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КРАЧКА напред
Юбилейната г-

вод Второто заседание на АВНОЮ

жгхГЕ»
ГноГДИ И наР°Дности основите 
на която са: равноправие самотт 
равление и държавност. ТезГ У
година с °т^еНИ В ЯЙЦе пРез 1943 
ннаи съ°™ Г°ЛИНа в Революцио 

Л съкРОвищница влезе велико
и на™ тНа МатеР™°, ДУхомоуу научно творчество __
прекъсната

година по по-
родности, към делото на самоупра 
влението и необвързаността като 
визия на нашия социализъм 
алистическата мисъл 

Юбилейната

и соци 
и представи, 

година от освобо-
на югослав-

ждението на българската - 
ст се пада по време, когато се вър
шат трескави подготовки за Десе
тия конгрес на Съюза 
стите на Югославия, 
един повод да направим 
възможно за да станем още

народно-
ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СЪЮЗА НА 
СКИТЕ КОМУНИСТИ ДРУГАРЯ ЙОСИП 
1ИТО, БЕЛГРАД

ЮГОСЛАВ- 
БРОЗ

осно

на комуни- 
Това е още 

всичко
ДРАГИ ДРУГАРЮ ТИТО,I по-рав

ноправни, по-самоуправителни и 
класово по-определени. Това би 
били същевременно 
юбилея.

дела на не 
тРУДещи- 
клзсз и

активност на 
те се, на работническата 
творците.

Ние, членовете на„„ тх Общинската конферен 
ция на СКС в Димитровград, избрани на из- 
оорите в основните организации на СК се 
срещнахме днес на своето първо заседание с 
цел да оценим досегашната работа на СК в 
Димитровград и да се договорим за нашите 
предстоящи задачи.

и поръки на

Юбилейната година мина я 
ние станахме по-силни и по-съзна- 
телни с едно ПИСМО, с една по
развята Конституция (развитие на 
самоуправлението), с едно преус
тройство на амандманни нач^Гс 

съзнание,че работничко 
ката класа има решаваща
тоМнГоГТеЛК° ' с°Чиа5истическо
ТО НИ общество, а Съюзът на кому 
кистите е нейн авангард ^

Но от това колко сме ангажи
рани на работното си място 
сме се колко

застъпили средствата да раз 
пределят ония, които ги създават, 
колко сме успели да развием марк 
сическата мисъл, да победят 
ските обществени 
ства, колко сме

Оценявайки

шето общество се появиха различни отрица- 
“ия каквито за либерализмът, бю 

рократизмът, технократизмът и разни други
пояелрМ°УПРаВИТеЛНИ И анти<:оциалистичееки поведения и нашата общинска 
ое захваната от

истинвеликото и човешки каче 
допринесли интере 

сите на работническата класа да 
бъдат над всичко, колко сме се бо- 
рили местните общности да 
наистина самоуправителни общно 
сти, де. • 5'тпата система да стане 
израз на интересите и структури
те на самоуправителните 
общината, колко

станат
летг^0^03 ,п°-богати, по-опреде- 

- П0_Д0бРи продължаваме едон 
Развои в нашите простори и вре-
^етоИот гГ4 Г°ДИНа’ а 33 
нието от българската народност в

ТЯ 6 ю^лейна. Тази Но 
а година е и тридссетгодишчина 

от освобождението на народостта 
от фашисткия ярем. Това е едан
ко кДоет°оВГе 33 Да напРавим всич
ко’ е до нас по-последовател 
НО да^ осмислим Титовите 
докрай да прилагаме 
те начала, върху които
ществено-политическите,
ческите, социални и други отноше 
ния. Всяка по-нататъшна 
по този път представлява 
към рвноправието на народи и на-

‘ организация

;о»гвс\т“ “ ”гвд“ -ск ■ «нужди в 
сме се изборили 

за справедливо разпределение и 
премахване на протекцията, 
то, корупцията и нетрудовите 
ходи — е такава степен смо успели 
да докажем, че сме на позициите 
на Писмото, амандманите, 
ката на Съюза на комунистите, ра 
ботническата класа и народа.

Толкоз ще бъдем 
пи да посрещнем Десетия конгрес 
и дадем принос към юбилея : 
вобождението на българската 
родност.

утвърдихме, че следвайки 
следЯ2?то°зяЧИ°ННеН КУРС В СЮК- Почнал

п ДаНИе на Председателството С-ЮК, Втората конференция на СЮК 45- 
то заседание на ЦК на СКС, твоите речи 
пред политическия актив на Сърбия и специ-
пото° ГЛ ТВОеТ° ПИСМ° и на И^пълнително- 
иото бюро, отпочнахме решителна акция и 
3 спяхме да сломим най-жестоките отпори на 

олитиката на СЮК и носителите на различ 
ни отрицателни прояви. Оценявайки, че в та 
зи акция възтановихме здрава политическа
ниститеВКа’ заздРавихме единството на кому 

истите, позициите и авторитета на СК цяло 
стно, договорихме се в предстоящия период
рба зТ развитие Н° И ПО‘усилено Да вОДим бо 
роа за развитие на самоуправителните
алистически отношения и укрепване на ртбо 
шическата класа в нашето общество ^ 
по политиката на СЮК.

мито- 
до- н а

полити-

поръки, 
амандманни- 

строим об- 
икономи

по-подготве

на ос- 
на-

крачка Щастлив юбилей. Успешен Де 
сети конгрес!

Щастлива Нова година!
принос

I
соци-

Платформата-силен подтик за комунистите съглас-

Же лаейкиНа Десетия конгрес доклад ще изнесе председателят на СЮК 
Йосип Броз Тито

и по-нататък да стоиш на че- 
на СЮК, обещаваме ти другарю Тито, че 

н в бъдеще здраво ще стоим върху револю
ционния курс на СЮК и следваме Твоите по 
ръки, че подготвени

ло

На 20 декември в Белград 
се състоя шестото заседа
ние на Комитета за подгото 
вка на Десетия конгрес ца 
СЮК под председателството 
на заместник председателя 
на Комитета Стане Доланц.

Комитетът даде оценка за 
досегашните разисквания 

върху Платформата за под
готовка на становищата и 
решенията на Десетия кон
грес На СЮК и обсъди и 
взе становище за подготов
ките и основната структура 
па Документите на Десетия 
конгрес.

Спорел преценката па Ко
митета Платформата е прие 
ш от членовете на СюК и

по-широката общественост. 
Комитетът констатира, че 
Платформата с силно подти 
кнала комунистите, органи
зациите и ръководствата на 
СК, както и останалите со
циалистически организира 
ни сили, самоуправителдш 
органи и другите обществе
ни фактори към още по-рс- 
шителяо

Комитетът1 прие решение 
иа Десетия конгрес на СКЖ 
доклад да изнесе председа
телят иа СЮК Тито и да се 
поднесе отчет за работата 
па органите /на ОЮК от Де
ветия До Десетия конгрес 
па СЮК, необходимо число 
проекторезолюции и проект 
за изменения и допълнения 
иа Статута на СЮК. За 
цел Комитетът формира съ
ответни комисии, /които ще 
изготвят проекторезолюци
ите и другите документи на 
Десетия конгрес, които Ше 
бъДйт разгледани от Предсе 
дателството на СЮК н даде 
Пи тШ НубЛйчНо обсъждане,

ще посрещнем X конгрес 
па СЮК и докрай ще се застъпим за провеж
цаие на неговите решения в борбата за 
нататъшно развитие на нашата

по*
самоуправи- 

гелна социалистическа общност и братство- 
го и единството между нашите 
родности.

народи и на-

.Членовете иа Общинска 
та конференция на 

СКС в Димитровград

и организирано 
провеждане на задачите от 
Писмото за решаване

3 Димитровград 
23 декември 1973 г.тазипа ак

туалните и сложни въпроси 
на нашето ико-номическо и 
политическо развитие и за 
борба па С-дтоза иа комуни
стите за укрепвано на него
вата работническо - класова 
същност и обществена ро-

ОСТАЙАЛИТЕ МАТЕРИАЛИ бТ КОНФЕРЕН 
ЦИЯТА НА СК В ДИМИТРОВГРАД НА

СТР. 3
Ля-



ли «илометра свой терито
рии източно от Суецнаия ка‘ 
над. Израел зае ас^м 475 кла 
лратни километра 
рии западно от канала. На 
I 'ол а пиката възвишения 
ма големи териториални и> 
менопия. Израелската доеи- 
щина загуби към 2400 войни 
ци и 'МИТ7/Г, че е непобеди
ма сила п Близкия изток. А 
рабсяситс ртраии (постигнаха 
пълно юоогшо и политическо 
единство, какиото никога до 

не са имали. Освен то-

Оптор7,т орсиду фашист
кия терор и Чили расте от 
ден на ден. Сега в страната 
се води партизанска пойна 
за едно ново и справедливо 
социалистическо общество в 
Чили. Тази борба води рабо 
тшичсската класа начело е 
найннрогресиинвитс сили » 
страната.

ЧЕТВЪРТАТА ИЗРАЕЛСКО 
-АРЛВСКЛ ВОЙНА

На 6 октомври в Близкия 
изток пламна восииси 
жар. Израелските войски на 
паднаха Египет и Сирия. А- 
рабскитс страни веднага ми 
наха в (коитра«асгх,пление. 
Египетските ою(йски на пет 
места преминаха Сусцкия 
капал и за кратко време ос
вободиха почти пялата тсри 
тория по дължината на ка
пала. Едновременно сирий
ските части па повече места 
пробиха фронта па примири 
рнсто ига Болонските възви
шения-

В тази война арабските па 
роди показаха нълпо един
ство н дадоха достоен отго
вор на израелските агресори 
и американските пмпернали 
сти, конто ги подпомагат. 
От друга страна нараспш 
напрежението в света и бли 
зкоизточкият конфликт все 
по сериозно заостравашс све 
тошшя мир.

Израелско - арабската вой 
на предизвика оживена ди
пломатическа активност в 
света, а специално в Органи 
зацията на Обединените на
роди и .между двете свърх— 
сили — САЩ и СССР. На 22 
октомври Съветът за сигур
ност при ООН прие съвме
стна американо - съветска 
резолюция за прекратяване 
на огъня и започване на 
преговори за мирно решава
не на конфликта.

След приемането на още 
две последователни резолю- 
ции на Съвета за сигурност, 
които не приемаха израел
ските похитители, войната 
се прекрати. Между воюва
щите страни ООН изпрати 
СВОИ мирови сили — „сини 
шлемове“, с цел да надзира 
ват примирието и предотвра 
тяват стълкновенията, 
то се -намери тра’йно реше
ние на конфликта. В тази 
•война важна роля згзиграха 
необвързаните страни, меж
ду които и Югославия със 

и даде свои конструктивни предло
жения в ООН и безрезервна 
подкрепа иа оправдателната 
борба на арабските народи.

Баланс от войната: Еги
пет освободи 3000 квадрат-

ПО-ВАЖНИ СЪБИТИЯ 

ПРЕЗ 1973 ГОДИНА
терито-

пя-

дкрегга па освободителната 
борба ша народите в Афри
ка .и други «подчинени (наро
ди. В специална резолюция 
ос говори за обстановката в 
Близкия изток и сс дана под 
Лържка 'И а справедливата 
борба иа арабските народи.

В Декларацията за иконо
мическите «ъпроси е остро 
осъден (империализма и еа 
набелязан ви множество кон
кретни мерки за подобря на
не па (взаимното С'//грудпиче 
сиво между необвързаните. 
Подчертано е, че реша пано
то па проблемите п.а •разпи* 
пищите се страни трябва да 
се постави в рамките за въз 
етапнияш»не ша нова система 
на международни икономи
чески отношения пъз осно
ва и а ранно нрави него <и съ®* 
местните интереси па .всич
ки строши.

Бл атола ре ние актив) юст- 
та п градивния принос за 
успеха на Алжирската кон
ференция нарастна прести
жът па пашата страна в све 
та. Създадоха се пови въз
можности п поеха нови за
дължения за дейността на 
СФРЮ на международен 
план.

ОЩЕ ЕДНА ГОДИНА се нареди в без- 
1973 е минало.крайната лента на времето.

Но и настояще и бъдеще. Тя принадлежи на 
миналото по всичко, което е завършено, иа

вси-

ссга
иа, те п борбата употребиха 
и своите природни богатства 
— -нефтът. Те спряха 
драстично намалиха достав
ката на нефт на империали
стическите държави, 
поддържат Израел, което пре 
дизвика големи загуби и зат 
руднения*

ио-
бъдещето понастоящето

чко, което е предприето и чака своя по 
бедоносен кран. Международната сцена и 
през 1973 година бе изпълнена с борба за

и ИЛИ

които
мир, сигурност и сътрудничество между на
родите. И това е главният и белег. От друга 
страна, империалистическите сили \\ между
народната реакция предизвикваха войни, те
рор и тревожеха човечеството. Такава е ло
гиката на днешното време. Няма съмнение, 
че годината 1973 заминава с положителен ба 
ланс в борбата за стабилен мир и прогресив
но обществено развитие.

Ето само няколко по-важни събития, чи- 
ито свидетели бяхме през 1973 година.

МИРОВАТА КОНФЕРЕН
ЦИЯ В ЖЕНЕВА

На 21 декември в Женева 
започна .мировата конферен 
ция за Близкия изток. Кон
ференцията се провежда 
йод покровителството па О- 
бединените нации и с учас
тието на Египет, Йордания, 
Израел, САЩ я СССР. Лб- 
къспо трябва да сс приклю
чат з« другите заинтересова
ни арабски страни.

Откривайки конференция 
та генералният секретар на 
ООН Курт Ьалдхайм изка
за надежда, че заинтересова 
пите страни щс прояват дух 
на сътрудничество и че ще 
използуват обстоятелството 
да освободят света и Близ
кия изток от взривната об
становка. Очите на целият 
свят са отправени към жене 
вската конфернция. От уча
стниците

На 27 януари в Париж бе 
подписано Споразумение за 
прекратяване на войната в 
Южен .Виетнам. С това бе 
сложен край на една от 
най-мръсните и безсмислени 
войни в историята па чове
чеството, водена от америка 
«ските имттерналистн срещу 
мирния виетнамски народ. 
Според Парижкото споразу
мение след прекратяване на 
бойните действия, американ 
ците трябваше да се изтег- 
лят от територията на Виет 
нам, а двете южновиетнам- 
ски правителства — вре.мен 
ното революционно правите 
лство на Освободителния 
фронт и сайгонското марио- 
нетско правителство - да осъ 
ществят национално полшре 
ние.

Социал 1 гст11ческа Югосла 
вия със своята последовате
лност, пршщпгшалнп стано
вища и активност, а спсциа 
лно дсйствуваието и автори 
тета ша президента Тито да
де значителен принос за ус
пеха .па тази конференция-

Конференцията прие По
литическа декларацня и ре
дица! специални резолюции 
както и Икономическа 
ларацня- В 
са съдържани най-важните 
становища и принципи по- 
най-актуалните проблеми в 
съвременния свят. В Полити 
ческата декларация са каче 
ртани основните становища 
за по-нататъшното заздравя" 
вапе на политиката иа необ- 
вързване в днешните усло
вия. Потвърдени са трайна
та стойност (и критерии иа 
нсобвързвансто, тежненията 
и готовността на необвърза
ните да се изборят за равно 
правно участие в решаване
то на световните проблеми, 
изтъкната е готовността на 
необвързаните 
сдружаване на акциите за 
защита ша националните ин 
тсреси и решаване на слож 
ните международни пробле
ми.

ВОЕННИЯТ ПРЕВРАТ В 
ЧИЛИ

Дск-
тези документи Няколко дни след успеш

но проведената Конферен
ция на необвързаните стра
ни в Алжир, под удара на 
най-мрачните империалисти 
чески сили се намери Чили 
—• една от необвързаните 
страни. С груба сила те сва
лиха законното правителст
во на чилийската партия на 
Народното единство и уби
ха президента Салвадор А- 
лиенде. Властта в страната 
взе военна хунта на наемни 
генерали, която суспендира 
парламента и 
кървав военнен терор. Хи
ляди комунисти и прогресив 
ни хора запинаха 
хвърлени в затвори.

Цялата прогресивна 
юна общественост, 
лно

в конференцията 
се търси спешна държавни
ческа способност, храброст, 
търпение и принос за пости
гане на траен и здрав мир.

Началната фаза на конфе 
ренцията Женева насърча 
ва и охраорява. Пътят до 
здравния лшр е трънлив, но 
победата не е невъзможна.Миролюбивите 

та, «аклонени на правдива
та борба 
ския народ 
Защото 
война взе

СИЛИ в све
Ст. Станковна южновиетнам-

си отдъхнаха, 
тази дългогодишна 

милиони жертви 
и заплашваше световния 
.мир. Но сайгонското прави
телство , лакеи иа американ- 
ския илшериализъм не зачи 
тат това Споразумение. За 
11 месеца
направиха над 300 
нарушения на 
и в тези

възстанови
дока-

Сътрудничество 
жду югославските и 
български синдикати

или са Настрани за

свето 
тключите- 

и Югославия, осъди кър 
ваш!Я преврат в Чили , 
подкрепа на Свободолюбивия 
чилийски народ в борбата 
му да възстанови свободата 
и мирното социалистическо 
развитие.

техните войски 
1 хиляди 

примирието 
стълкновения заги

наха още 50 хзиляди 
Мирът във Виетнам не се 
зачита от

Най голямо число от прие 
тите резолюции се отнася 
за колониалните проблеми. 
В тях се дава решителна по

ДУШАН ПЕТР0ВИЧ 
-ШАНЕ НА ПОСЕ
ЩЕНИЕ В БЪЯГА-

души.

илшериалистите. 
По свободолюбивият бор
чески виетнамски 
йто даде милиони народ, ко 
оо « жертви

сам господар «а своя земя. РИЯ
ЧЕТВЪРТИЯТ САМИТ В 
АЛЖИР Делегацията на Съвета на 

съюза на югославските син
дикати, възглавявана от пре 
дседателя на Съвета Душан 
Петрович — Щане, пристиг
на на 23 декември в София 
в четиридневно приятелско 
посещение по покана на пре 
дседателя иа Българските 
синдикати Константин ГяУ- 
ров.

От 5 до 9 септември в сто
лицата на Алжир се състоя 
Четвъртата конференция на 
Ръководителите на държави 
те и правителствата яя не
обвързаните страни. На кон 
ференцията взеха 
/Ь страни участие

о равноправни член 
1? У с^Рани наблюдатели 

освободителни движения! 
*РН страни — гости на кон- 
23“цията 11 генералният 

на Организацията
славскя?116111116 наР°Аи. Ю|Го«5 здад &
сГС"етТхаИАеНТЪТ Й0-

Най-висшите дейци на 
югославските и български 
синдикати взаимно ще се ин 
формират за актуалните за
дачи на синдикатите и ще 
се договорят за развитието 
на двустранното сътрудниче 
ство. Също така те ще об- 
менят лшегахя за състонието 
и отношенията в междуна
родното синдикално движе
ние, специално в Европа.

На българо-югославската 
граница делегацията бе по
срещната от Константин ГяУ 
ров. На посрещането бе и 
югославският посланик в Со 
ф!1Я АIIТе АртьНДПЧ.

ставляват реална Т*
оди ХаГ3“ращ1е« чии може значително Аа
влияе на положителни,
Чеси в международните от
ношения. Това беше 
ча акция и единство.

ак-

е про

самит
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Отчетно-изборно заседани
нпгп ОКнаСКС

тТВЛШ “ -*«мчи
■««2Е4ЛИЗИРДНЕ НА ЗАДАЧИТЕ 01 ПИСМОТО

Димитровградв

*
В ДОСЕ-

Момент

На първото

="-5=:тЕ=^
Декември, на 

присъсгвуваха
я актив

новоизбра 
на Съюза и стопански организации 

бе дадена пълна 
та дейност на Съюза 
общината какго

Преустройването върху ама 
ндманни начала ще -създаде 
възможност за по-добро сът 
рудничество между коопера 
цията и частните селскосто
панска! производители. Миг
рацията с все по-малко из
разена, а на това е оказало 
влиянис и развитието на ин 

нов Общин- фраструктурата.
В изборите в Съюза на ко 

мунистите са осъществени 
големи резултати в тази об
ласт. До преди две години 
само осем села от общината 
са били електрифицирани, а 
сега ток имат 22 села и в 
десет села акцията е в ход. 
Построени са 60 
далекопровод, 23 трафопоста 
м 53 километра мрежа с ни
ско напрежение. Оовен това 
построен е здравен дом ов Т. 
Одоровци и приключва стро 
ежа на здравния дом в Сми 
ловци, а в план е и открива 
не на здравен дом в Изатов 
ци.

Крупни крачки са напра
вени и в областта на образо 
ванието, социалната защита 
и т.н.

Задачите, които се нами
рат пред Съюза на комунис 
тите са отговорни. Но (имай
ки предвид, че той ще бъде 
в непрекъсната борба за осъ 
щсствяване правата на рабо 
тническата класа и днешна
та конференция, както и съ
става на същата, в която е 
обезпечено работническо 

мнозинство, задачите без съ 
мнение ще бъдат и изпълне

и други гости, 
оценка за двегодишна

ставлява преломна точка за 
по-нататъшното развитие на 
селското стопанство. Съюзът 

, на комунистите трябва да 
има. предвид 
в борба за увеличение 
меделското производство, съ 
здаване на по-големи дохо
ди, увеличение на битовото 
равнище «а селяшша и пр.

В областта на образовани
ето, науката и -културата и 
по-нататък ще се работи ®ъ 
рху развитието 
чеокото и идеологичееки- 
политическото образование 
а в областта

Състо- 
което освен

яло се на 23
54 делегати 
Политически 

На СКС

на комунистите в
и за постигналите ре- 

зултаги по провеждане на Пие,мото на 
другаря Тито и Изпълнителното 
на Председателството 
това Конференцията избра 
ски комитет от 15 души, а Комитета 
първото си заседание 
Венко Димитров,

и членът на 
при Централния ко 

" Ратко Кръстич,

че навлизаме
на зе

бюро 
на СЮК. Освенсекре- 

в Бабупццща __тарят на ОК на СКС 
Будимир Величкович, 
на Югославската

представителите 
народна армия.

т на
за секретар избра 

юрист в Организаци-
^ яга на сАРУЖения труд „Тигър".

ппо«и?Т Нл ДИФЕРЕН ЦИРАНЕ ПРОДЪЛЖАВА

пред-
щ е ств ено-политическите

ставители на об

лейн^Ва*КИ Авегодишната дейност на конференцията
на "3тъкнато- и партийната организация в Димит

на маркси-

сега е, за критически под
ход в работата. Безспорно е, 
че е имало пропуски в до
сегашното развитие на общи 
ната ни. Обаче, още по-без- 
спорни са осъществените ре 
зулта-ги.

на здравната 
защита за пълно обезпечава 
не на същата.

За последователно реали 
зиране на задачите от Пис- 
люто е било от Съюза 
мунистите да се отлъчат 
чки онези лица, нямащи ни
що общо с него и отклоня
ващи се от политиката 
Това е

■километра
на -ко 

вси

ОСЪЩЕСТВЕНИТЕ РЕЗУЛ 
ЛГУ- ТАТИ — ГОЛЯМА КРАЧКА

значило откриване НАПРЕД 
на процес на диференцира
не в редовете на Съюза на 
комунистите и всички 
зи лица, които са в разрез 
с политиката на СК да бъ
дат отстранени. От друга ст
рана Съюзът на комунисти
те е бил в непрекъсната бор 
ба за укрепване на редовете 
си. С оглед на

До 1955 година Димитров 
градска община -се е харак
теризирала със занаятчийско 
Стопанство и 80 на сто от на 
ционални 
делието.

оне-

доход от земе- 
периода на раз

витие, от 1956 до 1966 годи
на, благодарение на капита
ловложенията и изменение 
на изостаналата стопанска 
структура, е направена гол
яма крачка напред. През 
1966 година националния до
ход в Отношения на дохода 
през 1956 година е бил осем 

по-голям, а броя на ра
ботниците е достигнал 1.5(10 
души. През 1970 година в 
стопанството са работили 
към 1.900 души. а обществе
ната брутопродукция е въз
лизала на 140 милиона дина 
ра и национален доход на 
стойност от 40 милиона ди
нара. В средносрочния план 
1970 — 1975 година е запла 
нувано обществената бруто- 
продукция да възлиза на 
400 милиона динара, което в 
отношенне на 1970 година е 
увеличение за 3,3 пъти или 
с годишен ръст от 27 на сто. 
Запланувано е само в стопа 
нството да бъдат настанеш! 
3.500 души. Това са без съм
нение резултати които пред 
ставляват голямд крачка на
пред (В развитие па Димитро 
в градска община.

Новите възможности в сс-

това увеличе
но е приемането на всички 
онези лица, които са се ан
гажирали в провеждане на_ 
политиката на СЮК и дей
но са се борили за нея. В ре 
довете на СК вече навлизат 
повече работници от непо
средственото производство, 
селскостопански произволи 
тели, младежи и жени; с цел 
изпълняване на основната 
задача. Съюзът на комунис
тите да бъде на мястото си 
и играе и нататък авангар
дната роля на работничес
ката класа.

РАЙКО ЗАРКОВ 
Роден през 1938 годгна з 
Вълновия. Гимназ а..нз о , а 
зов ани е получава в Димитров 
град а Получаваше учили
ще на обществено-поллти 
ческите н„уки в Б.лград

В Съюза на юг слг. 
комунисти е приет през 1957 
година. Досега е изпълнявал 
длъжноста управител на 
зем. кооперация в Долни 
Криводол, председател на 
Съюза на младп>ч-г, о-.-- 
ннк в Общинската скуп
щина и секретар на Общнн 
скня комитет.

Наскоро лишава на нота 
длъжност.

Социалните разлики са об 
ласт, в която Съюзът на ком 
унистите трябва дейно да ое 
ангажира и да се бори за 
премахването им. В това от
ношение е нужна особена ан 
гажираност за подобрение на 
битовото равнище. В този 
смисъл ще се превзимат мер 
ки за увеличение на лични
те доходи на работници с 
малки заплати и обезпечава 
не на жилища за същите.

Въпросът за всенародната 
отбрана трябва да бъде пос
тоянна «грижа на комунисти
те. В това отношение тряб- 
ва всяко лице да знае свои
те права >н задължения.

Съюзът на комунистите 
ще се грижи и за последова 
телно провеждане на кадро
вата политика и всеки кому 
нист да има предвид приети 
те заключеиня на ОК СКС в 
тази област.

Пред Съюза на комунисти 
те са още много задачи: 
включване в редовете на Съ 
юза на комунистите младеж 
жи и работници; борба про 
тив различни отрицателни 
прояви; идеологическо обра
зование и пр.

ВЕНКО ДИМИТРОВ 
Роден е през 1938 година 

в с. Луковица. Гимназиално 
образование получава в Ди
митровград, а правен факул 
тет завършва в 
След това постъпва на рабо
та в основната организация 
на сдружения труд „Тигър", 
преди комбинат „Димитров
град", като правник, 
парвник.

В Съюза на югославските 
комунисти е приет като ету 
дент през 1958 година. Бил 
е няколко пъти член на Об
щинския комитет и на Об
щинската коиференция 
СК в Димитровград, секре
тар на първичната оРганиза 
ция в „Димитровград" — 
— ./Тигър", делегат на IX 
конгрес на СЮК, избиран е 
в самоуправителни органи 
обществено - политически ор 
ганизации.

пъти

ни.
БОРБА ЗА ПО-НАТАТЪШНО 
ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЗА
ДАЧИТЕ ОТ ПИСМОТО

Оценявайки изборите в 
Съюза на комунистите може 
да се каже, че е обезпечено 
пълно влияние и болшинст
во на работници от непосре
дственото производство. В 
основните организации в сто 
панството от осем секрета- 
ра пет са преки производи
тели. Дванадесет от седем
надесет секретари «в партий
ните орагнизации по селата 
са частни 'Селскостопански 
производители. От 60 члена 
ма Общинската конфереи- 
нция 39 или 65 на сто са от 
производството, 13 или 21 
на сто земеделци и 15 жени. 
Ако се има предвид, че и в 
общинския комитет от 15 
члена 9 са работници и зе
меделци, може свободно да 
се каже, че в Съюза на ко
мунистите в Димитровград
ска община е обезпечено до 
миниращо влияние ма работ 
нмчсската класа.

Обаче пред комунистите 
стоят трудни и неотложни 
задачи. В по-нататъшното 
реализираме на задачите от 
Писмото пред тях е преди 
всичко стабилизацията на 
стопанството, понеже все 
още ие са отстранени причи 
ните на нестабилността и не 
ликдшдгюстта му. Комунисти 
тс трябва да бъдат тези, ко
нто ще се ангажират за уве 
личение на производителя ю- 
стта, дохода, развитието на 
самоуправлението върху ама 
ндманни начала, увеличение 
на обществената отговор
ност ие трудовата дисцгапли-

Скопие.

Процесът на диференцира 
не, който непрекъснато е от 
ворен е открил и много ела 
бости. Съюзът на комунисти 
те се е срещал с различни 
идейно-политически конце
пции, с антисоциалистичес- 
ко и антисамоуправително 
съдържание. Имало е опити 
да се отрекат досегашните 
успехи в общото развитие 
на комуната. Това са били

на

настоялия на отделни хора, 
които не могат Аа бъдат из
общо приемливи, понеже це лекото стопанство и създаде 
лият следвоенен период в со ните условия за развитие на 
циалистическото изграждане същото са оказали влияние 
на общината са слагали под 
въпрос и охарактеризирали 
като пропуск. Съюзът на ко 
мунистите е винаги бил, и

на интензивното му 
тис. Макар че /през 
ните години селското стопа н 
ство е било е застой поел

ровгрддека община не е би
ла имунна от онези слабо
сти, които са били присъщи 
на СЮК и СКС и имали от
ражение в цялото ни обще
ство.

В димитровградската пар
тийна организация тези ела 
бости най-много са се отра
зили в оюпособеността на СК 
— организационно, кадрово 
и идейно — за активно вклю 
чване в обществсно-икономи 
чсски и политическия 
вот на общината.

Революционният курс в 
политиката и акциите на 
Съюза на комунистите, за
почнали след Писмото са 
оказали силно влияние вър
ху работата на партийната 
организация в Димитровгра
дска община.

(Разви-
послед-

Ж1И-

и делегати на па. А. Д.
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Новогодишен имтрв1о_
СъсСтожчко Ангелов, секретар иа 
ОК на СКС в Босилеград Беседа със секретаря на Общински коми- 

тет на СКС в СурдулмцаПОСТИГНАТОТО ГАРАНТИРА 

НОВИ УСПЕСИ Неотклонно от 

курса на СЮК
ите II структурата при изби 
райето ма членове във фору 
митс и органите ма ОК на 
общината е зачитана докрай 

Предизборните, а особено 
изборните заседания бяха 
масово посетени. Разисква* 
нидта за собствената си дой 
«0ст и за кандидатите в то-

В момента, когато измина 
една година от донасянето 
на Писмото, а въ», време на 
провеждането на партийни
те избори и ма предконгрес 
ната дейност, от Стоичасо Ан 
гелов, секретар на Общпн- 
скня комитет на Съюза на 
комунистите в 
поискахме отговор ма след
ните въпроси:

Кон задачи по значението 
си ще имат предимство в ре 
шаването от страна на Об
щинската партийна органи
зация в новата година?

Дремах— Активността в Съюза 
па комунистите тряба да се 
пренесе въ-в всяка партийна 
организация и иа всеки член 
поотделно. Тогава всеки ко
мунист ще се почувствува 
отговорен за състоянието п 
общината, в неговата трудо 
ва организация и местна об
щност. Който не с готов да 
изпълни тази обществена за 
дача, ме може да остане в 
редовете па Съюза па кому 
пистите, авангарда па работ
ническата класа 
между другото секретарят 
на Общинския комитет на 
Съюза на комунистите в Су 
рдулица другарят Стоядин 
Стоилкович.

кретай резултати, 
махме стихията ма либерали 
зма и техно-бюрократизма 
чиято В'ьлиа захвана и па
шата община във вид

„сурлулишки

Босилеград
Стоядин Стоилкович

ки производители, 
пие на изборната дейност в 
Р7,ковоАСТвата на СК е обез 
печено работническо болши 
нство. Тук не се касае само 
за форма, но за същинско 
съдържание на процеса на 
революционното преобразо 
вание на Съюза на комуни
стите.

В бъдещата Общинска кон 
ференция на СК от 71 чле
нове 31 ще бъдат работни
ци и 10 души селскостопан
ски прозводители. Също та 
ка и в Общинския комитет, 
който ще наброява 19 чле
нове болшинството ще бъ
дат непосредствени произво 
дители. В това отношение 
нашата партийна организа 
ция последователно провеж 
да критериите на ЦК 
на СКС за кадровата по 
литика в Съюза на комуни 
стите.

В точена
прословутия 
случай“» който няколко го
дини разтърсваше пашата 
община. Освободихме орга
низацията от членове, кои
то се декларираха за поли
тиката на СЮК, а на прак
тика провеждаха друга, 

„своя“ политика. Активизи
рахме Пякои неактивни и 
приехме много нови члено
ве, предимно млади работ
ници и селскостопански про 
изводители. С една Аума, 
Писмото на другаря Тито 
силно тласна и нашата пар
тийна органзация Аа заздра 
ви своите редове и да раз
гърне всестранна дейност 
прел Х-тия конгрес на СЮК 
и УП-ия конгрес на СКС.

— След 21-то заседание на 
на СЮК,Председателството

нарочно след Писмото, ко 
нстатира-хме, че партийната 
организация в общината и- 

доста проблеми и слабос 
ти, присъщи ® момента и на 
СК на Сърбия- 

Съществуващите слабос
ти и проблеми са били пос- 

обективни об-

а

изтъкнама

ледица и на 
стоятелства каквнто са: сто 
панска изостаналост, слаба 
материална база на община 
та и друго- Обаче особено 
евндентни са били и субек
тивните моменти, явяваЩи 
се в отпора да се реализира 
обединяването на дребните 
стопански организации, в 
стремежите да дойдат до 
пълен израз личните стра
сти и интереси под лозунга 
за провеждане «а задачите 
от Писмото и др. Трябва да 
се каже, че не винаги е съ
ществувала достатъчна енер 
гичност, организираност и 
готовост всичко онова, кое
то се осъжда в Писмото — 
и да се установи и реши.

Без оглед на всичко това, 
в изминалата година парти
йната оРганизаЦНя в общи
ната е уопяла да премахне 
доста отпори и субективни 
слабости, да укрепне и издй 
гне авторитета «а Съюза на 
комунистите.

Тоя качествен процес ще 
продължи и в новата годи
на. За да се действува по-ус 
пешно и по-организирано, 
партийните организации тря 
бва да се уредят така, за да 
се даде (Възможност на все
ки член да се включи в ре
шаването на проблемите в 
сводта среда и трудова орга 
низация, а същевременно да 
действува и върху всички 
процеси в общината.

Необходимо е ®ъ© всички 
трудови организации да се 
оформят партийни органи
зации.

И занапред трябва да се 
обръща по-голямо внимание 
върху приемането на млади 
работници в СК и идеолога 
ческо-иолитическото им обра 
зование.

Премахване на всички ви
дове отрицателни прояри, 
спекули, укрепването на все 
народната отбрана и само
защита — са задачи, които 
съш° Ще бъдат в преден 
план на решаване.

Това означава, че и в но- 
вата година преди всичко 
ще се застъпваме за реали
зиране на задачите от Пис
мото, решенията от 45-то за
седание на ЦК на СКС и ос 
таналите партийни дохумен

Доволни ли сте от резул
татите в провеждане иа Пи 
смото и речта на председа
теля иа СЮК другаря Тито 
пред обществено - политиче 
ския актив на Сърбия?

— Считам, че в Сурдулиш 
ката община след Писмото с 
направена значителна крач
ка напред в борбата за ук
репване на ролята на Съю
за на комунистите, като во
деща сила в нашето само- 
управително общество 11 °Р 
ганизация на революционна 
акция- И това е основата, 
от която сега може по-бър- 
зо и по-смело да се върви 
напред. В това отношение 
постигнахме и много кон-

А работническото бол
шинство?

— Началните резултати в 
това отношение окуража
ват. От 1000 членове на Съ
юза на комунистите 377 са 
работници от непосредстве
ното производство и 93 сел
скостопански производите
ли, или към 47 «а сто. В то 
ва отношение предстои ак
ция още повече да се омасо 
ви организацията с млади 
работници и селскостопанс-

Сгоичко Ангелов

бора са били обстойни, от
кровени и критически. Пре
обладава «ОВ1Ия курс и стил 
на партийна работа, опреде 
лен в решенията на 21-то за 
седание на Председателство 
то на СЮК, а особено в Пи-

— Как върви с марксист
кото образование?

— Понастоящем Общин
ският комитет е абонирал 
всички партийни организа
ции на партийния седмич
ник „Комунист“, а над 150 
членове го получават инди
вид ау.\но. Миналата година 
в Сурдулица над сто млади 
комунисти завършиха пар
тийната школа на самоупра 
вителите. Сега започна с ра 
бота новият випуск на тази 
школа, която ще посещават 
към 300 комунисти. За та?и 
важна акция направихме со 
лндни подготовки.

— В Сурдулишка община 
живее и част от българска
та народност има ли проб
леми в т0ва отношение?

— С удоволствие и гор
дост мога да задва, че брат
ството и единството между 
сръбската и българската на 
родност в нашата община 
са на най-високо равнище. 
Съществува пълно разбира
телство и съгласие във вси
чки акции, а твърде редки- 
те прояви на национална не 
търпимост са най-остро осъ
ждани от всички комунисти 
и граждани независимо към 
код народност се числят.

В това отношение 
сметка и за кадровата по
литика, т.е. равноправно да 
бъде застъпена и българска 
та народност. Така напри
мер, председателят на Общи 
меката конференция на 

ССРН, секретарят на работ
ническия актив при Общин
ската конференция на СКС 
и др. са от българската на
родност.

смото на Другаря Тито и на 
Изпълнително бюро на 

СКЖ.
В. Велинов

Готовност да се премахнат слабостите
— На изборните събра 

ния в партийните органи 
:/.амии в Бабушнишка об 
щнна — заяви Будимир 
Величкович, секретар 
Общинския комитет на 
СКС — бе изразена пъп 
на готовност за премах
ване на натрупалите се

В това отношение 
каза той 
на крачка напред. Имен
но, в новия състав на Об 
щинската конференция 
на Съюза на комунисти
те 60°/о са работници 
меделци. Поправен е из
общо съставъ на Съюза 
в общината в това 
шение.

справя със задачите, ко 
ито стоят пред него.е направе-

М. А.
#'Л"на

■

и зе

по вре^е на либерализ
ма и технократизма ела 
бости. Тук на първо

отно-

Днес от 1 056 
383 са

МяС души —
се разкрива фронт нато земеделци и 247 

борба за последователно — непосредствени прои- 
тфовеждане задачите от 
Писмото на др. Тито и 
Изпълнително бюро, 
влага с носителите на ра 
зни

зводители. В изборите 
напълно са спазвани кри 

раз териите на ЦК на СКС.
— На изборните събра 

антисоциалистичес- ния — подчерта Будимир 
антисамоуправите - Величкович е постигна-ки и

лни явления.
— Влиянието на работ нодействие. 

ническата класа в реша 
ването досега беше слабо. зЪт на комунистите в Ба 
Затуй занапред Съюзът бушнишка община, орга
на комунистите, като ава низационно е укрепнал, 
нгард на работническата идейно-политически из- 
класа ще води борба за дигнат, освежен с нови

членове, предимно мла- 
класа във дежи и работници — ще 

бъде в състояние да се

държим
та висока степен на един

А това е залог, че Сью

ти.
— Какво посочи и донесе 

ново изборната дейност 
партийните организации в 
общината?

— Изборите се проведоха 
в точно определения

само за пет дни. Критери

Страница 4 ______ _____

в

п^лна доминация на ра
ботническата 
всички пори на живота.

срок
Будимир Величкович Ст. Станков
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И^борн^конференуия в Съюза
__н* синдикатите в Димитровград

ДА СЕ ПОДОБРИ БИТОВОТО 

РАВНИЩЕ НА РАБОТНИКА
До президента на Републиката 

—другаря Иосиа Броз Тито
БЕЛГРАД

Събрани днес на редовна годишна избор 
на конференция на Съюза на синдикатите в Ди 
митровград, обсъдихме нашата работа и кри
тически оценихме всичко каквото сме напра 
вили в нашата община в провеждане на ста- 
павщуата от Писмото и другите документи 
па СЮК. и Съюза на синдикатите.

Членовете на синдикалните организации 
е нашите трудови организации напълно 
наха своето място и роля в провеждане на са 
моуправлението и дават свой принос за афи- 
рмация на работническата класа като аван
гард в нашето салоупрвително социалистиче 
ско общество.

Изборната конференция 
С-ъюза на в че пред бъдещата Конферсн 

ция на Съюза на синдикати 
те се намират сериозни за
дачи и проблеми. Както 
тъкна във встъпителнота см 
Реч Досегашния председател 
на Общинския синдикален 
съвет, Милорад Златанов от 
Писмото насам 
да се работи

синдикатите, със
тояла се на 19 декември, на 
която освен делегатите при- 
съсивува и другаря Радос
лав Манчич, секретар на Ре 
публиканския съвет на Съю
за на синдикатите на Сър- 
оия, представители на обще
ствено

из-

схва
е започнало 

върху много 
въпроси, обаче същите могат 
Да бъдат реализирани 
чрез последователно провеж 
да не.

- политическите орга 
низацин от Димитровград и 
представители на Общински 
те синдикални съвети от Пи 
рот и Бабущница, на най-до 
оър начин манифестира но
вия курс в политиката на об 
ществено - политическите ор 
ганйзацши в Димитровград
ска община: Основен 
тел на този курс е без съм
нение Писмото на другаря 
Тито и Изпълнителното бю
ро на СЮК.

Характерно за (изборната 
конференция ® Съюза на си 
ндикатпте е, че чрез избира 
не на делегатите в Конфере 
пцията е обезпечено работ
ническо мнозинство, а с то
ва и доминиращо 
на работническата 
Понеже от 71 делегат 38 са 
работници, 
производители. В Конферен- 
цията 12 делегати 
Рабо

само

В предстоящия период 
за последователно

ще се застъпим 
осъществяване на приети 

те становища на тази конференция, ще се 
борим за осъществяване 
Платформата на СЮК

двнга- на принципите от 
и с още по-големи ре- 

Зк~ на СЮкавиМ Предст°»^и* Десети

На конференцията бе из
тъкнато, че правилната поли 
тика в обществото ни е обсз 
печила бързо развитие на 
стопанството, а с оглед на 
това и на подобрение на би 
тово равнище на трудещите 
се хора от общината. Обаче 
въпреки, че беше изтъкнато 
бързото развитие 
ството, особено през послед
ните години, то и слабости, 

бе обърнато

Приемете искреии поздрави, драги 
другарю Тито с желание дълго да 
и ни водиш в нови трудови победи.

Делегатите и гостите на редовната 
изборна Общинска конференция 

на Съюза на синдикатите в 
______  Димитровград

наш 
ни живееш

на стопан-
влняние

класа.РАНКО СТАВРОВ
на които особе
но внимание. Проблемът от
насящ се до неликвидността 
на стопанските организации 
недостиг на оборотни 
ства, лоши взаимни отноше
ния са създали трудности и 
работата на стопанските ор
ганизации. Тези проблеми 
са оказали влияние ®ъв вси
чки трудови 
но особено са налице 
бедното предприятие „Циле“ 
и кожообработвателното пре 
дприятие „Братство“, 
то задачите на производствс 
ната програма не ое осъще
ствяват .и поради това <и лич 
ните доходи не се получават 
редовно.

Поради това пред Съюза 
на синдикатите е непрекъс-

непосредствениРоден е през 1941 
в с. Бребевкица. След 
завършил основно 
ще в Смило в ц и, сетне 
вършил курс за квалифици 
ран работник-шлосер. Став- 
ров продължава с работата 
върху специализирането си и 
получава квалификации ви- 
сококвалициран шлосер.

Член е на Съюза на кому 
нистите от 1958 година и е 
бил в изпълнителните орга
ни на обществено - полити
ческите организации в пред 
приятието и града.

година
като До Председателството на Съюза 

на комунистите на Югославия
са жени. 

тннческот-о мнозинство 
е обезпечено и в Общинския 
синдикален съвет, където от 
15 члена 10 са работници 
преки производители. По' 
предложение на синдикални 
те организации от предпри
ятията Конференцията за 
председател на Общинския 
синдикален съвет избра Ран 
ко Ставров, работник в Ос
новната организация на сдру 
жения труд „Тигър“ — Ди
митровград.

На конференцията, както 
в разискванията така и в 
материалите, бе изтъкнато.

учили- сред-
за-

БЕЛГРАД
Ние, делегатите иа днешната изборна 

конференция на Съюза на синдикатите в Ди 
митровград оценихме нашата работа и дей
ност след Писмото и констатирахме, че дру
гарят Тито беше тоя радетел, който 
ята

организации, 
: в ме-

къде със сво-
самоотвержена работа допринесе работ

ническата класа да получи заслужено място 
в нашата социалистическа братска югослав
ска общност.

Като благодарност за неговия революци 
онен път в миналато и днешната всестран
на активност във всички области на общес
твено-политическа дейност, предлагаме друг 
арят Тито да бъде избран за доживотен пред 
седател на Съюза на комунистите в Югосла 
вия и президент на Социалистическа феде
ративна република Югославия.
19 декември 1.973 год.

Димитровград

Общинска скупщина,
Общинска конференция на Съюза 
на комунистите
Общинска конференция на Социалист
ическия съюз
Общински Съвет на профсъюзите
Общинска конференция на Съюза 
на младежта
Общински Съюз на бойците

Делегатите на кон
ференцията на Съю

за на синдикатите 
в Димитровград

ната борба за последовател
но провеждане на задачите, 
които се намират пред него, 
а преди всичко задачите, на 
чертани в Писмото на дру
гаря Тито и Изпълнително
то бюро на Председателство 
то иа СКЖ.

Преди всичко, пред Съю
за на синдикатите трябва 
да провежда конституцион
ните амандмани като се съз 
дават условия на работниче
ската класа, ходто пряко 
трябва да решава как ще 
разпредля това, което създа 
ва. На конференцията бе от 
четено, за съжаление, че ос
вен в няколко трудови орга 
пизации останалите, в нрзгла 
гансто на конституционните 
амандмани, са все още в на
чална фаза. Това особено ва 
жн за онези предприятия, 
ма които дирекциите са вън 
общината.

Разисквайки за жилищно
то строителство и (критичес
ки анализирайки собствена
та практика, конференцията 
беше единодушна, че .в това 
отношение са могли да се 
осъществят по-добри резул
тати. Въпреки обстоятелство 
то, че е приет обществен до 
го»рр за строеж иа жилища

за работници с ниски лични 
доходи, и че в това отноше
ние вече има средства на 
стойност от 850 хиляди дина 
ра, юсе още не са предприе
ти съответни мерки. Синди
катите трябва да се ангажи 
рат за ускоряване на тази 
акция, както бе заключено 
на конференцията.

Преки задачи на оиндикал 
ните организации са и ста
билизирането на стопанство 
то. В трудовите организации 
трябва да се предприемат 
спешни мерки. Някои орга
низации имат вътрешен 

заем, програми за увеличе
ние на производството, оба
че не и всички. Поради това 
бе заключено, че е нужно 
всички организации на сдру 
жения труд да имат стаби
лизационни програми с кон 
кретни задължения на служ 
бпте и иа отделни лица.

Конференцията изпрати и 
телеграма до другаря Тито, 
с която го приветегвува, как 
то и до Председателството 
иа СЮК с предложение Ти
то да бъде избран за дожи
вотен председател на СЮК 
и президент на СФРЮ.

СУР ДУ ЛИЦА

На нсичи граждани в общината и страната

Честитят Новата 1974 година
с пожелания зд още 
по-големи успехи занапред

а. д.
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Разговор със секретаря на ОК на СКС в Димитровград
и гражданиНа всички трудещи се 

в комуната и странатаПринос към Конгреса 

енергично в духа на Писмото Честити Новото 1974 година
За новогодишния брой на 

вестника навоизбраннят сек 
рстар на Общинския коми
тет на Съюза на комунисти
те в Димитровград ВЕНКО 
ДИМИТРОВ ни отговори на 
следните въпроси:

— В каква насока щс дей
ствува Общинската органи
зация на Съюза на комунис
тите в подготовките за Дссе 
тия конгрес.

организации и колективи :и 
предприемем мерки самоуп- 
равителния работнически 

контрол ди станс наша всеки 
дневна практика. Накратко 
казано, домоуправител* мят 
работнически контрол е съ- 
вестта па работническата 
класа, работниците :и колек
тивите.

какшо значение е ангажира
нето на актива 
на жизненото равншце 
работниците, особено на о- 
ння е по-малки лични дохо
ди, в-ь'» връзка с построява
нето на жилища за работни 
ци, в отстраняването на со
циалните различен -и така на
татък.

и им желае много успехи в социалистичес
ко ю изграждане

в защитата
па

ОБЩИНСКИЯТ КОМИТЕТ 
НА СКС - Босилеград

М Б.— Кажете ни нещо и за 
работническия контрол?

— Са моу пра виталният ра
ботнически контрол с еле
мент на непосредствено са
моуправление п фактор на 
обществена самозащита. Той 
трябва да се осъществява 
преди воичко в процеса па 
самоупраиително решаване, 
на събранията, органите па 
управление и чрез колегиа
лен орган, съставен от рабо 
тническн контрол в премах
ване на неооцналистнчески- 
ге явления, които най-често 
изразяват във вид на техно- 
кратнзъм и бюрократизъм, 
злоупотреба на ръководещ 
пост, ограбване на общсстве 
но имущество, нетрудови до 
ХОДИ И др. вредни я®ленгия- 

Само такъв

Заседание на Президиума на СФРЮ— Преди всичко, активно 
ще се включи в разработка 
на документите, конто се .по 
А готвят за Досетия конгрес 
Нашият принос за Конгре 
са щс бъде с това още по 
голям, ако преди н след нс 
го, още

Посещението на президента Тито в СССР 

оценено като твърде успешно и полезнопо-енергично продъ 
лжим курса, който при 
ехме след Писмото на др 
Тито и. Изпълнителното бю 
ро, колкото се може по-пос 
ледователно осъществил! про 
грама за работа и задачите 
н становищата от останали
те документи на изборната 
общинска конференция- 

Задачите не са прости и 
леки. От отделно значение

11 резидиумът на СФРЮ 
на заседанието си от 
21 декември с разгле

дал информацията за неот
давнашните посещения на 
пай-юисши югославски ръко
водители в редица приятел
ски страни. На заседанието 
с предссдавал Митя Риби- 
чич; подпредседател на Пре
зидиума.

Посещението на президен
та на републиката Йооип 
Броз Тито в СССР Президиу 
мът е оценил като твърде 
успешно и полезно за по-на- 
тъшното укрепване на мира 
в света и подобряване на 
приятелските отношения ме 
жду двете страни.

Президиумът е обсъдил о- 
гштитс и поуките от послед
ния военен конфликт в 
Близкия изток и нашето мя 
сто в областта на отбраните 
лните подготовки, както и 
състоянието и проблемите 
на промишлеността за про
изводство на оръжие и вое
нни материали и по тези въ 
проси е приело заключения.

Президиумът на СФРю е 
разгледал и отчета на своя 
съвет за икономически въп
роси за резултатите по осъ
ществяване на средносроч- 
ния план за развитие на К> 
гославня в периода от 1971 
до 1975 година, за осъщест
вяване на политиката на об 
ществено икономическото ра 
звитие през 1973 година ^ 
възможностите за развитие
то през 1974 година. Прези
диумът е решил своите оцен 
ки, мнения и становища да 
достави на Съюзната скуп
щина и Съюзния изпълните
лен съвет, за да се вземат в 
предвид при приемане на ре 
золюцията за основите на 
обществено - икономическа
та политика през 1974 годи-

Председателят на Съюзни
ят изпълнителен съвет Аже 
мал Биедич е информирал 
Президиума за резултатите 
от неотдавнашните посеще
ния в Полша и Чехослова
кия, а председателят на Съ
юзната конференция иа 

ССРНЮ Велко Милатович 
за посещенията в Япония, 
Шри Ланка, Индия и Бангла 
деш. Президиумът тези посе 
щения е оценил като значи 
телен принос за развитие 
на сътрудничеството с тези 
страни.

Във връзка с решенията 
на Четвъртата конференция 
на ръководителите на прави 
телствата и държавите на 
необвързаните страни. Пре
зидиумът с обсъдил предло
жения за по-нататъшно ла- 
ванс на помощи от Югосла
вия на освободителните 
тиколониални движения 
света. Президиумът е приел 
заключения за системно ре
шаване на редовно обезпе
чаване средства 
при ССРН за помощ 
тви на агреспята и колониа
лното господство. Средства 
от този фонд ще се ползват 
и за принос на 
па Фонда за подкрепа 
лидарност на необвързанит^ 
страни, който е образуван 
съгласно декларацията на 
Четвъртата конференция на 
необвързаните « Алжир.

са тези, отнасящи се до по- 
пълното прилагане на аман- 
дманнте й ' съгласуване на 
отношенията е новите кон
ституционни решения- Това 
подчертавам затуй, защото 
дейността в тази област до
сега беше повече формална, 

действуваше 
на бърза ръка, без 
но ангажиране на целия ко 
лектив. Предимно се 
ще да се спазват законните 
срокове и затуй в някои ор
ганизации за един месец е 
направено повече, отколкото 
е трябвало да се направи за 
една година.

Тежките условия на стопа 
нисване изискват .максимал
но ангажиране и на комуни 
стите и на всички работни
ци -в организациите, да раз
криват нови Възможности за 
по-успешна работа.

Когато се касае да прила 
гането на амандмаяите 
гажирането на обществото 
в развитието на селското 
стопанство, твърде

контрол гара
нтира сигурност на интере
сите и правата на работни
ците и решаващо влияние 
на работническата класа в 
самоуправлението и решава 
нето.

Имайки предвид такова 
значение на работническия 
контрол, длъжни сме пове
че от досега, по този въпрос 
да разискваме в партийните

защото се
пъл-

гледа-

Колективът на земеделската кооперация 
„ЕРМА“—Звонци и ан

в

на всички граждани н сътрудници

за Фондав комуната и страната
на жер

и ан

Честити 

НОВАТА 1974 ГОДИНА
Югославия 

и со-
сериозна

задача е да използваме шан 
са който ни предлага „зеле
ния план“. Това на първо мя 
сто значи отношенията в се 
лекото стопанство на село 
да. се поставят на амандма- 
нни начала ,и час по-скоро 
трябва да се приемат програ 
ми ло развитие на селското 
стопанство. Това е първосте
пенна. задача на партийните 
организации на село, коопе 
рацинте и местната общно-

—- Какво 
ността 
актив?

на.

Президиумът е 
Ида Сабо за председател на 
комисията на Президиума 
за амнестия-

назначил

с желание за по-добри успехи 
в социалистическото строителство

му незаменими помагала за 
рно и идейно издигане.

култу

Старая се винаги в свободното 
си време нещо да прочета. Това 
стана навик — казва 23-годишни- 
ят Иван. — Сега

ШН МЛАДЕЖ - ПАРТИЕН СЕКРЕТАРмислите за дей
на работническия ми

макарА°иС^а?ъЧ^“

на ет*“* И ™™ата 
ЗанЙЙ? тряба“^“-а

™ Раниците - кому^с 
все по голямо Т™В Аа ™ат 
ХУ политиката на^СК ЛР' митровград. а,”*®' Аи' 
Аа Аопринасят за 
жателна работа, 
на комитета
Ц^ята е

като партиен сек- 
кретар ще трябва по-голямо 
ние да обърна на личното си мар
ксистко образование, а това е зада 
ча и за всеки комунист поотделно 
и партийната ни

КОМУНИСТИТЕ от Местната 
организация на СКС в Горна Лиси 
на на неотдавна проведеното си от 
четно-изборно събрание избраха за 
секретар ИВАН ИВАНОВ, младеж 
от Горна Лисина.

внима

организация като
и,яло.

Като младеж и партиен ръко
водител Иванов заяви, че ще се 
старае да се активизира младеж
ката организация в района, а пар- 
тиината
ви с приемането 
младежи. Това
програмата за бъдещата работа 
горнолисинската партийна органи- 
зация.

Иван Иванов е активен 
деж и добър комунист. С това той 

на хората от

мла-

това 
по-съдър- 
Задача и 

и на Конферен
вече л колк°то се може по 
вече да Го подтикват и на
сочват, особено върху онези 
въпроси, които са от съдбо 

значение за афирмация 
на работническата класа. От 
само себе си се разбира от

спечели доверието 
този район.

организация да се омасо- 
на най'дейнитеИванов е висококвалифициран 

строителен работник. Работи 
строежите във

е залегнало ипо в
вътрешността

страната. Освен това занимават го 
и книгите — белетристиката и жар 
ксическата литература ——

на на
вно

които са Иван Иванов Р. КАРАНФИЛОВ
Страница 6
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Спомени за Градоустройствени детайли
военното време

Ненноввто в"ра,агад“||а
---- -------------------— -експрес” ще извърши А Димитровградска община

ходимитс подготовки “ °б: е Ра31Тьната на 70 км 
пролетта 'да адпочне изгпяж Жн,1а и еАга 20 км Аължи- 

. лане яа автобусна станпи 'Д Край гРан1[Цата и 

.в Димитровград. В тозиЦоЯ ”ърле лоши съ-общения. И 
0ект ще има и гостилничар- 0Щ® п0'тежко й паАа ак0 « 

заведения и ремонтна, в
наЯте* Ще Стават поправки на тежки возила. В 
оект нушкото 

-3? НРрвоз на

автобусна станция
на предприятието е в Ниш 
къАето има своя база 
решителна сграда, г 
станция, сервизна, гаражна 
и ремонтна хала, ресторант 
за обществено хранене, голя

дъл-вчера“ от уп 
здравнаима

ски

Недко Георгиев този о- 
лРедприятие 
пътници 

вложч, къ;м 2 милиона

■„И^ААУМ«те на .замест- 
ник-диррктора Петър Серат 
лич, изграждането Р 
нията би могло да 
много по-рано 
беше

казват Димитровград1 за ' герман8' Не -се Аадохме на 
Недко Георгиев КУП..Д, • г.ерДаиск!ите пълчища.,. , За 
Общинската гк^-пщнна!: чо •Т“,1^°АВ1Ч' Кирил .:бил про- 
век с необикновен пЗопогД 4,™ подпоручик, От-
От 1946 до 1951 голини Р-’ т^к Недко бил командиро- 
секретар на ‘поп,!, оил- Ю”'Ъ« Винковци, Там 
боти 1В родния Днмитпов лтиРИЛ разРУшен мост и гер 
град- До 1953 год,,на б , , с маниите те готвели да бягат. 
кретар на градската т, Понтонен мост за минаване 
■Дина. след това биГшеф^на "илГмГ*4“0™ бяХа 
~нот° предприятие а Фашисти,
от 1961 година става кггриер 
в същата общинска скупщи
бил секРетар някотаоил. Работи сътестно без 
много приказки. Знае как и 
защо е изпуснал своя шанс 

Незаоележим бил Недко 
и по времето, когато разпро 
странявал нелегално афиш” 

време на окупацпята 
Станал партизанин на 5 
тември 1944 година. Бил 
състава на Осма 
бригада. Бил

ще
ди.на-

ЙШЙЯ *■

на стан- 
започне 

пко навреме 
осигурена локация. ре 

шено е автобусната 
да се

на

ета нщгя
строи край ж.п. 

пцията. Спор.ед проекта за 
интеграция с цеха за -пътни
чески транспорт в ^Услуга“ 
по този начин - 
още едн-о условие

поста ста
пленени 

в, миналите боеве. Останала 
бригадата на Недко във Ви 
нковци да поддържа 
Била много

се изпълнява 
от УГОБО-

реда.
намаляла.

Имал си Недко 
пит. На Остро 
много опитност, 
на германци. Това 
през една .мрачна нощ. Би
ло командвано да се върви 
напред. На партизански 
ва означавало 
зад.

ра.
И СВОЙ 113-

•когтие, без 
попаднали 

станало

Остава да бъдат реализи
рани още някои изискванио 
по проекта, от които тце.за
виси, до голяма стопен, и до 
ходността на цеха в Димит
ров! рад. Докато не се осигу
рят добри пътища, не уста
нови редовна линия Димит
ровград — Ниш (идва под 
вниманиес и Ниш — София) 
в5-е дотогава ясолективът па 
„Ниш-експрес“ ще ноейзагу 
оитс. които прави Димитров 
градския цех. Такъв „език’' 
на договаряме Димитровград 
чанп схващат най-добре.

Според думите на др. Се- 
ратлич — необходимо е спо
разумяване между общини
те, което би било „по-изгод
но и за тях (АТП — Пирот) 
и за нас. Това може 
докаже и с бройки .. Докол 
кот-о не се намери друго ре
шение, съгласни сме някой 
Аа пресече всички недоразу
мения и веднъж 
да се сложи край на 

.въпрос.
Добре е да се изтъкне, че 

моментът налага да се нап
рави всичко 
успех на общата политика, 
която да отразява общите 

съседни

Все повече

различни „вета" не й.се да- 
навакса, 

самото местоположе- 
предодредило. На 

Димитровград наистина с нео 
оходим .съсед; който има ра 
Зоиратслство за неговите про 
одеми, и.мъки.

се пътува с авто буси

ма зала с работнически клуб 
оюфет, бани, площадки за 
малки

та възможност да 
коетото-сеп оттсгляне на- спортове, паркинг- 

плац и бензиностанция. 
Разполага с 280 рейса. • •• 
„Ниш-експрес" поддържа 

съобщения на'320 линиги в 
града,- крайградските

ние, й св
— Митко,сръбска 

помощник-кар- 
течар в подделенигто на Ки 
Р1Щ Гогов. Трънлив е 
вият партизански път 
Лп“1Ня си за Сремския 
Фронт от април 1945 година. 
Най-трудно оило форсиране 
на р. Босут.

— Нареждане! .. . Минах
ме реката, отблъснахме гер 
маниите от първите, 
те и требите окопи. Герман 
ците се съвзеха и

нашнят димит
ровградски бръснар, още не 
свикнал с тази команда, си 
останал на позиция- Когато 
се оттеглихме, видяхме, че 

го ияма. Явиха се доб- 
роволци да го спасят. Успя
ха да го спасят. но им оста 
нали няколко сандъка
НИЦЮ1.

При зори започнали 
сражения. Германците били 
заели една_ височина, а пар- 
тизаните били в подножие
то .Ячесток и кървав бой, ха 
квито обикновено 
вали между германците и 
партизаните. Германците би 
ли сразени.

Настъпили дълги придвиж 
вания, придружени с недъ
зи и тревоги, каквито носи 
войната, .

него- съоо-
шекия, експресните линии. 
Поддържа най-дългата 
ния у нас Скопие — Любля
на^ с бързи конфортни и у- 
ДСОНИ КОЛИ. ВъРШИ туристи 
чески услуги в страната 
чужбина.

Прсдприятието

„Ниш-експрес". прояви на 
ърсмето разбирателство. 

Прие с немалко боязън це
ха на-„Услуга“. Готви се да 
строи автобусна станция ус 
таношг съобщителни връзки 
почти до .всички районни цс 
нтрове н покрива загубите 
конто този цех прави 

да се стоящите услови 
кисване.

ли-

с му
II В

НОВИ
втори има свой 

вестник, културно • художе
ствено п спортно дружество 
свой герб и значка.
Лозунгът на ,Ниш-експрес” 

е: „НИЕ СЪЩЕСТВУВАМЕ 
ЗАРАД ВАС”!

в на- 
я на стопа -нззършн

нападеха концентрирано 
нмс с артилерия. Бнят в на 
шия тил, та се пуши. Земя 
та трепери. . Имахме само 
картечници и минохвъргач
ки. В най-жестокия 
нас дойде комендантът на 
оригадата Звицер и нареди 
на Киро да се оттеглим, за 
да не попаднем в пленниче- 
ство.

са ста- ,^Ниш-експрес" има 1 629 
работници. Главна локация

завинаги 
тозиогън при

Сесия на Общинската скупщина 
м в ДимитровградвъзможноСъюзът на бойците отпус

нал на дъщеря му 300 дина 
ра на месеца стипендия- Сле 
два право, втори курс.

— Не! — каза Кирил С 
тези наши четири картечни
ци ще спрем цялата герман 
ска бригада. И останахме на

интереси на трите 
общини.

Защото, съседите трябва 
да се разбират като съседи. След дезетмесечието - слаби 

резултати в стопанството
М. Бакич

Общинска скупщина,
Общинска конференция на Съюза на 
комунистите
Общинска конференция на Социали
стическия съюз
Общинска конференция на Съюза на 
младежта
Общински съвет на Профсъюзите 

Общински Съюз на бойците
Бабушница

На всички трудещи се в общината и 
страната

Отборшгците на Общшгска 
та скупщина, па сесията си от 
миналата седмица, разгледа 
ха анализа за работата на 
трудовите организации през 
деветте месеца на годштата. 
Макар че са осъществени 
положителни резултати, ка
то увеличение на съвкупния 
доход от 29 на сто в отиоше 
пие на 'Същия период мина
лата година и дохода от 9 
на сто <с резултатне нс лю- 
жемс да бъдем напълно до
волни. Преди всичко закон
ните задължения, съвместно 
с данъка и облаганията на 
личиии доход, са личенн 
с 6 па сто. Също така разхо 
дите са (увеличени <с '37 на 
сто, което ще рече повече от- 
колкото е увеличение на съв
купни,, приход. Обаче оно
ва, което тревожи с, че е на 
правена загуба на стойност 
от 557,662 динара. С7,с загу
ба са работили трудовите ор 
ганизации „Братство“ м „Ци 
ле", които тази година не ус 
ияха да застанат на здрави 
крака. Оовсп топа в тези тру 
допи организации текущите 
•сметки са блокирани и рабо 
тниците получават намале
ни лични доходи. Основна

причина за загубите в тези 
трудови организации на пър 
во място е недостигът на о- 
борогни средства, което от 
своя страна оказва (в.мияиие 
На много работи: невъзмож 
пост да ее обезпечат сурови 
ни. недостатъчно се ползват 
производствените капаците
ти, намалява обелта на про
изводството и пр.

На сесията бе разгледана 
н информацията за деловото 
сътрудничество между земе
делската кооперация „Сто- 
чар" и частните селскостопа 
«ски производители. Освен 
това бяха разгледани и ста
тутите на някои итредпрня- 
тия п изказани мнсния за- 
изменеиия и допълнения на 
същите.

Отборшщнтс на Общин
ската скупщина разгледаха 
■иска на Тодор Филипов, да 
бъде освободен от длъжно
стта секретар на органа на 
управата. Искът бе приет 
- “ като Филипов е -изплю-тъйчл1 от Съюза на комунисти 
те и е установена политичес 
ката му отговорност.Честити Новата 1974 година

А, Д,

Стряншцд
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«аш преди .уо^а е работила 
1ИМС1ШО та;*и работа.

На въпроса има ли «якои 
забележки тю отлюшеиие «а 
работата или изобщо иа тру 
довий пропее. Румена заяви:

— Не, нямам. Мисля, че е 
достатъ^сио да си гледаш ра 
ботата и успеха «яма ла жзо 
стане.

Накрая и * „Свобода" 
осведомиха, че не са малди 
на, които мислят като Руме 
на и Рангел.

твостеи трудов стаж, а не 
могат да се квалифицират. 
В момента ао .пришивам ръ
кави (и изпълнявам опера
ция, за исоято се търси ква
лификация-. В7,преки тояга, 
считам че успешно се шра- 
(»ям С7,<с задачата.

Онези, които следят рабо 
тата на (работниците потвър 
ждават, че Румена не само 
успешно ’<се справя с тааи за
дача. но кактвато -и да било 
работа да й ос даде за ттоъР* 
дс къс срок я овладя^3, ся-

ГРЕШИ И РАЗГОВОРИ

ДВАМАТА 01 НСВОБОДАК
ливи го агршцудилн да налтутше 

селото.
— Купих (в Димитровград 

къща на старо н отгледах 
чук две деца. Едното вече 
отбива военната сичпимшно- 
т, а другото работи *кдто 
магизшюрка 
„Борово”. В село отивам от 
време па време, просто да 
го видя, а не да припечеля 
още пя<кой динар. Наля раз
бирате, там С'|»м прекарал 
детство, младите ой години. 
А л да навестя старите си 
родители...

На въпроса дали случайно 
би се завърнал на село от
каза категорично.

— Повече обичам да рабо 
тя пи машина, но производ
ствения процес търси и ра
ботници като мен. Считам, 
че за добрия работник няма 
нископлатени моста. Лко де 
йствнтелно сс труди човек, 
може ла изкара и пякой ди
нар повече — заявя накрая 
тОЛ.

В конфекция „Свобода”, както впрочем във 
димитровградски промишлени предприя- 

немалък брой работници са довчерашни зс-
всички
тия,
меделски производители. Интензивното промиш
лено развитие през последните петнадесетина го
дини и тях откъсна от село и днес те са индустри
ални производители с всичките особености на тях.

С двама от тях — Рангел Истатков и Руме
на Истаткова — се срещнахме и беседвахме за те

Ст. Н.

•в магазина па

хните моментални грижи и желания.

Д, ' .•)
ЙЙ

КС:
&

У Аши : Ч-'[ ,~СВ предприятието лотврди- 
ха тази негова мисъл: Ран
гел Истатков е между мал
цината работници, които ре 
ловно преизпълня ват плана, 
относно ежедневно надхвъР 
лят нормата.

РУМЕНА ИСТАТКОВА е 
сравнително млада работнич 
ка — в конфекция „Свобо
да" работи едва от 1970 
дина. Тя не е квалифицира 
на работничка, но работи 
па .машина. Редовно преиз 
пълнява нормата, а средна
та й месечна заплата дости 
га над 1.100 .динара.

— Ако дредприятиего случапно

г-> 'У1Ш53
На автобусната станция ви пати е живо

В организациите на СК в Босилеградска 
община

ГО- Изборите
приключиха успешноРумена Истаткова

РАНГЕЛ ИСТАТКОВ е ро 
ден в село Поганово, което 
е напуснал още през 1960 го 
дина. В момента му е при
зната вътрешна квалегфика- 
ция и той се числи към 
квалифицираните работни 
ци. Според нормативите месе
чната му средна запечата тря 
бва да възлезе на 1.200 ди
нара, почти редовно той по
лучава 1.300 динара.

— Докато работех на ма
шина редовно преизпълня- 
вах нормата. Сега работя ка

Рангел Истатков

то работник по доставката, а 
повече обичам да работя на 
машина. Действително, тук 

над
но все пак ечл- 
ие съм „износен“ 

и че все още мога да давам 
количествена и качествена 
продукция-

организира курсове 
квалификация, имам го

рещо желание да се докова- 
лифицирам — каза Румена.

Румена е родом от с. Жел 
юша, но живее .в Димитров
град. Майка е на едно дете, 
а съпругът й работи също в 
промишленото мебелно пре
дприятие „Циле" в Димит
ровград.

— Особен проблем за пре 
дприятието представляват ра 
ботаници, които имат вече

поса и годините 
40 —
там, че

Общата -атмосфера в пар
тийните организации в Боси 
леградска община по време 
на изборите е била задово
ляваща. Основна характери 
стика на предизборните д 
изборните събрания е била 
отговорността, с която кому 
пистите са се наели да прове 
дат тази важна

са. избрани всички членове. 
Между, тях са 18 работници 
от непосредствено производ
ство и 23 земеделски произ
водители — членове на СК. 
Тези. две структури -сега съ
четават мнозинството в най 
-висшия партиен орган в об 
щнната.

До 1960 година Рангел с 
бил изцяло земеделски тгро 
нзводител. Тогава в Погапо- 
во все още ие се отглежда
ли малините и постните ни

задача.
зн две констатации бяха из
несени на заседанието на 
Общинския комитет на Съю 
за на ко.мунистите в Боснле 
град. на което ое ана.шзира- 
ха партийните избори.

те- За отбелязване е, че в Кон 
ференцнята има само 8 про 
светни работници и 12 слу
жещи. Винаги досега члено 
вете от тези две бранжи са 
Аоминирали ие само в Кон
ференцията, но и в Общин
ския комитет на СК. Между 
изораните членове 6 
ни и 14 младежи.
Подобна е и структурата на 
Ръководствата в първичните 
ив местните партидни орга ннзацнн.

Общинска скупщина
Общинска Конференция на Съюза на 
комунистите
Общинска конференция на Социали
стическия съюз
Общински съвет на Профсъюзите
Общинска конференция на Съюза на 
младежта
Общински Съюз на бойците

ДИМИТРОВГРАД
На всички трудещи се в Димитров
градска община

Структурата на нзбраннте 
Ръководства в основните па 
ртийни организации и в ме 
стните организации и на чле 
новете за Общинската 
ференцня на СК е добра. В 
предлагането н избора са за 
читани крнтершгге, опреде
лени в изборните документи 
на ЦК на СКС, конто 
|Нкрет1гзирани в документи
те на Общинската партийна 
конференцня — констатира
ха членовете на ОК на СК. Е- 
то защо няма елементи за 
анулиране «а който 
ло избор.

За членове на Общинска
та партийна конференция

са же-

кон-

Общкистшят комитет кон-

л.Аиески ЗЛИ “ Раб°ТН<>ПО' 
е била

са ко

характер. На тях
^«'я^ъР^Редща^о3

^ЖГкоп^'
своята актуалност са в цен
търа на вниманието на вси
чки комунисти в общината.

и да би по

Общинска конференция на ССРН — 
Босилеград

Честити 1974 годинаЧеститим Новото 1974 година
НА ВСИЧКИ ТРУДЕЩИ СЕ В СТРАНАТА

И ИМ ПОЖЕЛАВА МНОГО УСПЕХИ В СОЦИАЛИСТИ
ЧЕСКОТО СТРОИТЕЛСТВО

С пожелания за още по-големи успехи 
социалистическото строителство ■1В
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1974

МАРТ АПРИЛФЕВРУАРИ
3 10 17 24
4 11 18 25
5 12 19 26
6 13 20 27
7 14 21 28
8 15 22
9 16 23

ЯНУАРИ
6 13 20 27
7 14 21 28

В 1 8 15 22 29
С 2 9 16 23 30
Ч 3 10 17 24 31
П 4 11 18 25
С 5 12 19 26

II 3 10 17 24 31
4 11
5 12 19 26
6 13 20 27
7 14 21 28

1 8 15 22 29
2 9 16 23 30

Н Н 7 14 21 28 
И 1 8 15 22 29
В 2 9 16 23 30
С 3 10 17 24
Ч 4 II 18 25
П 5 12 19 26
С 6 13 20 27

Н
18 25ПИп вв

сс
чч
ип 1
сс 2

юли
7 14 21 28

1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
3 10 17 24 31
4 11 18 25
5 12 19 26
6 13 20 27

АВГУСТЮНИ
2 9 16 23 30
3 10 17 24
4 11 18 25
5 12 19 26
6 13 20 27
7 14 21 28

С 1 8 15 22 29

МАЙ
5 12 19 26
6 13 20 27
7 14 21 28
8 15 22 29
9 16 23 30

3 Ю 17 24 31
4 11 18 25

Н Н 4 11 18 25
5 12 19 26
6 13 20 27
7 14 21 28
8 15 22 29
9 16 23 30

3 10 17 24 31

НН пппп в ввв с ссС 1 
Ч 2 ЧЧ 1Ч

И И 2ПГ| с сс

ДЕКЕМВРИ
Н 1 8 15 22 29
И 2 9 16 23 30
В 3 10 17 24 31
С 4 11 18 25
Ч 5 12 19 26
П 6 13 20 27
С 7 14 21 28

НОЕМВРИОКТОМВРИ
6 13 20 27
7 14 21 28

В 1 8 15 22 29
С 2 9 16 23 30
Ч 3 10 17 24 31
П 4 11 18 25
С 5 12 19 26

СЕПТЕМВРИ
8 15 22 29
9 16 23 30

3 10 17 24
4 11 18 25
3 12 19 26
6 13 20 27
7 14 21 28

II 3 10 17 24
4 11 18 25
5 12 19 26
6 13 20 27
7 14 21 28

П 1 8 15 22 29
С 2 9 16 23 30

IIН 1 
П 2 ПП

ВВ СС ЧЧ
П
С
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Как
живее 
семейство 
Кръстеви в 
Димитровград

Вера, Александър, Тодорка и Драган Кръстев

ДРУЖБА НА ДЕАОчениците от основното у-ще в Пресека с преподаватели 
те П. Рангел-ов и В. Сотиров

Забележено в Пресека

И без училище, 

и без път
Разбрахме, че_ семейство

Кръстеви, работническо 
мейство от Димитровград, жи 
веещо на улицата 
ка”

ржа връзки с едно семейство 
се- в Алектндровац — отпреди 

шест години, град побратим 
на Димитровград. И нашето 
ненадейно посещение не на 
руши много ритъма на жи
вот на семейство Кръстев- 
ви — бдха такива каквито 
са си: гостоприемни, откро
вени и приятни.

Но да ви ги представим: 
глава на семейството е Алек 
сандър, 38-годишен. работ
ник в строителното предпри 
ятие „Градня“, съпругата му 
Тодорка е на 40-годишна въ 
зраст и работи в мебелното 
предприятие „Циле“. Дъще
ря им Вера учи за фризьор
ка, а Драган учи в основ
ното училище. Александър 
получава по 1,340, а Тодорка 
по 800
2180 динара на месеца. С те
зи пари, без много да 

са имали помощ от 
Кръстеви пре

ди десетина години си пост
роили малка къщичка, до 
която днес строят съвреме
нен модерен дом — с два 
двустайни апартамента.

— Всичко това построих
ме с две ръце дето се казва 
— започна Александър. Взе 
хме и малко кредит, нещо 
бяхме спестили — и започна 
хме. Сега вече е под покрив 
и не бързаме. Полека-лека 
ще я наредим ...

И така — три дни ни госту
ва тази Добрила . .. Много 
мило момиче. На раздяла 
плака. Плакахме и ние. Бе
ше ни тежко без нея, защо- 
то макар и за късо време то 
ни стана много близко...

Започнахме да си кзресло 
ндираме. И да си пращаме 
покани за гостуване.

И един ден у нас пристиг
на дядото на Добрила, Час- 
лав Здравкович, глава на 
тяхното семейство. Искал 
да види тоя Димитровград, 
за който от писмата на Ве
ра и от приказките на Доб
рила получил най-чудна пре 
дстава.

— След тридневно госту
ване той си замина, като ни

„Сутйрс 
от 1известно% време лоддъ

Пресека, някога известно в Ба 
бушнишка община с активността 
си село, днес е в положение лошо

за строеж
място е най-подходящо? . . .

Станимир Петровия, председа
тел на местната общност:

— В момента за нас е актуа
лен пътя. Мисля, че с училището 
би трябвало да се наемем по-къс
но. Сега и нямаме дотсатъчно сред
ства.

на училищната сграда

да се говори за него. Именно, ка
сае се за две акции: строеж на у- 
чилищна сграда и на път.

А ето защо. Преди няколко го 
дини още, за нуждите на училище
то била взета обществена сграда. 
Отпреди няколко години в Пресе
ка започна акция на построяване 
на нова училищна сграда. За цел
та са събрани към 40 хиляди, а ще 
трябват над 300 хиляди динара.

Всичко би вървяло напред, ако 
не бяха възникнали

Петър Рангелов, преподавател 
в основното училище:

— Мисля, че в селото няма ре 
шителност да се построи нова учи
лищна сграда. Като преподавател 
тук, забележих, че има известно 
недоволство, че сграда не се строи 
в центъра( макар че няма подходя
що място). Искам също да изтъкна, 
че в помещенията, в които провеж 
даме обучението не са подходящи 
и работим с големи' трудности.

пжани да им гостуваме. 
Така и направихме.
През есента, по време на 

„Жул

или двамата общо

надалеч известната 
ска берба”.

— Три дни гостувахме на 
нашите приятели от Алек- 
сандровац. Просто нямам ду 
ми, с които да опиша как 
бяхме посрещнати 

Александър 
лите ни са много приятни и 
съРДечни хора ... Три дни 
и нощи се веселихме ...

През това време посетих
ме и образцовите им обори, 
с десетина говеда, двадесе
тина свине ... Но най-голямо 
впечатление ни направиха 
9-те им лозя •. • Часлав Здра 
вкович ни посочи и немал-

седонедоразуме
ния. Първо, мнозина пресечали не 
са доволни от избраното място за 
новата сграда на училището. А ко- 
гато бе предложено да се строи 
през селото до пресечката на пътя 
Бабушница —*. Звонци, положение
то съвсем се усложни.

Ето какво ни казаха компетен 
по този въпрос в Пресека хо-

път
хаз-

Прияте-ва*
Така или иначе, дали учили

щето ще се строи в центъра на Пре 
сека, или пък на определено място 
край главнотс шосе, би трябвало 
да се поведе малко повече смет
ка, за да не се провали хубавата и- 
нициатива. Пьтят, също е необхо
дим и пресечани вече го строят.

И двете акции ще завършат с 
успех — сало ще трябва изглежда 
повече инишативност и единство.

тни
ра:

Милисав Андонов, зам.-секре- 
тар на партийната организация:

— Средствата от 4 милиона за 
строеж на училищна сграда са ма
лко. Ако Общинската скупщина не

Попитахме как са се спри
ятелили с алеюсандровчани.

— Това стана съвсем нео
чаквано — заразказва Тодо 
рка. Преди две години, при 
посещение на Димитровград 

■ — наша Вера дзведе едно
момиченце от Александро- 
вац, участвувало в програ
мата. Казва -се Добрила Здра 
вкович. Запознали се и 
то не поискало да отиде 
у други хора, макар че не 
било „разпределено" у нас.

ни излезе насреща, ние не сме в 
състояние докрай да изведем тази 
акция. Със средствата от местното 
самооблагане не знаем какво по- 
напред да строим — пътя или учи
лището. Впрочем, дали избраното

кото медали, спечелени 
панаири на вина в Любляна 
и др. градове.

на

И днес редовно си корес
пондираме.М. А. М. Андонов

Каучукови заводи »ТИГЪР« — Пирот
Заводите „Титър“ произве

ждат:ОСНОВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА 
СДРУЖЕНИЯ ТРУД,ДИМИТРОВГРАД'

ЧЕСТИТЯТ НА СВОИТЕ КЛИЕНТИ, ГРАЖДА
НИ И ТРУДЕЩИТЕ СЕ И ДСЛОВИ 

ПРИЯТЗЛИ

— Обувки от гума (лачени 
дамски ботуши и др)

— Дълбоки ботуши със за
щитници, които се изпол
зват само за работа

— Технически стоки за ав
томобилната и останалата 
штдустрия

— Технически стоки за ши
роко потребление

— Обущарски алати
— Лепила, всички видове (за 

широко потребление и за 
широко потребление и за 
нуждите на промишлено
стта).

— Радиални гуми 
„Застава 101“

— Диагонални гуми за път
нически и тооарни коли —

външни
— Вътрешни гуми
— Дюшеци, възглавници п 

друга индустриални сто
ки от гума

— Топки, всички видове (за 
баскетбол, волейбол, фут
бол, хандбал и др.)

— Спортни обувки, различ
ни видове

за коли

Новата 1974 година
с пожелания за мнего успехи занапред.

. >
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ОБЩИНСКА СКУПЩИНА А’

БОСИЛЕГРАД
На всички граждани и трудещи 
се в общината и странатаКОНФЕКЦИЯ

„СВОБОДА"
Димитровград

честити Новата 1974 година
с пожелания за големи постижения в социали
стическото ни строителство.

НА ВСИЧКИ ПОТРЕБИТЕЛИ И ГРАЖДАНИ 

ЧЕСТИТИ НОВАТА 1974 ГОДИНА
Строително предприятие “ГРАДНЯ“ 
-Димитровград

с пожелания за още по-големи успехи занапред. Честити

НА ГРАЖДАНИТЕ И ТРУДЕЩИТЕ СЕ
Конфекция „Свобода“ — Димитровград 
произвежда модерна и елегатна съвременна

Новата 1974 година
МЪЖКА, ДАМСКА И ДЕТСКА КОНФЕКЦИЯ.

Произведенията на „Свобода“ се 
отличават със високо качество 
Потреъители, търсете в магазините 
на „Свобода“ навред из страната 
изделията на „Свобода“!

с пожелания за нови успехи.
„Градня” строи евтини, модерни и съвреме

нни частни жилища, стопански и други обекти. 
„Градня” е съвременен строител.
Граждани, ползвайте услугите на „Градня”.

ГОРСКО СТОПАНСТВО — Пирот
с клонове в Димитровград и Бабушница

Химическа промишленост 
„Лужница" Бабушница 

произвежда
ЧЕСТИТИ 

НОВАТА 1974 ГОДИНА
— овални плочи от полие

стер със стъклена вълна 
проиведе- 

ния от полистирол, полие 
тилен и полимер ацетат 
иа целулоза за широко 
потребление в промишле
ността.

— гъвкави полиетиленови 
тръби

— твърди и меки ПВЦ — 
тръби

— желязна и пластмасова 
арматура

— амбалаж от твъРА и мек 
полиетилен — бутилки и 
буркани до 2 литра

— профили от мек ПВЦ
— полиетиленово платно, ма 

ркучи и кееййки
— луплекс плочи от поли- 

матакрилат
— луперплекс плочи от по- 

лиметакрилат с добавки 
на седефевиден пигмент

ЧЕСТИТИ НА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ, ДЕЛОВИ ПРИ 
ЯТЕЛИ И ТРУДЕЩИ СЕ 

Новата 1974 година 
о пожелания за нови успехи занапред.

на населението в Димитровградска, Ба- 
бушнишка н Пирот ска общини като 
нм пожелава много успехи занапред

— шпирицовани

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

латори
— полипропиленови тъкани 

и чували
ООУР „Търгокооп“-Димитровград

НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ И ГРАЖДАНИТЕ И ТРУ 
ДЕЩИТЕ СЕНАВТОТР АНСПОРТК

Б О С И Л Е Г РАД честити НОВАТА 1974 ГОДИНА
с пожелания за нови успехи занапред 
ГРАЖДАНИ, „Търгокооп” ви 

евтини индустриални и други видове
В магазините на „Търгокооп” винаги ще на 

мерите търсените стоки по твърде достъпни цени! 
„Търгокооп”

на всички граждани и пътници снабдява с 
стоки.Честити Новото 1974 година

ви предлага културна и бър-като им пожелава завидни успехи в 
изграждането на вашето езмоуправително 
социалистическо общество.

за услуга.
Граждани, ~

купувайте в магазините на „Търгокооп“.
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Колективът на 

Здравния дом
Колективът на Автотранспортно пред
приятие -Пирот
Честити на населението в Димитров
градска, Пиротска и Бабушнишка 
общини

; — Димитровград
Със здравните станции,- Смиловци и Тр, Одоровци 
и амбулаториите в Поганово, Д. Невля, и 
Изатовци

на. всички граждани и трудещи се 
в комуната и страната НОВАТА 1974 ГОДИНА

т и

Новата 1974 година с пожелания за нови успехи 
занапред.
Предприятието върши пре
воз на пътници на редовните 
рейсови линии и поема тури
стически пътувания със сво
ите модерни и удобни авто
буси.

Поддържа и върши поправки на вси
чки моторни возила.
Извършва и туристически услуги.
ГРАЖДАНИ, по лзвайте услугите на 
АВТОТРАНСПОРТНОТО ПРЕД
ПРИЯТИЕ — Пирот!

ТРУДОВИЯТ КОДЕКТИВ НА 
ЗАНАЯТЧИЙСКОТО ПРЕДПРИЯТИЕ

»Услуга« - Босилеград
на всички граждани и трудещи се в 
комуната и страната

Честити
Новата 1974 година

Граждани, ползвайте 
строителните, търговски 
и занаятчийски услуги
на предприятие .=-----—
„УСЛУГА“.

като им пожелава 
много трудови победи 
в нашето социалисти
ческо стройтелСтвОТ“ ‘

»Ю Г 0 С Л А В И Я«„НИШ-ЕКСПРЕС“ — НИШ 
ул Войводе Мишич бб

Завод за осигуряване и 

реосигуряване - клон Пирот
На всички пътници и читатели на в, „Братство“, 
а специално на населението в Димитровградска

и Босиле-Пиротска, Бабушнишка, Сурдулишка 
градска община

Честитим Новата 1974 година честити но всички граждани 

НОВАТА 1974 ГОДИНАс желание да пътувате приятно е 
нашите
Ниш, Скопие, Белград, Суботица, 
Загреб и Любляна.
Нашето предприятие поддържа 
нин
длага приятно пътуване

автобуси по вашия край за

с пожелания за нови успехи. 
„Югославия“ има представите- 

I • летва във всички републики и 
И покрайнини. Предлага пълно 
1? осигуряваме па всички осигур

ени и заинтересовани лица.

ли-
навред из страната и ви пре-

&
Ш

8
*

ИМАМЕ СЕМЕЙСТВО И ПЛАНОВЕ 
ЗА БЪДЕЩЕТО!

ежедневно сме изложени на 
разни опасности за живота и 
трудспособността си, а не сме 
си осигурили имуществото...
ДА ОБМИСЛИМ!
ДА СЕ ОСИГУРИМ!
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Земеделска кооперация „СТОЧАР“ - Димитровград

земеделските производители и всички I раждани 

в общината
на

Чести Новото 1974 години
като им пожелава още по-големи успехи занапред

„Сточар“ изкупува:

всички видове земеделски произведения, 
оказва на земеделците различни селскостопански СТОКОПРОМЕТ

експорт-импорт
Скопие

услуги,

ПРОИЗВОДИТЕЛИ, поддържайте делови връзки 
със „СТОЧАР“! Трудова единица Ниш,

с представителства В:

ГОСТИЛКИЧАРСКО ПРЕДПРИЯТИЕ
»УНИЯ« - 

Белград
мотел - 

Димитровград
на всички гости и граждани в общината

Честитим Нонта 1974 година

Крушевац

Алексинац

Зайчар

Димитровград и

Жагубица

НА ВСИЧКИ СВОИ КООПЕРАТОРИ, СНАБДИТЕЛИ И ПОТРЕБИТЕЛИ
като им пожелаваме всичко най-хубаво.

Ако минавате през Димитровград, 
прекарайте поне една нощ в нашия 
мотел, където ще имате хубава и 
вкусна храна и уютно легло.

ЧЕСТИТИ НОВАТА
197 4 Г9ДИНД

Гостилничарско предприятие 
»ЦЪРНИ ВРЪХ« -Бабушиица

със заведенията си в 
Звонска баня, 
Звонци,
Любераджа,
Бела паланка,
Нишка баня и Нит

ЛЯ ™ДНСТШ0 ЧЕС™
е пожелания за нови 
Посетете

успехи занапред.
нашите заведения! Ще 

доволни. Предлагаме Зи хубави 
алкохолни и безалкохолни 
първокласна скара!

останете
деликатеси.

напитки,

Стр&цща Ц
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