/за произвеждане па ток в ученическитеГолямо иптереерванне се 

проявява'И за лорапъчни за 
школуване на децата па уча 
стници в НОБ. Миналата го.

интернати в общината.

А. Антонов

СтрвшцМ УБРАТСТВО * 21 ДЕКЕМВРИ 1973.
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От районндтд сШЩаккй е Димитровград Приключиха изборите в организациите 1
на СК

ЗА ПО - ТЯСНО 

СЪТРУДНИЧЕСТВО
Търси се спешно решаване 

на стопанските проблеми
През миналата седмица иито отношения в ДОИДО*»= е даег

■ алскТ‘оОшцГ‘ Последните В автотранспортното пре- 
СъОрЛнИ/1 се проведоха п ав-\ дприягие членовете на аха 
тотранеиортното нредприя- резултати, ко-

' ято постига предприятието,

;1 МИНАЛАТА седмица п Димитровград се отс
тоя съвещание па председатели на оби<й1(скнтс 
скупщпни, секретарите на Общинските комитети па 
СКС н най-отговорните дейци в общинските про
фсъюзи от Бабушишпка, Димитровградска и ТТн- ' 
ротска община, конто съчиняват Ппротскп регион.

н към субективнитеI както
фактори, които действуват 
тези резултати да б^дат по
-слаби. Изтъкна се, че упра
вата ага предприятието недо
статъчно 'сс ^ ангажирала в- 
еички проблеми навреме и 
енергично да се решават.

И в двете партийни орга
низации са избрани пови ръ 
ководства и членове за Общ 
ниската конференция 11а СК. 
От избраните 9 члена за Ко 
«фереицията — 7 са работ
ници — производственици.

Комунистите в стопански
те организации обсаждаха 
стопанската интеграция в 
общината. В „Услуга" се из- 
тъгсйа, чс интеграцията с 
„минирана" — от търговско 
то предприятие „Слога" и 
гостнлничаракото предприя 
тис „Киш-стап".

Едно от твърде редките 
през последните няколко го
дини, това съвещание оцени, 
че е крайно време нещо да 
се промени н в отношенията 
и в поведението на тези общ 
ествено-полнтнчсски . общно- . 
стн. Преди всичко, по-отгово 
рно н па.ефикаано трябва 
да се пристъпи към открива- 
не на интеграционни проце
си и всички видове Сътрудни 
чество в духа на Писмото и 
устройството на амандманнп 
начала. Личните контакти на 
най-отговорните дейци (досе
гашната практика), както бе 
ше констатирано, в никакъв 
случай не .може да бъде са_ 
моуправително сътрудннчес 
тво между оргашгзацшгге на 
сдружения труд, «иго пък 
могат да бъдат израз на на- 
обходимостта в разрешава
нето на множеството съвмес
тни проблеми във всички об 
ласти на човешката и класо
вата мисъл. Във всеки слу
чай политическите фактори 
трябва да действуват към са 
моуправително договаряне и 
споразумяване върху най-ши 
роки основи, като при това 
се отразя ва и к.\аоовото от
ношение към висящите про
блеми във всяка от тези об. 
щини към общите интереси 
на целия регион.

Сигурно е че при едно та
кова съгласуване по-развити 
те трябва да имат предвид 
потребите на неразвитите.

.Оценявайки, че вече не въ 
рйеше, съвещанието заюочи 
час по-скоро да се срещнат 
представители на „Тигър" и

„Лужинца” и съвместно да 
разясият отстъпилите педора 
зумеяшя П'],в връзка с отдав
на договорените обекти па 
„Тигър" в Бабушшща. Подо
бни инициативи бяха догово

Трябва да се отбележи, 
че след обстойни разисква
ния по тоя въпрос, както и 
по въпроса за затрудненото 
положение в самоуправител- В. в.

Обзор
ЗАЩО ЗАКЪСНЯВАТ 
ИЗБОРИТЕ В ССРН? Наскоро ток 

и в Барйе
Изборите в организацшгге на ССРН в Босиле- 

градска община се провеждат вече десет .месеца и 
вое още не са завършени.

Досега не е направен щателен анализ защо
положението е такова, по-точно защо плановете на 
ССРН не прпсъствуват на събранията 
организации.

Във всичко това най-много
на своите

Секретарите на Общинските 
комитети на съвещанит©

Лошото време оказа 
врияние з акциите по е- 
лектрификация в Димит 
ровградека община. В се 
лр Барйе четиридесет от

изненадва, че на 
тези събрания най-малко са присъствували члено
ве на Съюза на комунистите. Например на избор
ното събрание на местната организация на ССРЯ 
в Босилеград което е настройвано пет пъти, прнсъст- 
вували сасредно по десетина члановс на СК. 3 Рай- 
чпловци събранието е отсрочвано пет пъти, а поч
ти нито един член на СК не е присъствувал. Подобно 
е било и в много , 
събрания на ССРН 
десети член на СК.

Като че ли е забравено, 
на ССРН са

рени п когато се касае за 
насърчаването на интеграци 
онни инициативи в дървооб
работващата кожарообрабо- 
тващата, текстилната проми 
шленост и др. На съвещани
ето се говори и за установява 
нето на по-корективни отно
шения в общите служби, общ 
ностите с взаимен интерес, 
както и в съобщеннята.

От голямо значение е да 
се изткъкне готовността «а 
всички да настоят с общи си 
ли час по-скоро Да заЙоЧне 
строежа на пътя Суково — 
Звонци.

осемдесет 
са готови да сключат до 
говор за електрификация 
на домовите си. Далекоп 
роводът е пристигнал до 
селото, обезпечени са е- 
лектрически стълбове и 
щом времето се оправи 
Ще бъдат поставлени.

домакинства

други села. И тук на изборните 
са взели участие едва всеки

че н организацнте 
^пяпдрш,» съствана част на общественото само-

М. Б. Губи се от предвид, че функцнята на ССРН е 
определена в проектоконстнтуциите като най-шн- 
рок фронт на социалистическите сили, който на 
чело със Съюза на комунистите осъществява ак- 
ционо и политическо единство и

А. Д.

| л • - • __ насочва общест-
веиото развитие на самоуправлението на работни- 
ческата класа и на всички трудещи се".
„г. ... с една Аума’ “ организациите на ССРН най- 

Утвърждава про1рамате на политнче-
~А" вГуч^о^Г’ СфеР“ На °6ЩеС-

ложение, че дори и членовете стигнало 
вуват на събранията на ССРН.

Нова , сграда в 
Клисура.1,

Г:
организациите па

ДО по-
на СК не присъст-
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Според народно предани* Записки

ЗИМАТА ЩЕ БЪДЕ КОГАТО
ЛОША ПРИСТИГНЕ

СНЕЖНАТА
Зимата Ще. бъде 
Хората

ниТтТТе ббШе Та’я го«и^ ДР' ^ ™Я
оа

голям. Предвижда 
вярни. Въпреки 

още есен, ние
показаха 

по календара е 
ка зима с

това, че 
имаме същинс 
температури, стихияпрекъсвнаияМн°аГдвижениеНТоЗКИ

1ая година 
шите краища 
ските стопани 
добитъка

зимата се 
с Цялата си г 
страхуват как 

година, ако се

почувствува и в на
острота. Земедел 

ще прехранят 
осъществят пред

Зимен пейсаж
тая

вижданията. 
За сега

Снежната фъртуна__  рядко отминава босиле-
радските планински села. Но тоя път тя дойде мжк 

го по-ранно и свари хората почти неподготвенипървитеруд;гчуетвахме в съобщенията.
донесха и

ТРУДНОСТИ по- В много 
бено в селата 
ски район,
КМ ОТ 7
брашно, 
рата с

магазини, осо- 
- от тлъмин

и до 2 метра 
тях хората са
ина и през 

направили
много трудно е, когато ня
кой сс разболи.’ Теренаите 
здравни амбулантории все 
още не работят и болни
ят с много препятствия и 
риск се закарва и( здрав
ния, дом в Босилеград.

П. Петров липсват сто- 
първа необходимост 

захар, сол. Хо- 
часове

същински тунели, 
които доста трудно се ми 

сс про- нава. Към тези села авто 
оиват от Доганица, Наз бусите едвам отиват до
ГЦаТл^,Рн~ еАжсАй°вЛ- Г°РНа Л'°баТа- Снежната 
покупки и други потре-

през

Голяма небрежност
И случайният 

ач в Горна Лисина ще 
забележи

минув- Да не говорим 
жението на улицита в це 
нтъра на селото, 
през дъждовин дни са пъл 
ни с кал и вода.Така е 
и край кооперацията. А 
то малко труд и добра 
волява може да се реши 
с Кооперацията 
миок.

Може

блокада на пътя през Бе 
сна кобила, който свърз 

„ ва Босилеград с Враня,
Юя район почти една сигурно 

седмица бе отсечен от Бо Д° пролетта. До тогава хо
тоя район за вът-

Зимната стихия единс
твено не успя много да 
попречи на работата из 
централните основни учи 
лища. Докато в подведо
мствените училища мно 
го ученици все още отсъ

за поло
би.недовършена

та сграда на амбулатори 
ята и разваления 
мост в 
то._ Всичко 
небрежността

които ще продължава
стар

центъра на село рата от 
решността 
през Босилегран.

силеград.
това идва от 

на местна
та кооперация. Мостът е 
в такова
може да се стигне 
залополука.

ще пътуватХората от тези села 
страхуват и от вълци. По 
време на снежните вие
лици, на Цене Христов 
от Долно ТъЛМИНО 
разкъсали 20 овце, а 
алите 5 повредили.

Снежната стихия
и високопланинските

ствуват, защото не успя 
ватНа височина 

ляли метра 
от света и миньорите в 
мина „Благодат”. Единст 
вена вързка с флотация 
та и с миньорското сели 
ша Крива Фея, отвъд Ве
сна кобила, поддържат с 
миньорския тунел дълъг 
седем километра.
В сегашното положение

от две хи 
са отсечени да се пробият до учи

състояние, че 
и до лищата, то в основните, 

благодарение на интерна 
тите

има ка-
ВЪЛЦИ
оста-

— всичко върви нор 
мално. Това още веднаж 
потвърждава 
то_ж оправданосттала ле. 
зи заведения.

Отдавна се да сеговори за 
строежа на този мост, 
обаче нищо не се пред 
приема. А за целта има

докара 
пясък и с малко цимент е ско

значение-вала
села от Любатския район. 
В Мусул, Плоча и Барйе 
преспите достигат височ-

могат да се направят път 
еки.

известни парични 
ства.

сред
Ранко КАРАНФИЛОВ

В. Велинов

Г. Лисина Писма

МНОГО НЕРЕШЕНИ ПРОБЛЕМИ
На годишното отчетно_из_ 

борно събрание на местната 
организация на Съюза на 
комунистите в района на Го 
рна Лисина много се говори 
за успехите, трудностите и 
недостатъците в работата на 
комунистите през отчетния 
период. Окружава обстоятел 
ството, че в организацията 
са приети 12 нови членове 
предимно младежи. Комуни
стите от тоя район са ожи
вили своята дейност по про
веждане на задачите, произ
тичащи от Писмото на дру
гаря Тито и на Изпълнител
ното бюро на Председател ст 
вото «а СЮК.

Въпреки новият стил па 
работа и безспорните резул
тати, постигнати в идейното 
издигане и организационно 
укрепване на организацията, 
комунистите твърде критиче 
ски се спряха и върху още 
нерешените комуналнсьбито- 
ви и други жизнени пробле
ми в тоя район. А такива 
проблеми има много. Тяхно
то решавне в предстоящия 
период представлява основ
ните задачи па комунистите 
и дрругите организирани об
ществено-политически сили в 
тази част на Босилеградска 
община.

Населението не е доволно 
от работата на местната земе 
делска кооперация — бе из
тъкнато на събранието. —
В кооперативните магазини

често пъти липсват най-не
обходимите стоки. Магазиие 
рите се отнасят лошо към 
потребителите. Горнолиснис 
кият район ототдавна се ну
ждае от хлебопекарица, коя 
то единствено може да от

крие кооперацията. Но в то
ва отношение от обещания
та не се отиде по-далече.

Много бе критикувана и 
дейността на местната общ
ност в Горна Лисина. През 
последно време тя сякаш не 
се интересува за подобрява
не на битовото равнище па 
населението. Мостът в центъ 
ра на селото е толкова про
паднал и е станал опасен за 
движение. Лесно може да на 
сграда някос дете или възра 
стен, но няма кой да го по
прави. А най-компетентни и 
заинтересовани за това са 
кооперацията, местната общ 
ност и основното училище.

И с електрификацията на 
неелектрификацираиите ма
хали в Горна Лисина не 
върви. Хорта искат тази ак
ция да се възобнови и отно
во организирано и сплотено 
проведе докрай. В една така 

акция всички обществе
но-политически организации, 
местни общности и трудови 
организации ще намерят мя 
сто за широка и полезна де
йност — бе подчертано на 
събранието.

И в този район населенето

с засегнато от слабата орга
низация на здравната служ 
ба и общината. Все по-чести 
са оплакванията от иякои 
членове на персонала в здр
авния дом. Изграждепето на 
здравна станция в Горна Ли
сина с спряно, а районната 
амбулатория няколко години 
не работи.

Не е решен и проблемът 
с рейсовете з(а Горна Лиси
на. Понякога през летните 
месеци рейсовете минават 
през селото, но това с нере
довно и често зависи од вол_ 
ята на шофьорите. Пътници 
те и по-пататъ1с зъзнат на о- 
ткрито на „спирката" при 
„Обе реки”.

С други думи, много от 
проблемите, които затрудня
ват живота па населението 
от този район, пс зависят от 
местните общсствсио-иолнти- 
чески сили. Тяхното решава 
не повелява съгласувана ак
ция и па местните сили и 
по-широката обществено-по 
литическа общност. Затова 
п предстоящия период ще 
трябва
ангажира/ност 
ветс на партийната органи
зация за да сс надделеят 
нерешените проблеми — бе 
заключено на събранието.

Ранко Коранфилои

моинчанин
Другарю редактор, По време накокошки, 

пътуването прасето се от 
вързало, кокошките изле 
знали от чувала и започ 
нала борба на живот и 
смърт.

Това, за което Ви пи
ша, се случи отдавна, но 
все пак може да бъде по 
учително за ония които 
пътуват на село с автобу 
сите от Димитровград.

По време на празници 
те на 29 ноември пътув 
ах в село Моинци. Тъй 
като наваля дъвбок сняг, 
оставах полата и тръгнах 
с автобуса. Първо имах 
ме мъка как да си нос 
тавим багажа. Хората се 
връщат от село и карат 

зимнина. Пълни кошни
ци и торби с най-различ 
ни продукти. Една же 
на беше поставила кош 
ница с яйца. Но най-тра 
гично и комично за нас 
беше когато узнахме, че 
в багажника били оставе 
ни една прасе и нйколко

Когато пристигнахме в 
Димитровград бяхме сви
детели на онова което се 
случило в багажника. 
Прасето след като не мо 
гло нищо да направи на
кокшките изяло кисело
то мляко, а всичките жо 
летие бяха разкъсани, и в 
багажника пътнк^^е ед 
вам бяха. в състояние да 
си познаяат багажа.

Вярвам, че кондуктери 
шофьорите няйа ве 

да приемат живи- цра 
сета и кокошки.. га||11}«

Цветан ШЦН0®, 
Г. Лорка’ 2& * 

Белград

още по-логяма 
н в редо- те и

ва
че

I
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Нашата фотокамера забележи.. но отдих и почивкаВ часове
Юрий Леонов— Ли съм шеф па строежа 

и отговарям за всичко. Тол
кова години работя и пито 
един мой строеж не е пад
нал.

— Какво строите?
— Пътища.

ЗАВИСТ
и иегоНие двамата се родихме едновременно

от самото му раждане 
него. Това го извита завист ме прсдследва

ТСЖС^й20°„ХТкГ^за своето негодува- 
тези 200 грама ги бях получил

Една жена отива при ле
каря зя съвет: мт/тваще и 

не, като че ли аз
Укро"иТсс едвТ косато в родилния дом слу-

'М, "<'имах',<1дастис: установиха, че съм недоносен 
повишено старание, така че

— Господни докторе — ка- 
състояннето на 

създава
чрез

зва тя» 
моя съируг ми 
много грижи.

— Какво му е? и се грижеха за мен с 
наддадох още 550 грама.

От родилния 
иего го носеха на 
разбирах неговата неволя-

_ у__а—а—а! Тебе те возят, а мене още от
сега започнаха само да ме подмятат... У—а а!

Не можах да издържа това

— Понякога му говоря с 
часове и забелязвам, че той 
всичко одобрява...

с количка, адом откараха 
ръце. Т«й плачеше, но само аз

и му отстъпих
В кръчмата посетител нита 

келнера:
— Имате ли още от онова 

бяло вино, което пих мина
лата седмиип?

— Да, моля.
— Дайте ми една бира...

Представителството па „Стокопромет“ в Ниш 
поема сериозни грижи за развитие на производст
вено съдружие с частните производители. На пър
во място, „Стокопромет“ подпомага угояването на 
едър н дребен рогат добитък: юнцп, бикове н аг
нета.

На снимката се виждат угоени юнцп в обо
рите на едни частен стопанин в Крушевац. В об
орите, конто стопанинът взел под наем, има 50 те
лета. Стопанинът дал обещание да ги угоява дока- 
то не достигнат тегло от по 450 килограма. Тогава 
ше ги предаде на „Стокопромет“ и най-вероятно 
ще има добра печалба.

Примерът па този стопанин с яРко доказа
телство, че се има сметка в угояването на добитък.

М. Б.

мястото си в количката.
Имах щастие: падаще дъжд, а количката ня

маше покрив.
По-късно, когато 

той отново започна да хленчи.:
— Ето па твоето возило има едно колело по

ми купиха трилосипедче,

вече.
Дадох му своето с три колелета За неговото с

■3 две.
Имах късмет. Синините не слизаха от мен, 

но се заказалих и заякнах.
И ето за прилежпо учене получих часовик. 

Това не му даваше спокойствие, непрестнно
Характеристика:
Нашият директор говори 

перфектно немски, италиан
ски и френски. Само човеш- 
шки още не сс е научил да 
говори.

Л'1,шсаше:
— Ти имаш часовник, а на мене повече ми

трябва!
Не можах да издържа и му подарих часов

ника си.
Имах щастие: настъпи такъв период, в»кой

то щастивите хора не обръщат внимание на вре
мето. Набързо се оженихме.

— Отне ми момичето!

— Знаеш ли гега защо те 
набих? — пита бащата синаНОВОГОДИШНИЯТ БРОЙ НА 
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НА С УВЕЛИЧЕН БРОЙ СТРАНИЦИ

ПРИТУРКА ДАОПОТА Р“
И

КАЛЕНДАР ЗА 1974 ГОДИНА

НАПРАВЕТЕ СИ НАВРЕМЕ ПОРЪЧКИ 
ЗА НОВОГОДИШНИЯ БРОЙ НА 

„БРАТСТВО“

ПЕЧАТА СЕ В ОГРАНИЧЕН ТИРАЖ.

си. — нервничеше той-
Не можах да издържа и това и се разведох.
Имах щастие: моята бивша жена започнала 

да тиранизира него.
Минаха години. Разболях се. Но той и в бол

ницата пристигна и започна да заеква от завист:
— Имаш щастие! И с вносна болест се снаб-

Най-после, слава богу, умрях. Но и на погре
бението нямах мира.

— Какъв ковчег само има! — подсмърч 
— А аз няма да мога да получа такъв никога!

Не можах да издържа. Изкочих от ковчега 
и му остъпих своето .място.

И той най-после замълча.
Струва ми се — завинаги!

— Защото си по-голям и 
по-силен, — отговаря непос
лушният син.

Ан!Майката: Саш 
изцапал шапката?

Сашо: С нея момчетата нг 
раха на футбол.

Майката: А ти къде беше? 
Сашо: На вратата.

о. къде си

аше.

В неделя на 23 дек< 
1973 година ще даваме

ГОДИШЕН
на нашата мила и 

бравнма

Цена Яначкович
от Димитровград
Подканваме роднини и приятели тоя , 

10 часа да излезат на гробищата, «ъдето ще 
жим цветя.

ОПЕЧАЛЕНО
ЯНАЧКОВИЧ
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