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:ПРЕЛОМРАБОТНИЧЕСКАТА КЛАСА Е 

НАЙ-ВАЖНИЯТ ФАКТОР НА 

ЕДИНСТВОТО НИ И МОНОЛИТНОСТТА

♦
♦
♦ .
♦

н
най-новата история на югославсните народи и 

народности 1974 година влезе с революционни съби
тия ноито според думите на другаря Тито означиха ,Рнов 
етап в развитието на социалистическото с:.. 
ние и изобщо в живота на нашата общност."

Тя ни подари новата Конституция. През нея се със- 
тоя X конгрес на Съюза на югославските комунисти. С 
тях бяха утвърдени по-нататъшните пътища в изграж- ф 
дането на социалистическа самоуправителна Югосла- ф 
вия.

самоуправле- :
:

ЗАЯВИ ПРЕЗИДЕНТЪТ ТИТО НА СЕДМИЯ 
КОНГРЕС НА СЪЮЗА НА ЮГОСЛАВСКИТЕ 
СИНДИКАТИ

♦Тези две исторически събития означават 
телно завоевание на югославската работничесна 
и всички трудещи се от световен щаб.

изключи- Ф 
класа Ф 

революционен ма- Ф
Ф

През 1974 година започнахме борбата за последо- ф 
вателно провеждане на конституционните разпоредби, ф 
по силата на които работниците, орагинизирани в сдру- ф 
жения труд, стават основен фактор при вземане на ре- ♦ 
шения за политиката на доходите и общественото въз
производство.

От 17 до 20 декември 1974 година в Бел
град се състоя Седмият конгрес на Съюза на 
югославските синдикати. В първия ден «а Кон
греса делегатите с въодушевление провъзгла
сиха президента Тито за почетен председател 
на Съюза на югославските синдикати. След това 
другарят Тито произнесе реч, в която благо
дари за поканата да присъствува на Конгреса 
и за избора му за почетен председател на ор
ганизацията на работническата класа и труде
щите се на Югославия, — За мене това е гол- 
ляма чест и скъпо признание—заяви другарят 
Тито. — Това още повече ме трогна, защото и 
самият аз в редовете на Синдиката на младини 
печелех боев опит, кйото сетне заедно с рабо
тническата -класа можах да приложа в борбата 
за нейните права.

С ОБЩИ УСИЛИЯ СРЕЩУ 
ТРУДНОСТИТЕ

ведения и друго, което преди
мно можеше да се 
чрез домашно 
Илм да вземем примера с уд
воените капацитети. И което 
е още по-лошо, и ден- днешен 
създаваме или възнамеряваме 
да създаваме такива обекти, 
за които нямаме домашна су
ровинна основа, нито осигурен 
пласмент на пазара. Има сла
бости и по отношение на наше 
то излизане на чуждестранни
те пазари, по отношение на за 
дължаването в чужбина и т.н...

... Специално трябва да по
сочим явленията на автаркия, 
дори и вътре в отделни органи 
зации на сдружения труд. Има 
твърде малко интеграции, нои- 

(Стр. 2)

осигури 
производство.

♦
♦

Делегатската система, основните ♦! организации на .
сдружения труд, общностите на интересите направиха Ф 
първите си стъпни през 1974 година и недвосмислено Ф 
показаха, че ще способствуват за осъществяването на 
Конституцията в нашето общество.

Досегашният ни опит, въпреки че е спечелен в ^ 
кратън период, най-категорично потвърждава, че зави- 2 
наги се премахват всични форми на отчуждаване на ^ 
дохода от работника и създава общество, в което ра
ботническата класа и трудещите се имат решаваща ро- 

Ф ля в обществено-инономическите и политически отноше ^ 
♦ ни*- Решавайки за условията, средствата и плодовете Т 

на своя труд, за задоволяването на своите материални ^ 
и духовни потребности.

Тези обстоятелства говорят, че навлязохме в нова 
фаза на нашата борба за самоуправителен социализъм. 
Същността и основната цел на тази борба е властта в Ф

Ф името на работническата класа да се превърне и утвър- ф
Ф ди във власт на самата работническа класа и всички ф

трудещи се.
Естествено, такава власт най-добре ще отстоява ин- ф

тересите на своята класа и трудовия народ. Безспорно Ф
. нашият демонратизъм ще бъде един от ускорителите Ф

▼ за по-нататъшния материален и духовен напредък на ф
социалистическа Югославия.

Самоуправлението откри пред всеки трудещ се в V*
страната безгранични хоризонти за творчесна изява на Ф
неговия талант, способност, енергия. Самоуправлението 
е почувствувано със сърце, то е пробудило и раздвижи 
ло всични сили на нашето общество, то буди оптимизъм 
и вяра в светло бъдеще. То влива нова енергия, сила 
и насърчение за работа.

Югославсните народи и народности, изграждайни —
самоуправително общество, (изпълняват пионерска ми- 2
сия, прокарват нови пътища, ноито коренно променят 2
обществените отношения и предизвинват възторг на 2
многобройните ни приятели в близки и далечни страни. ~
Затова гордостта на нашите народи и народности е още 
по-голяма, защото по новия път вървят без рецепти 
и предварително дадени примери. ^

Тъкмо за това Новата 1975 година не ни сварва не- ф 
подготвени. Югославия я посреща като (икономически 
и политически стабилна държава, с огромен междуна
роден авторитет благодарение на последователната бор 
ба за мир. равноправие и сътрудничество с всични 
страни.

Ф
Ф
Ф

I
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IПрез последните месеци все 
странно се обсъждат икономи 
цесиите проблеми, 
задачите а предстоящия пери 
од. На нас са ни известни при 
чините и възможните послед- 

иксномическото по-

Ф
специално

I Ф
стрия на 
ложение, накто у нас. така и 

А това, особено ико-в света, 
номичесното положение в све
та, е твърде сериозно и много 
неща предупреждават за опас 
ността от по-нататъшно му вло 
шаване. Дотолкова повече тря 
бва да
сили за решаване, преди всич 
но, на тези проблеми, 
причини са до нас. като съще
временно правим всичко как- 
вото можем да се осигурим 
от отрицателните стопански 
влияния отвън. Аз отдавна 
предупреждавах за това. а се
га е време да извлечем урои 
от него.

♦
♦

съсредоточим всички

чюито

!

!

ДРУГАРНИ И ДРУГАРИ
И в 1975 година ще вървим неотнлонно по пътя, по 

който ни води СЮН начело с другаря Тито за унрепва- 
не на социалистическото ни самоуправително общество. 
Това значи претворяване в живота на новата Конститу
ция и решенията на X конгрес на СЮН. Това ни гаран
тират създаденото високо социалистическо 
братството и единството и идеЛно-политичесната де

еспособност на Ссюза на югославските комунисти.

Всени наш трудов човен пря
последствията у.ано чувствува

икономическите проблем и^от^
делно инфлацията, без 
на това от ное естество са 
нейните причини, а причините 
са много. Аз съшо тана много 

посочвах, че у нас в мно-
|ЦЗВЪН
В не-

съзнание,

♦пъти
го области се 
реалните
посредствена връзка с това 
и значителното увеличение на 
платежния дефицит. Натрупали 
са се проблеми в стопансната 
структура и ние трябва до 
максимум да ангажираме всич 
ки сили, та те по-ускорено да 
се решават, особено да се спре 

по-нататъшното увеличе
на инфлацията и отрица

телното й действуваие върху 
особено върху

! Т. ВЕЛЧЕВхарчи 
възможности.

Йосил Броз Титое

сегашна (икономическа ситуа
ция до голяма степен е пос/ю 
дица и на субективни слабос
ти. Например, почти от завър
шването на войната аз се за
стъпвах за развитие на домаш 
ната суровинна основа, поне
же за това имаме всични усло 
вия. Но, танива мои съвети не 
се приемаха. Тана ние и днес 
внасяме големи ноличества су
ровини, селсностопансни произ

НА СВОИТЕ СЪТРУДНИЦИ И ЧИТАТЕЛИ
„БРАТСТВО” ЧЕСТИТИ НОВАТА 1975 ГОДИНА!

поне
ние

стопаството, 
жизненото равнище на нашите 
трудещи се.

Трябва да нажа, че нашата



Работническата класа е 

най-важният фактор на 

единството ни и 

монолитността
(От 1 стр.)

то минават републиканските 
граници. Впрочем, касае се за 
опасни тенденции към местно 
и регионално затваряне, моно
полистическо поведение, 
една дума — подриване на на 
шия единен пазар.

Не бих привеждал други при 
мери, но трябва да имаме пре 
двид, че всичко това обуславя 
стопанската нестабилност, на
малява производителността на 
труда (и т- както вече казах — 
застрашава жизненото равни
ще. С други думи, това подри 
ва целите, съдържани в Кон
ституцията и решенията на Де 
сети конгрес на Съюза на юго
славските комунисти, което не 
може и няма да позволи рабо 
тническата класа.

Затова мисля, другарки и 
другари, че е. последният мо
мент отрицателните тенденции 
да се спрат. В това отноше
ние ние закъсняваме. Необхо
димо е между другото съвме
стно да се утвърди дългосроч
на развойна политина, първен 
ствено по възловите въпроси 
на стопанското развитие 
страната. Цялостно ние недо
статъчно бързо изграждаме 
новата стопанска система, без 
която не ще можем да отстра 
ним отрицателните явления, за 
които говорих.

Основните причини за бавно 
стта и недостатъчната ефикас
ност в реализацията на всич
ко, което приехме, лежат в 
обстоятелството, че преките 
производители в основните ор 
ганизации и в сдружения труд 
цялостно още не са достатъч
но превзели общественото въз 
производство и че в тяхно име 
често други решават. Поради 
това бавно ни текат и проце
сите на договоряне и сдружа
ване, защото работниците лес
но ще намерят общ интерес 
и общ език. Разбира се, на 
тях им е необходима помощ 
по отношение на практичното 
организиране и функциониране 
на сдружения труд съгласно 
новите конституционни начала. 
Вместо това сега имаме много 
съвещания и заседания, повтар 
яне на известни становища, а 
малко действителна работа, с 
която тези начална се прет
воряват в живота. Това са съ
ществени въпроси, които тря

бва да привлекат вниманието 
на всични организирани соци
алистически сили, между кои
то но първо място Синдиката 
и да бъдат в центъра на тяхна 
та дейност.с

РЕШАВАНЕ ИЗВЪН ТРУДА

Разбира се, това подразбира 
задължение но синдикалната 
организация да роботи върху 
професионалното и политичес
ко оспособяване на. работници 
те за самоупровително реша
ване и участие в обществено- 
политическия живот изобщо. 
Но всичко това не смее да 
изтласка грижата и за всеки
дневните въпроси за трудови
те и жизнени условия на рабо 
тниците, каквито са квартиру- 
ването, образованието и кул
турата. общественото хранене 
и т.н. Тук трябва също да под
чертаем, че отнемането или 
изиграване на правата на рабо 
тниците все още не са редки 
явления и срещу това синди- 
натът трябва енергично да се 
бори.

Сега искам да кажа няколко 
думи по въпроса за разпреде
лението. Условията за осъще
ствяване и разпределение на 
дохода, както и критериите за 
разпределението на личните 
доходи, по-дълго време са пре 
небрегвани и бяха извън дей
ствителното влияние на работ
ниците. Това довеждаше до 
много аномалии, които от своя 
страна неблагоприятно се от
разяваха върху производител
ността на труда, стабилността 
на стопанството и политическо 
то настроение на раоотниците.

Срещу това ние започнахме 
борба и това не само след Пи
смото
за това много по-рано 
постигнахме известни резулта
ти. Но далече сме от това да 
бъдем доволни. Още повече, 
че в последно време се засил 
ват тенденциите към уравнило 
вка. Към това и ние самите 
допринесохме чрез отделни 
несъответни мероприятия, до
ри и в рамките на някои дого
вори и споразумения. Вкорени 
се правилото, че всички, кои
то имат еднаква квалификация, 
или също работно място и тру 
дов стаж, трябва да имат 
еднакви лични доходи, без ог
лед на разликите в резултати
те на труда. Това е противопо 
ложно на маркоистната наука 
и на социалистическия принцип 
за възнаграждаването според 
труда. Такива явления създа
ват недоволство у работници
те, които работят добре и до
принасят повече, а за това не 
получават съответен личен до
ход. Особено е такъв случаят 
с производителите, ноито ра
ботят при по-трудни условия, 
след това с онези, ноито със 
своите творчески усилия изди 
гат производството, организа
цията !И технологията на тру-

Долспатито гласуват

шата работническа класа с ра
ботниците от цял свят, за ней 
ната готовност да даде под
крепа и помощ на всички, бо 
рещи се за равноправие, обще 
ствен напредък и мир.

Накрая искам да кажа, че 
Съюзът на синдикатите със 
своята активност през послед
но време, специално в подго
товките за републиканските 
конгреси и тази значителна 
среща показа, че добре е съз
рял своите отговорни задачи 
в по-нататъшното развитие на 
нашето самоуправително соци
алистическо общество. Нена 
този Конгрес бъде подтик за 
още по-пълно акционно един
ство в изпълняването на тези 
задачи. От тези задължения 
особено едно ви слагам на сър 
це_— от своя страна доприна 
сяйте по-чувствително да нара 
сне грижата за нашето подра 
стващо работническо поколе
ние. Защото в това се нами
ра една от гаранциите на нон 
тинуитета на нашата револю
ция.

стараят на работим и жииояг 
само от споя труд. П същата 
насока дойстнумпт и неоиидно 
внито нарушения на пазара. Ма 
пример по отношоние на це
ните и качеството на стаите 
и услугите, с което от произ
водителите и потребителите се 
отчуждават огромни сродства. 
На всичко това по посочвам 
за първи път. по факт е. чо 
нашите акции в това отноше
ние и след Писмото не бяха 
достатъчно енергични.

На отношенията в разпреде
лението аз придавам голямо 
значение. Защото тяхното на
рушаване, покрай всичкото но 
ето казах, отслабва трудооата 
дисциплина, намалява ентусиа 
зма и отговорността, поради 
което обществото като цяло 
произвежда по-малко от реал
ните възможности.

Ние трябва да се изборим 
за конституционния принцип 
че трудът и резултатите на 
труда определят обществена
та и материална позиция на 
всени трудов човек. Не тряб
ва да се губи от предвид, че 
материалната заинтересованост 
е важен фактор в обществе
ното развитие. Затова е необ 
ходимо Съюзът на синдикати
те постоянно и непосредстве
но да се ангажира по тези въ
проси, отделно чрез обществе
ните договори и самуоправи- 
телни споразумения.

Както виждате, пред всички 
ни има много работа. Очевид
но е, че само с мобилизация 
на всички сили рационално 
ползване на големите възмож 
ности и запаси, с които разпо 
лагаме, ще можем да надде
леем икономическите и други 
те проблеми, да създаваме ус 
ловия за по-голямо настанява
не на работа и да 
нашето стопанство и неговото 
място в международните ико
номически отношения.

пречат на нашето социалисти
ческо самоуправително разви
тие. От изключително значе
ние и в това отношение е ан
гажирането на работническата 
класа, защото и досега се лока 
за, чо тя е най-значителният 
фактор на единството и моно
литността на нашата общ
ност.
Другарки и другари,

Значението на този Кон
грес увеличава и присъствието 
на голям брой чуждестранни 
делегации. Това е отражение 
на приятелсните чувства, та
чени в работничесните и други 
прогресивни организации нав
ред в света нъм миролюбива
та. необвързана Югославия, 
а до голяма степен и на инте- 
ресованието, което владее за 
нашия опит в изграждането на 
системата на 
ното самоуправление. Аз 
убеден, че нашите гости по 
вооме на пребиваването си в 
Югославия ще могат лично да 
се уверят в интернационалис- 
тичесната солидарност на на-

на

социалистичес- 
съм

Творчески договор на 

работническата класа
аз предупреждавах

и

СЛЕД четиридневна работа 
на 20 декември в Белград при 
ключи с работата си VII кон
грес на Съюза на югославски
те синдикати (СЮС).

ДЖУРО ВЕКИЧ, а сенретари 
Д-р БОРО ПЕТКОВСКИ. МУС-мта-дам"
АНДРЕЙ ГРАХОР. Конгресът 
изпрати поздравително 
до президента Тито с изрази 
на благодарност за приноса му 
за успеха на Конгреса и за 
всичко, което е направил и 
прави за интересите на работ
ническата класа.

Делегатите на Конгреса 
разиха незадоволство, 
неизпълняването 
ния договор от страна на Ав
стрия.

писмо

укрепваме

СРЕЩУ ЛЕНТЯПСТВОТО И 
НЕОТГОВОРНОСТТА из-

поради 
на Държав-Разбира се, не само

панството, но и във 
други области I 
трябва да зачитаме 
даме това, което съвместно ут 
върдихме. А да се провеждат 
последователно решенията, тря 
бва вече един път да се обез
печи постоянен нонтрол в из
пълняването им във всички об 
ласти и да се засили отговор
ността на всички равнища. Ко 
гато назвам това, тук 
и на Съюза на г 
на другите обществено-полити 
чески организации 
жавните 
органи

в сто-
всички 

в обществотоВЕСТНИК НА БЪЛГАР
СКАТА НАРОДНОСТ В 

СФР ЮГОСЛАВИЯ
Излиза всеки петък 
Урежда редакционна 

колегия
Директор, главен и 
отговорен редактор 

ТОДОР ВЕЛЧЕВ 
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Телефони: директор — 
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и провеж
Конгресът представляваше 

делов договор на работническа 
та класа на Югославия. Разис 
кванията на делегатите 
пропити с тежнението Конгре- 
сът колното може

бяха

по-последо- 
за осъ- 

на Конституцията 
и решенията на Десетия 
грес на СЮК.

вателно да допринесе 
ществяване

мисляДа. номунистите и
От друга страна имаме раз

лични видове на противза- 
нонно присвояване на общест 
вени средства. При това мисля 
на стопанснйя нриминал, на ли 
хварите и спекулантите, които 
чрез разни сделки отнемат до 
хода на работника, след това 
на онези, ноито се ползват с 
монополистическа позиция и 
присвояват онова, което със 
собствен труд не са осъщест
вили и т.н. Това засяга работ
ниците, които същинсни се

Мина Шпиляк кон-и на дър- 
и самоуправителни 

на всени нолектив 
и на всеки отделен човек. За
щото, изискванията 
ното време са такива, че лен- 
тяйството и

На края Конгресът прие 13 
резолюции, нов устав на СЮС 
и решение за работата върху 
Коденса на

те. Бе потвърден изборът на 
нов1ите членове в Съвета на 
СЮС, ноито наброява 144 чле
нове. Председател на Съвета 
е МИНА ШПИЛЯК, подпредсе 
датели ДУШАН БОГДАНОВ и

Приетите конгресни доку
менти представляват същински 
израз

на днеш
на богатата практика, 

опита и убеждението на деле
гатите от всички 
страната, от всични 
на труда и творчеството 
шето самоуправително

самоуправители-неотговорността 
не могат да се толерират, без 
оглед за ного се касае. Особе 
но трябва да изострим нурса 
в борбата срещу онези, но!Ито 
от Различни позиции вражески 
действуват и се опитват

краища на 
области 

в на- 
социа-да листическо общество.
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Югославското 

развитие през
те във връзка със защитата на 
жизненото равнище на работ
ниците с най-нисни лични до
ходи ще бъде област за обосо 
бяване на социалната полити- 
на. Но при това по-строго ще 
се води сметка за това кому 
и защо трябва да се помогне. 
Ще продължи изграждането 
на жилища на солидарността.

Една от най-сложните обла
сти на стопанската политика 
и през следващата година ще 
бъдат нашите икономическа от 
ношения с чужбина и платеж
ния баланс. За тази цел из
носът във физическия си обем 
трябва да се увеличи с 10 на 
сто, а вносът само с 4 на сто. 
Във вноса първенствено ще се, 
внасят репродукционни мате
риали, а в износа да се разши 
рява стопанското сътрудничес 
тво с развиващите се страни.

По-уснореното развитие на 
недостатъчно развитите репу 
блики и САП Косово е една 
от първостепенните задачи м 
през 1975 година, ноето е в 
съгласие с приетата политика 
на настоящия петгодишен план 
(1970—1875).

Задачите, пред които се на
мираме в началото на новата 
година са извънредно сложни. 
Но те са ясно утвърдени от 
Съюза на комунистите и деле 
гатсните скупщини в общините, 
областите, републиките и феде 
рацията и от сдружения труд, 
като най-важен фактор в наше 
то обществено и икономичес
ко развитие. При такава обста
новка, колкото положението и 
да е сложно — и през следва 
ващата година ще пос- 
стигнем желаните резултати. 
Това още повече ще ни при
ближи до нашите цели за съ
щинско преобразование на на
шето общество върху базата 

Тъй както нестабилността на на делегатсната система, сдру 
цените и разходите няма да жения труд м самоуправление 
бъдат премахнати м през след То. 
ващата година, то и проблеми

Трето, да се запази теку
щата външнотърговска плате
жоспособност, да се намали 
платежния дефицит с чужбина, 
да се увеличава износа.

стопанско 

1974 Общественият продукт тряб . 
ва да нарасне с около 6 про
цента, при което промишлено
то производство с 7 до 7,5 на 
сто, а селскостопанското про
изводство с около 2,5 на сто. 
Особено ще се държи сметка 
за по-динамичен ръст на клю
човите сектори в производст 
вото, каквито са енергетиката, 
основните суровини, призвод- 
ството на основните хранител
ни продукти.

ИКОНОМИЧЕСКОТО разви
тие на нашата страна през 1974 
година измина в твърде слож 

и вътрешни усло 
вия. С Резолюцията за 
тието на страната през 1974 го 
дина, между другото се ис 
каше да се осъществят наче 
ствени резултати в стабилиза

ство ще бъде по-богато 
140 хиляди апартаменти.

Износът е нараснал 
5 на сто, вместо 
8—10 на

циално до процеоите на инфла 
цията и увеличението на цени
те. Няма съмнение, че основни 
те причини за инфлацията у 
нас са от домашно естество, а 
ерупцията на световната ин
флация само изостря този про 
блем. С други думи, вътрешни 
те слабости намаляват съпро 
тивителната сила на стопанст
вото срещу стопансните водо
въртежи в света. През първи
те девет месеца на 1974 годи
на, например, вносните цени 
се покачиха с 51 на сто, а мз- 
носните с 33 на сто. Известно 
е, че понастоящем на всеки 
процент увеличение на вносни 
те цени влияе на увеличението 
на домашните цени с 0,33 на 
сто.

с още
с около 

планиран-ите 
вносът

вместо планираните 12 дости
гна увеличение от 13 процента, 
в сравнение с 1973 година. Ка
то се има предвид осъществе 
ният по-голям ръст на производ 
ството от планираното, отклоне 
нията във вноса не са големи, 
докато същите износа са 
твърде значителни. При поло
жението на промените на цени 
във външнотърговския обмен, 
с такъв ход на внос и износ, 
се осъществява висок плате
жен дефицит от около един 
милиард долара. Това от своя 
страна до значителна степен

ни външни
разви сто, докато

цията на пазара и да се спре 
увеличението на цените. За 
целта допълнително бе приета 
Анпиифлационна програма. Ре
золюцията също така постави 
задача да се увеличи производ 
ството, подобри структурата 
на капиталовложенията, .по- 
пълно да се използват мощно
стите, да се подобрява жизне
ното равнище на работничес
ката класа, усъвършенствува 
разпределението, според резу 
лтатите на труда и т.н.

Също така през настоящата 
година ръстът на общото по
требление трябва да се съгла
сува с възможностите, рацио
нално да се използват всички 
налични средства — както в 
стопанството, така и в извън 
стопанските дейности — да се 
провежда акция по спестява
не. За това са необходими ви
соко осъзнание, че само с по- 
добра и продуктивна работа и 
по-рационално стопанско ико
номическо поведение могат да 
се преодолеят съществуващ|Ите 
тоудности В този смисъл из
пъква и социалната политика, 
като съставка на общата раз
война политика. Действително, 
битката за разпоеделение спо
ред труда и резултатите на тпу 
да е част от социалната поли
тика. Солидарността трябва да 
се развива като комплементар 
на форма на разпределение
то според резултатите на тру
да, върху основите които зна
чат същинско осигуряване и 

провеждане

Стопанската политика през 
изминалата година се осъще
ствяваше в условията на твър
де трудна международна ико
номическа обстановка, която 
непосредствено се отразяваше 
и върху ходовете на нашето 
стопанско развитие. Експлозив 
ният ръст на инфлацията в 
света, секването на конюкту- 
рата в развитите страни не 
можеше да не се отрази и вър 
ху нашите икономически отно
шения с чужбина и на стопан 
ското развитие в страната.

последователно 
на възнаграждаването според 
резултатите на труда.

Но, въпреки всички обектив 
ни и субективни обстоятелства 
и условия, с основание 
да кажем, че 
1974 година Югославия пости
гна по-динамично развитие на 
производство отколкото се 
очакваше. Общият реален об- 

доход е по-голям от

можем 
в течение на

Ст.

ществен 
миналогодишния с над 7 на 

а общественият продукт Завърши подговителното заседание на 
европейските КП

Конференция ще се състои 

през 1975 година 

в Берлин

сто,
с над 8 на сто. Промишлено
то производство бележи ръст 
от около 9 на сто. а селско- 

4 на сто. Посо-стопанското за 
чените резултати 
планираното за 1974 

И останалите стопански отра- 
също така постигнаха за

бележителни успехи. ^

надминават 
година.

(Черна Гора)

Нашето стопанство само от 
увеличението на цените на не
фта загуби около 600 милиона 
долара. Ограничаването на 
носа на месо на западния па
зар ни струва около 100 мили
она загуби и пр. Но от друга 
страна валутните 
страната възлизат към 1,2 ми
лиарда долара, което значи, че 
платежоспособността ни 
чужбина е положителна.

Строеж на ВЕЦ „Мратинье” 
обременява нашето стопанст-

сли

В структурата на производ
ството един от най-положител- 
ните 
то на

во.
Общественият продукт в не

достатъчно развитите републи
ки (Черна гора, Босна и Хер
цеговина и Македония) и САП 
Косово нарасна с 11 на сто 
по отношение на средния ръст 

цялата страна, което е по-мал 
което съз

из-резултати е увеличение- 
селсностопанското лро- 

по-специално на С приемането на комюнике 
на 21 декември в Будапеща 
завърши с работата си подгот
вителното заседание за конфе
ренция на европейсните кому
нистически и работничесни пар 
тии. С това е изминат 
един етап по пътя към среща
та в Берлин, която ще се със
тои през средата на 1975 го
дина.

изводство. 
храните. Рекордното производ
ство на пшеница ще ни осво
боди от вноса през тази годи- 

ще допринесе да се съз- 
: запаси. От 

това ще подпомо

запаси на

вна и
дадат съответните 
своя страна

борбата за стабилизация 
на стопанството през 1975 го-

къмко от предвиденото,
проблеми в областта надава

капиталовложенията 
краища и преодоляването на 
изостаналостта им.

ощев тези
гне и 1975 годинадина.
Личното и общото потребле

ние, от които зависи жизнено
то равнище на населението, 
бележи реално увеличение 
6,3 на сто, приемането на нови 
работници също така нарасна 
с 45 на сто, което е значител
но повече от планираното. 
През 1974 година нашето общо

стопански ре 
1974 година са 

особено

Осъществените 
зултати през 
твърде

от ако се има 
ството, че

След пристигането си в стра 
ната оглавяващ югославската 
делегация и сенретар в Изпъл
нителния комитет на Председа 
телството на ЦК на СНС д-р 
Аленасандър ГЪРЛИЧНОВ зая 
ви, че заседанието в Будапеща 

Първо, последователно само получи добра основа на нон- 
прообразование султативната среща във Варша 

и общество- 00> Сега съществуват благопри
ятии условия за полагане на 
усилия и борба за мир, сигур
ност, сътрудничество и обще
ствен прогрес в Европа и вси
чки партии-участнички в среща 
та по-задълбочено и съществе 
но са навлезли във всички те
зи проблеми.

Като отделна характеристика 
на срещата е убеждението, че

СТОПАНСКАТА политика 
през настъпващата 1975 годи
на ще бъде насочена към ре
шаването на проблемите в сле 
дните три стратегически обла
сти:

значителни,
предвид обстоятел 
са постигнати 

сложна международна 
която неблагоприя 

влияеше и върху
Това се отнася спе

в
твърде 
обстановка, нашататно 
икономина.

Александър Гърличнов

не само комунистите в Евро
па са тези. ноито полагат уси
лия за мир, сигурност и сътру
дничество, но също така това 
са останалите прогресивни си-

управително 
на стопанството 
то, съгласно Конституцията, ре 

Десетия конгресшенията но 
на СЮК и Заключенията от 
Четвъртото заседание на Пред 
седателството но ЦК на СЮК, 
без да се чака учредяването 
върху нови основи на всички 
елементи на самоуправителна- 

система и обща 
дългосрочна и средносрочна 
политика.

ли.
Югославската делегация из

несе в Будапеща своите стано
вища по 
нейният принос останалите уча 
стници в срещата оцениха нато 
добър и конструктивен.

всички въпроси и

та стопанска

Второ, да се спре по-нататът 
на инфлацията м об- 

цените
СЛЕДВАЩИЯТ БРОЙ НА „БРАТСТВО” 
ЩЕ ИЗЛЕЗ Е НА 10 ЯНУАРИ 1975 ГОД.

шния ход
щото увеличейие на 
през 1975 година да не надми 
не увеличението през предиш
ната година. Това значи, че це
ните пан ще се покачват, но 
по-бавно отколкото досега.

140 хиляди нови жилищаПрез 1974 година СТРАНИЦА 3
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Новогодишна беседа с председателите на общинските сиупщини

ЗА ПОСТИЖЕНИЯТА ПРЕЗ 1974 ГОДИНА 

И ЗАДАЧИТЕ В 1975 ГОДИНА
БАБУШНИЦА

Нови работни 

места

МИНАЛАТА 1974 година «шии
те общини напращат с хубави пос
тижения В Обществен0-1И!Ш1ЮМ1ГЧСС- 
кю и културно развитие, в укрепва
нето на делегатската система и съз
даване на условия за още по-уепс- 
шен ход в по-нататъшното социали
стическо изграждаме. Рошени са мно 
го проблеми, но много задачи тряб
ва да бъдат изпълнени през настъп
ващата 1975 година.

Председателите на общинските 
окупщини « Бооилоград ипж. Драган 
МИЦОВ, в Димитровград ииж. Бо
рис БОРИСОВ, в Сурдулица ииж. 
Йовап ПЕТРОВИЧ и в Бабушиица 
Станимир ИЛИЧ, икономист отго
вориха на въпроса ни КОИ СА НАЙ 
ГОЛЕМИТЕ ПОСТИЖЕНИЯ В ОБ
ЩИНАТА ПРЕЗ 1974 И НАЛЕЖА
ЩИТЕ ЗАДАЧИ ПРЕЗ 1975 ГО
ДИНА-

чая Деня иа освобождението, 
здравна -амбулатория в село Лю 
бераджа и 14 им пътища от 

трети разряд, влезли в плана 
по седемгодишно местно само 
облагане.

Създадохме самоуправител- 
ни общности иа интересите, ио 
ито заедио с вече създадени
те основни организации иа 
сдружения труд представляват 
основата за успешно фуиицио 
нираие на делегатсиата систе-

И иъм председателя иа Об
щинската скупщина в Бабуш- 

нишка община Станимир Илич 
се обърнахме с въпроса: иои 
най-важни проблеми разреших 
те в изтеклата и иаиво ви оча 
ива в Новата 1975 година?ДИМИТРОВГРАД:
Ш&ШШ*Комунално строителство и рекон

струкция на мощностите ма.
Новата година ще бъде 

преломнав известен смисъл 
за стопанското развитие йа 
Бабушнишиа община — каза 
Илич. Заводите „Тигър” — Пи 
рот ще строят в Бабушиица 
цех за производство на вътре 
шни гуми. За целта са обезпв 
чени 110 милиона динара.

Също така ще бъдат напра
вени реконструкции и разшире 
ния на химичесната промишле
ност „Лужница, за иоито ще 

бъдат изразходвани 2,5 милио 
на динара.

Предстои ни сериозна рабо
та в изпълнението на седемго 
дишното местно самооблагане 
за пътища.

Ще трябва да разрешаваме 
и нянои наболели въпроси по

— С приемането на Консти
туциите на СФР Югославия и 
СР Сърбия се мина към нов 
етап на развитие на обществе 
но-политическата система. Съю 
зната нонституция между дру
гото ориентира към определе- 
лени видове и форми на сътру 
дничество на местните общ
ности, давайки при това изтък 
нато място на регионалното 
сдружаване. Конституцията на 
СР Сърбия по специфичен на
чин определя условията за съз 
даване на междуобщинските 
общности, обществените дого
вори между заинтересованите 
в републиката общини.

Това не са случайни явле
ния, а логично продължение и 
продукт на обществено-иконо
мическите взаимоотношения, 
които все повече укрепват вър 
ху самоуправителни основи.

Една от основните предпо
ставки за по-нататъшно разви
тие на регионалното сдружава 
не — е равномерното разви
тие на целия регион.

През изтеклата година в Ди 
митровградена община са по
стигнати забележителни успе
хи в електрификацията на се
лищата и здравеопазването. 
Електрифицирани са повечето 
села във Висока, построена ам

булатория в Изатовци, асфал
тово шосе от Димитровград до 
Смиловци и други обекти.

А в идната година?

»•"

се въведе повече дисциплина 
м отговорност в работата, пове 
че икономисвано и спестява
ния.

Димитровградска община ра 
зполага с големи находища на 
въглища, медни руди, желязо, 
боксит и други, минерали. На 
последън са разкрити и нахо
дища на глина, която може да 
се използва в керамичната про 
мишленост. В общината са на
мерени и твърде редни видове 
украсителен камък, разноцве
тен гранит, черния порто, бял 
мрамор !И 
кварцов пешчар. В тези мине
рални находки полагаме голе
ми грижи, защото някои от 
тях, като черни порто напри
мер, е много скъп и се внася 
от чужбина.
Димитровградска община има 

и големи възможности за раз- 
вите на туризма. Погановски 

манастир, Петърлашната пеще
ра, Стара планина — това са 
все привлекателни туристичес
ки места.

•«V -

• I

Станимир Илич

— В годината, която си оти 
ва — изтъкна Станимир Илич 
— постигнахме завидни успе
хи. На първо място, електрифи 
цирахме и последното от 53 
села в общината.

Построихме хубава сграда на 
основното училище в Бабуш- 
ница, която бе отнрита по слу-

4 твърде качествен

а здравеопазването, като на гтър 
во място създадем условия за 
приемане на нови лекари-спе
циалисти и прочее.

г ’г'

М. А.

Инж. Борис Борисов
Всичките тези възможности 

и мдеи, нужно трябва да се 
обработят и изучат от специ
алистите като се изготвят съо
тветни проекти, съгласувани с 
общото развитие на региона.

— В идната година трябва 
да се извърши модернизиране 
и реконструкция на съществу
ващите производствени мощ
ности в общината. Разбира се, 
занапред ще е необходимо да

«■АЛААЛЛЛЛААААААААЛЛЛ/ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦+ффффффффффффффф , фф4

о ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА
♦ ОБЩИНСКИЯТ КОМИТЕТ НА СКС
< ► ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СОНИА
♦ ЛИСТИЧЕСКИЯ СЪЮЗ
,, ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ НА СИНДИКАТИТЕ
п ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ «А СОНИ-
<► АЛИСТИЧЕСКАТА МЛАДЕЖ
: ► НАЩБОЙЦКИТЕ ОРГАНИЗАЧИЯ НА СЪЮЗА

ОБЩИНСКА СКУПЩИНА
ОБЩИНСКИЯТ КОМИТЕТ НА СЪЮЗА 

НА КОМУНИСТИТЕ
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА 

СО ЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ СЪЮЗ
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА 

СЪЮЗА НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА МЛА
ДЕЖ

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ НА СИНДИКА
ТИТЕ

ОБЩИНСКИЯТ СЪЮЗ НА БОЙЦИТЕ 
ОТ НОБ Димитровград

НА ВСИЧКИ ТРУДЕЩИ СЕ И 
ГРАЖДАНИ

Бабушиица

На всички граждани и трудещи се в об
щината и страната

честитим
ЧЕСТИТИМ НОВАТА 1975 ГОДИНА новото 1975 годинаС ПОЖЕЛАНИЯ ЗА ОЩЕ ПО-ГОЛЕМИ УС- 1 

ПЕХИ В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОТО СТРОИ- ! 
ТЕЛ СИВО. (

■'ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ Л/Ч^ЧА/\ААААА/\/\А^ААА/

с пожелания за още по-големи успехи в Новата го-

*++++♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦»♦♦♦♦♦»♦♦♦/
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Кратка новогодишна беседа а председателите на общинските скупщини
БОСИЛЕГРАД на един по-малън обект в Сур- 

дулица за преработка на дърво 
за нуждите на „Симпо".

Ще довършим канализация
та в Сурдулица и. ще построим 
водопровод в града и равнини
те села: Алакинци, Биновци, 
Калабовци, Сувойница и Бело 
поле. Ще отпочнем и строеж 
на хотел-ресторант в Сурдули-

нови работници. Годишният бру 
то продукт на фабриката е 30 
милиона динара. По такъв на
чин са създадени условия за 
по-нататъшно развитие на този 
клон от стопанството — изтък
на Йован Петрович.

През 1974 година започна и 
построяване на нова фабрина 
за автоелентроснаряжемия в 
Бело поле в състав на „Заста
ва” — Крагуевац. Същата ще 
бъде готова през 1975 година. 
В нея ще работят още около 
180 нови работници, а годишни 
ят й бруто пр^цукт ще възле
зе на около 120 милиона дина-

ДЪЛГОГОДИШНИЯТ БЛЯН ДА СТАНЕ 

ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ ца.

Също така ще завършим ин
теграция на здравните институ 
ции в общината в една орга
низация - на сдружения труд. 
„Зидар” ще се' интегрира с 
„Хидротехнина” — Белград, а 
търговското предприятие „Зво 
зда" — с няноя стопански по- 
-мощна търговска организация 
извън общината.

Ще построим и нова автобу 
сна гара, тъй като съществу
ващата не е функционална. 
Вършим реконструкция на Кул 
турния дом в Сурдул-ица. В 
план е и построяване на още 
40 обществени жилища.

В Нострошевци ще довър
шим електрификацията, за коя 
то сме обезпечили средства. 
Водим акция да електрифици
раме още някои села и махали.

Пътят от Илисура-център до 
Стрезимировци (югославсно-бъл 
гарска граница) от 7 нм ще бъ
де асфалтиран, както и нлона 
до с. Нострошевци.

Йелашница ще получи нова 
здравна станция, а Клисура — 
център — зала за културно-за
бавен живот и бмблиотена с 
читалище, Сухи дол ново учи
лище, а Божица библиотена — 
подчерта ;другарят Петрович.

М. Величнов

— Ако речем, че нашият оби 
кновен човек в босилеградснз 
то село, социализма доживява 
чрез конкретни придобивки, ка 
квито са: електрификацията, 
пътищата, здравеопазването и 
др., предприетото, което нас
коро трябва да се осъществи 
ще гарантира особено големи 
успехи в тази област — изтък 
на Мицов.

Изготвена е програма и са 
осигурени финансови средства 
за изграждане на повечето да
лекопроводи, за електрифика
ция на селата от Лисинския и 
Любатския райони. С активизи 
рането на мина Подвирове в 
Нараманица откриват се възмо 
жности ток да получат и най- 
пасивните села в района на 
Тлъмино.

Построени са редица местни 
пътища и в тоя момент, мога 
да кажа, че единствено село 
Доганица няма никакъв път.

Извършени са всички подго
товки и решени спорните въ
проси за довеждане на питей
на вода в Босилеград, а това 
изиснва и изграждане на кана
лизация в града.

За развитие на учебното де
ло в Долна Лисина е -построе
на нова училищна сграда, 
която наскоро ще започне да 
работи още една паралелка. 
Довършени са и оборудени 
още няколко училищни сгради 
в други села.

В стопанството трябва да се 
посочи значението на новопо
строения дървообработвателен 
цех, в който, в началото, ще 
бъдат приети на работа 35 ра
ботника. Сетне, 
на тоя цех ще се разширяват, 
като се организира производ

ство на финални стоки.
През изтеклата година изгот 

вена е програма 
са средства за изграждане на 
хотел в Босилеград, който, тря
бва да подтикне развитието на 
туризма в комуната. Условия
та значително ще благопри- 
ятствуват след създаване на 
язовира в Лисина.

— Предстоящата година, в 
известен смисъл, трябва да 
бъде преломна за стопанското 
развитие на комуната ни. Вси 
чко, което е планирано, пред
прието и недовършено трябва 
да се доведе успешно до края.

Ще се борим да осъществим 
редица необходими мероприя
тия за стопанското развитие, ка 
квито са: изграждане на кла
ница с обекти за угояване на 
добитък, откриване на някол
ко промишлени обекти с помо
щта на Републиканския фонд 
за развитие и стопанските орга
низации от вътрешността и др.

Особени грижи ще положим 
за отнриването на, фосфатова- 
та мина в Долна Лисина и на

оловно-цинковата в Карамани-
ца.

Искам да изтъкна, че няма 
отстъпване от всичко онова, 
което е започнато през изтек
лата година. Такъв е случая с 
електрификацията на селата, 
дограждане на Дома на култу
рата, довеждане на вода в Бо 
силеград, довършване на здра 
вните амбулатории в селата и

и осигурени

ра.

Построихме и 40 нови обще 
ствени жилища и сграда за 
детски ясли Асфалтирахме шо
сето от Вл. Стбйковичево до 
Клисура-център в дължина от 
12 км. През изминалата годи
на бяха електрифицирани и се 
лата Млагинци, Ясен, а към 
край е електрификацията на 
Гадж1ина махала на Власина.

През 1974 година започна и 
построяването на детски пави
лион, в състава на Медицин
ския център, и канализацията 
в Сурдулица.

Задачите през 1975 година 
пън са много. Първостепенна 
задача ще бъде довършването 
на новата фабрика за автоеле 
нтроснаряжения, която започна 
хме през 1974 година — под
черта Петрович. След това не 
по-малко отговорна е и задача
та ни да стабилизираме фабри 
ката за машини и железолеяр 
ната „Мачнатица", която моме 
нтално е под принудително уп
равление.

Особено внимание, ще обър
нем на земеделието. ЗТК „Ма 
сурица" в Сурдулица се ин
тегрира с „Овощар" 
град и сега се правят планове 
за развитие на земеделието в 
този планински регион. *

Готвим и проект със „Сим
по” — Враня за построяване

др.
Една от по-важните задачи 

в настъпващата година ще бъ
де и по-нататъшното обединя
ване на стопанските организа
ции в комуната, кадровото им 
и материално укрепване.

Същевременно с подготовни 
те за осъществяването на зна 
чителните стопански и комуна 
лно-битови акции, ще положим 
усилия за усъвършенствуване 
на делегатсната система в ко
муната, като предусловие 
цялостно и непосредствено ан
гажиране на всеки наш граж
данин по договарянето и реша 
ването на важните проблеми.

В. В.

за

1991

СУРДУЛИЦА
В

БОРБА ЗА ИКОНОМИЧЕСКО 

РАЗВИТИЕ Бел-

и предадохме на употреба фа
бриката за производство на ми 
нерална вълна в състав на „Га 
ленина" — Земун, в която за- 

да работят около 100

През 1974 година (имах
ме много успехи, но аз преди 

тези в областтавсичко ценя 
на стопанството и затова от 
тях и ще започна. Построихме

мощностите
почнаха

■*1

I ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА 
ОБЩИНСКИЯТ КОМИТЕТ НА СЪЮЗА НА 

КОМУНИСТИТЕ
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СОЦИ
АЛИСТИЧЕСКИЯ СЪЮЗ
ОБЩИНСКИЯТ СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ 
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮ
ЗА НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА МЛАДЕЖ И 
ОБЩИНСКИЯТ ОТБОР НА СЪЮЗА НА БОИ 
ЦИТЕ ■ '■ ■ ■

ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА 
ОБЩИНСКИЯТ КОМИТЕТ НА СЪЮЗА 

НА КОМУНИСТИТЕ
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ 

ЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ СЪЮЗ

:
НА СО-♦ СЪЮЗ

ОБЩИНСКИЯТ СИНДИКАЛЕН 
ОБЩИНСКАТА - - А^АНА СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА

СЪВЕТ
НАКОНФЕРЕНЦИЯ

МЛА-
СЪЮЗА
^ОБЩИНСКИЯТ ОТБОР НА СДРУЖЕНИ 

БОЙЦИТЕ ОТ НОБЕТО НА
Сурдулица

На населението от Сурдулишка община и 
от цялата страна

,В БОСИЛЕГРАД

ГРАЖДАНИ И ТРУДЕЩИ СЕНА ВСИЧКИ 
В СТРАНАТА

ШИШ НОВАТА 

1975 ГОДИНАЧЕСТИТЯТ НОВАТА 

1975 ГОДИНА
V1

пожелават здраве, радост, щастие ии им
успехи в изграждане на самоуправителния со
циализъм.

ЗА НОВИ ЗАВОЕВАНИЯ В 
ИЗГРАЖДАНЕ; НАС ПОЖЕЛАНИЯ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОТО
НАШАТА СТРАНА. 1

СТРАНИЦА 5

БРАТСТВО **7ДЕНЕМВРИ1974



ЧЕСТВУВАНЕ ДЕНЯ НА ЮГОСЛАВСКАТА НАРОДНА АРМИЯ
ДИМИТРОВГРАД БОСИЛЕГРАД

С КУЛТУРНО - ЗАБАВНИ ПРОГРАМИВзаимни посещения
Денят на Югославската наро 

дна армия — 22 декември бе 
тържествено чоствуван в Ди
митровградска община.

В навечерието на празнина

предприятия „Услуга", застава 
„Свобода" — конфекция „Сво
бода"; заставата край Бробов 
ница — мебелното предприя
тие „В. И. Цило" и запасните 

в голямата зала на Центъра за офицери; заставата край Дол- 
култура се състоя тържества- ни Нриводол — земеделската 
но събрание. Донлад за значе- кооперация „Сточар" и пазар- 
нието на 22 декември изнесе мата в Димитровград продста- 
майор Томислав МАРКОВИЧ, вители на основната оргапиза- 
Програмата продължи с тьрже ция на сдружения труд . „Ти- 
ствен концерт, в който участ- гьр" — Димитровград, 
вува оркестъра на Дома на 
армията в Пирот, ученици от 
основното училище „Моша Пи 
яде" в Димитровград, както и 
Младежи и представители на 
ЮНА от територията на общи
ната. След програмата, за съ
трудничество с ЮНА бе връ
чено признание на Георги ШУ- 
КАРЕВ.

Бубало" от Бранко Чопич. Тази 
комедия, а залата на местната 

Райчиловци,

ни подаръци на граничарите, а 
след това в топла, другарска 
и сърдечна атмосфера съвмест 
но чествуваха общия празним 

Чествуването на 
приключи на вечерта на 22 до 
комари с изпълняване на „Вун

Допят на Югослаоската на
родна армия бе тържествено 
отпразнуван в Босилоградсна 
община.

Пионерите от основното учи 
лищо „Георги Димитров" посо 
тиха коменданството на грани
чните одиници в комуната и 
изпълниха скромна културно- 
забавна програма. След това 
с голямо ллобопитсоо разглода 
ха оръжието но граничарите и 
получиха обяснения за начина 
но употребата и качествата му.

По случай празнина а Дома 
на народното армия п Босиле
град бо открита изложба оръ- 
жио но граничарите и но тори- 
ториолнито части п комуната, 
която предизвика голямо инте 
ресовонио. Тоя път посотцто- 
лито имаха възможност до се 
запознаят с някои най-съвре
менни оръжия на нашата Ар
мия.

общност в село 
изпълни драматичната секция 
при гимназия „Иван Караива
нов".

празнина

В. В,

СУРДУЛИЦА
В рамките но прославата со- 

кретарят но Общинския коми
тет на Съюза но комунистите, 
Венко ДИМИТРОВ устрои при
ем за войници и 
на който ги запозна с общест-

Нови познанства
компндири,

вено-икономическото рвзвитио 
на общината и активността на

Посетителите предадоха пода
ръци на войниците и 
те, а учениците изпълниха под 
ходящи иултурио-забавии про 
грам и.

И тази година 22 декември 
— Допят иа ЮНА в Сурдули- 
шиа община бе чествуваи тър
жествено и весело.

На 21 декември 1974 година 
майор Душаи Дунгерсии дадо 
прием в Сурдулишиия гарни
зон за представителите иа об- 
Щвствено-политичесиия 
стопанските организации, учи
лищата, бойците и родителите 
на загинали в НОБ бойци.

На 21 и 22 декември гра- 
нйчните застави на територия 
та на Сурдулишна община по
сетиха представители на Об
щинската скупщина и общест
вено-политическите 
ции, стопанските организации 
и училищата.
Тя изпълни хубава иултурно-за 
бавна програма за войниците.

застави-
СК.

Група войници посети и ос
новната организация на сдру
жения труд „Тигър", къдетосе 
запознаха с работата на този 
фабрика, с процеса на произ
водството, а бе им предложе
на и скромна закуска. Бяха по
сетени и конфекция „Свобо
да", както и основното учили
ще „Моша Пияде".

На 22 декември представи
тели на организациите на сдру 
жения труд и друпи организа
ции и учреждения посетиха 
граничните застави в община
та. Заставата край Градини по 
сетиха представители на стро
ителното предприятие „Град- 
ня" и на Съюза на бойците: 
гоаничната застава .Лазино 
бърдо" — номунално-услужно

останат
спомените от тези срещи, иъ- 
дето покрай другото, се раз
меняха мисли между гранича
рите и посетителите, завързва 
ха нови познанства и правеха 
договори за по-нататъшно сът
рудничество. Особено любопит 
ни бяха пионерите, ноито пос
тоянно

Незабравими ще
Представитоли на обществе- 

но-политичесиито, трудовите 
и стопанските организации от 
общината организираха 
щение на колективите на ^гра
ничните застави „Рибарци и 
„Надиняча". Те връчиха скром

живот,
посе-

А Д.
запитваха граничарите 
бата им и др. Песните,за служ

танците и народните хора не 
даваха възможност бързо да 
со разделят гостите от домани 
ните-войиици.

НАЙ-НЕПОСРЕДСТВЕНИ ЗАДАЧИ НА КОМУНИСТИТЕ В СУРДУЛИШНА ОБЩИНА
организа-

Марксическо образование 

и интеграция
М. Величноа

СЕСИЯ НА ОС В СУРДУЛИЦА

Решително срещу 

криминала
дължени да се подготвят за 
дискусия по ленциите. ноито 
се изнасят — изтъкна Мило- 
рад Тасич, секретар на ОК на 
СКС в Сурдулица, на въпроса 
ни за най-непосредствените за 
дачи пред комунистите в Сур 
дулишка община.

ратура за подготовката на те
мите. От началото на януари 
1975 година първичните орга

низации на СК ще провеж
дат по две заседания месечно, 
на ноито лектори ще доклад
ват, а след това ще се водят 
разисквания. Комунистите са за

Общинският комитет на СКС 
в Сурдулица прие програма за 
марнсистко образование на чле 
новете на СЮК на територи
ята на Сурдулишна община. 
Програмата обхваща 20 теми 
от областта на марнсизма. На
бавена е и необходимата лите- Понрай тази. друга непосред 

ствена задача пред номунисти 
те са предстоящите интегра
ции в общината. Тана- напри
мер всични номунисти трябва 
да действуват за обединяване 
на Медицинския център със 
Специалната болница за гръдо 
болни в Сурдулица, Здравния 
дом на Власина Округлица и 
Аптеката в Сурдулица. Също 
така и строителното предпри
ятие „Зидар" в Сурдулица тря
бва да се обедини с „Хидро- 
технина" в Белград, а търгов
ското предприятие „Звезда"— 
с някое по-голямо търговско

На 17 декември 1974 година 
бе проведено съвместно засе
дание на трите съвети на 06- 
щинсната скупщина в Сурду
лица.

Най-интересни бяха инфор
мациите за преследване кри
минала в областта на стопан
ството и издирване потеклото 
на имуществото на някои лица. 
Само в строителното предприя 
тие „Зидар" и във фабрика 
'.Мачкатица" са подадени над 
20 заявления за криминал, а 
до днес почти никой не е 
отговарял. Още не е ус
тановено, че някое лице е не- 
занонно забогатяло и че тряб
ва да му се отнеме имущест
вото. Заради туй бе взето ре

шение номпетентните органи в 
бъдеще да обърнат по-серио
зно внимание върху тези зада
чи.

Покрай това. на заседанието 
бяха разгледани и приети: ре
шение за ребаланса на бюдже 

Общинсната 
1974

та на ску
пщина
решение за временно финанси 
ране на Общинсната скупщина 
от януари до март 1975 годи
на. решение за приобщаване 
към Междуобщинсната регио
нална общност във Враня, ре
шение за освобождаване „Мач 
катица" от плащане на облага 
не върху лични доходи от тру
довото отношение и др.

през година.

предприятие в Лесновац или 
Ниш. М. В.м. в.

На 27 декември в ДимитровградСесия ио ОС в 

Димитровград Общинска конференция\
Общинската снупщина в Ди

митровград, на сесията състо
яла се на 25 декември, разгле
да анализа на деловите резул
тати на стопанството в перио
да януари — септември 1974 
година. На сеоията бе разгле
дано и проекторешението 
временно финансиране на пол
зващите бюджета за първото 
тримесечие на идната година. 
Също бе обсъдено и обществе 
ното договаряне за сдружаване 
и на общината в Междуобщин 
ска регионална общност.

СКС
Актуалното политическо по 

ложение в общината и задачи
те на комунистите в тази насо 
на е тема, върху която ще се 
разисква на заседанието на 
Общинсната нонференция на 
Съюза на номунистите в Дими
тровград на 27. 12. т.г. Ще бъ
де приет и план за работа на 
Нонференцията за идната год.

и ще се избере комисия за 
обществено-инономически 
ношения в областта на обще
ствените дейности. Ще б-ущ 
разгледано и предложението 
за изменение и допълнение на 
решението за формиране на 
първични организации на Съю
за на номунистите.

за
от-

А.Зимен пейзаж А.
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„ВЕСЕЛА СЕДЯИКА“ 

В КУСА ВРАНА
Центърът за култура и заба- планина: единият се заселил 

ва в Димитровград е раздай- във Врело. другият на Еди ку- 
жил една хубава инициатива, ле, а третият в центъра на се- 
От няколко време насам орга- лото. На въпрос какви пробле- 
низира по селата „Весела седя ми има Куса врана със съоб- 
нка • щенията

Какво е съдържанието 
седянката?

— Нашето намерение е — 
казва директорът на Центъра 
Васил НИКОЛОВ да спасим от 
забрава хубавите народни пе
сни, приказки и гатанки, с кои 
то изобилствува нашият край.
Затова и организираме 
седянки. След като обиколим 
всички села, разбира се, в кои 
то има условия за такава прог
рама, ще съставим програма 
за финале на седянката. Фина 
лето ще стане в Димитровград.

Постановка м режисура на 
„Веселата седянка" прави Сре 
тен Игов. ,

Не бяха по-назад и изпълнени 
ята на учениците от основното 
училище с ръководител Слав
чо Петров, ноито се представи 
ха с печалбарски песни. Гор- 
дана Пейчева и Горан Тодоров 
изпълниха песента „Наклала 
Ненка седенна”.

.отговори като навит:
—' Никакви. Рейсове 1имаме 

редовно. Дори и два. Единият 
пристига от Пирот, а другия 
от Димитровград. На 
превозници печем прасета, а 
на другите агнета... Като ре
довен пътник— Ратков има го-

на

— х —едните

... Попитахме, след програ
мата, докато пред нас се вие
ше кръшно хоро, неколцина се 
ляни доволни ли са?

Радко Ненчев, 70-годишен зе 
меделец: — Нак да не? Много 
хубава вечеринна. Кам по-чес
то да има?

Иван Киров ни каза: — На
пълни ми се сърцето. Бих съг
ласил да слушам до зори...

Любица Веселинова, която 
взе участие и в програмата:— 
Нека само дойду и друг пут... 
Тъгай че се освободим и че 
изпоем по-убаво. Знам преко 
сто песни...

лямо желание да стане кодук- 
тор, за да може на спокойст
вие да си пуши... Шегаджията 
Ратков след като отговори 
зададените въпроси връчи 
гостите малки подаръци.

тези

на
на

х

... Дойде и най-хубавото. 
78-годишна старица, Любица 
Веселинова, която не знае и 
кога й е рождения ден и коя
то може би за първи път изли
за на сцена, изпълни песента 
„Имала майка чувала, до девет 
сина левенти и десети църни 
Гьоргия”. Веселинова поведе 
хорото. След нея без да чака 
покана излезе един здравеняк- 
планинец и каза:

— Я съм Сима Алексов оди 
Кусе вране. Са че ви одсвирим 
едно оро и че ви изпоем едну 
песен. Кютете тамо, еей! Мо
ят инструмент су двойке. След 
Симо настъпиха две етърви: 
Цвета и Роса Михови и изпяха 
една жътварска песен.

Своето майсторство показа
ха и акордеонистът. Сава (с още 
двама колеги от Бабушнишка 
община) и духовият оркестър 
на Станоя Лепоев от съседно
то село Нашушковица.

Алекса Алексов, стар свир- 
джия и ловджия, както се пре 
дстави на публиката, изпълни 
на кавал хорото „Стара Боса- 
ра”, а Стратко Петров

„Продал булка си” ...

х\
... Нашият „ко^ган" от три 

препълнени джипа пристигна в 
Куса врана привечер. И още 
от първите къщи започнаха да 
ни приветствуват любопитните 
погледи на ученици, младежи, 
жени и старци, наизлезли 
сокаци и дворове., да ни

х

Учредена Скупщината на общност
та по физическа култура

... На раздяла, някъде към 
полунощ, преди нашият кер
ван да тръгне обратно към Ди 
митровград, попитах кусовран- 
ци коя акция е сега на ред?

— Ток имаме, вода имаме, 
пътя прокарахме... сега ни тря 
бва телефон. При случка ня
кой да се разболи...

по
по-

рещнат.
— От десетина дни 

„седянката" -
на стрелбище. На заседание
то бе приета и дългосрочна 
програма за развитие на физи
ческата култура в Димитров
градска община. Върху проек
топрограмите ще се изкажат 
всични организации на сдружв

На 23 декември в Димитров
град се проведе учредително 
заседание на окупщинага на 
оощността по физичесна кул
тура. за председател на скуп
щината бе изоран инж. Стани 
мир Костадинов, работник в 
„I радия”, а за подпредседател 
ьадин Хамидович, гимназиален 
учител, ье (избран и Изпълни
телен съвет от 7 членове, с 
председател Димитър 1юров, 
прогимназиален учител.

На заседанието бе прието и 
самоуправителното споразуме- 

сдружаване в Непубли 
канска общност по физическа 
култура и 
споразумение за финансиране 
на общността. Последното тря 
бва да бъде разгледано и под 
писано от организациите 
сдружения труд и останалите 
трудови организации.

Разглеждайки проектопрогра 
мата за развитието на физиче 
ската култура през 1975 годи
на, бе прието да се завърши 
игрището по хандбал, да_

изграждане на басейн, ка 
кто и изграждане на терен с 
трева на футболното игрище. 
Също ще бъде определено мя 

и започне построяването

се гот- 
- казвавим за

секретарят на първичната орга 
низация на Съюза на комуни
стите в Нуса врана Борис Ге- 
щамов. На събрание решихме 
всяко семейство да внесе по 
10 динара... Дясна ръка в под 
готовката беше и нашият учи- 

Славчо Петров, който съ-

х

Напуснахме Куса врана с 
много хубави впечатления. Мно 
го и много се е променило 
селото. Преди двадесетина го
дини се казваше: „В Куса вра 
на и врана кост да не ти от
несе". Днес Куса врана, меж
ду другото, и най-голямото се
ло в Димитровградска община 
— е най-напред.

Матея Андонов

ния труд.
С учредяването на тази са- 

моуправителна общност принлю 
чва един етап, който значи догра 
ждане на самоуправителната 
обществена система в тази об
ласт и започва нов етап, в но 
ято е основното, че трудещите 
се, които отделят дохода за 
тази област и ще разполагат с 
него. В Скупщината на общно
стта, която наброява 25 деле
гата е обезпечено работничес
ко мнозинство, чиято най-важ
на задача в предстоящия пе
риод ще бъде: в съгласие с 
общите интереси, права и длъ
жности на трудещите да след
ят влиянието на физическата 
култура за развитие и укрепва 
не здравето на работника и 
останалите граждани, ноето а 
и внесено в проектопрограма
та за дългосрочно развитие на 
физическата култура в общи
ната.

тел
що е кусовранец.

— Всички до един се анга
жирахме — добави Алекса Але 
ксов, стар земеделец. Днес в 
Куса врана е празник. ние за

изпя— X — самоуправителното
песента.

... Не за дълго залата на ос
новното училище беше препъл 

Всички бяха дошли на нанена.
„седянката”. В точно определе 

— толкова очакваното 
започна. Води- 

Саша Ха-

ЧИТАТЕЛИТЕ НИ ПИШАТ
ния час 
представление 
телят на програмата 
мидович накратко запозна при- 
съствуващите със съдържане
то й:

__ Първата част от „седянка-
наза той.

По компетентни от лекаря запо
чне

та" ще бъде наша — 
Подготвили сме няколио наро- 

песни и стихотворения, из 
Марин Младенов

нойто осигурявам тричле- 
си семейство.

Поставям въпроса, ногато е 
пана постьпено дали та 

„разходи” в общинсната 
ис мно

и с 
ннотоРЕЖАХ ДЪРВА С 

моторна оичния за нуждите 
на оощинага. на ь декември, 
при сечено на дърва повредих 
рана и потърсих леиарсна по 
мощ в Здравния дом в Боси- 
леград. Лекарят нонстатира, че 
съм способен за раоота в срок 
от седем дни, ноето потвърди 
и в здравната ми инижна.

ДНИ
дадени от 
( .Между Ерма и Стара плани- 
на"), а след това музикалният 
състав при Центъра „Балан- 
стри" ще изпълни няколко точ-

А. Д.СТОс мен 
нива
управа не се случват 
зина, нойто дойдат да полу
чат някое удостоверение 
няной друг донумонт?

ШЕСТ МЕСЕСА ПРЕДСРОЧНО
треба нов агрегат на „Върла 
IV". По такъв начин „Върла 
IV" ще дава двойно повече 
електроенергия, отнолкото се
га. Привършва и монтирането 
на нов агрегат на „Върла Ш", 
нойто ще бъде предаден на 
употреба до нрая на февруа
ри 1975 година.

През средата на 1,975 годи
на ще привършат монтажните 
работи на нови агрегати и на 
„Върла I" и „Върла II”. По то- 
зи начин ще завърши монти
рането на системата водоцент- 

рамките на втората фа 
ВЕЦ „Власина".

Тези дни, 6 месеца предсро 
чно, в рамките на втората фа
за на ВЕЦ „Власина", в Сурду 
лица ще бъде предаден на упо

или
ни.

Публиката с внимание изслу 
точка на Шпиро

Тричков^Асеи Луков, Красимир 
Григоров, Иван Симов и Мио-
мир Милич, веднага след тял Според Занона за 
много аплодисменти пожъна на работа, ногато работния се
и известния гаидарджия Све- поареди> там нъдето раьоти
тозар михайлоа. пародии пе- „омпетентните оа длъжни да
сни от „Между Ерма и Стара оформят съответни документи,
планина” рецитираха Весна по 
стова и Свооодан Тодоров, а За целта
..тленни песни изпълйиха Сне чалника на __
жана ДДндрееаич, Невена Пет- общината, Драган Р •
ров“ Емилия Ьленкова и 1е- той ме изпрати до Васил Хри
ооги Георгиев, а хумористично Стов, инспектор по тР7Да- Р
писмо чете Никола Димитров. стов ме пан изпрати Д= ината
В началото на програмата води налиия служец иа о0^ р0
телят попита: Има ли ной да Павел Илиев, а той ме гщ 

разкаже нещо за история- прати до Воислав Ди Р •
Нуса врана. На сце иконом...

1излезе Любомир

Занно Петрунов,

защита

ГОСТИЛИИЧАРСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 
„ЦЪРНИ ВРЪХ“

се обърнах към на 
общата управа на бабушница

Бабушмица, Звон-В своите заведения в 
ска баня и д-р. районни центрове предлага на рали в 

за нагостите
М. В.

ПЪРВОКЛАСНИ ЯСТИЯ И ПИТИЕТА
НИ Бабушеица и Звонската на село 
иата веднага 
ратков и започна:

__ Мой деда Тодор ми о на-
зувал, имало в турско време 
трима братя, които си живеели 
в село Врабча. Веднаж го уби 
ли турени ага. И за да не ги 
намерят турците — избягали

В заведенията ® 
бамя могат да се организират м увеоелеиия нополучих писани до 

с нойто се регулира 
ми. Поради то- 

повреден да 
работа, за да ми со 

нисиия ли- 
иойто получавам

Така но
нументи,
боледуването ДОСТЪПНИ цени.

На всички гости и делови приятели 
ЧЕСТИТИ НОВАТА 1975 ГОДИНА

ва бях принуден
идвам ма 
но отбива от инан

под Влашка чеи доход,тук в гази долина СТРАНИЦА Т
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НАШИ СЕЛА

долно тлъмино
ОГАТО ПЪТУВАТЕ нагоре 

по Брамновсна рони и 
минете малкото соло Би 
стър, разположено на 

устието на я решимата рока, 
пред погледа ви се открива 
широка гледка. Като продължи 
то още по-нагоре и минете мо 
ста на реката пред вас се 
открива неголяма, но красива 
котловина. Тук отвъд Мала ре
ка е центърът на село Долно 
Тлъмино с големия кооперати
вен дом, училището, амбулато
рията, сградата на милицията, 
местната канцелария и някол
ко частни къщи и воденици.

Тлъминска река, която тече 
от запад и Мала река от юг 
разделят селската мера на три 
части: Присое, Кашкало и Ру- 
дина. Долнотлъминските 110 
семейства са разделени в 12 
махали: Рачанска, Присойска, 
Дръндупска, Татаровска, Еров- 
ска, Японска, Црешнавска, Ко 
совска, Клинчарска, Терзийска 
Селишка и Мановска.

Според последното преброя
ване на населението Долно 
Тлъмино има 410 жители, а 
селската мера заема 18 270 
декара повърхнина. Има доста 
гори — 7 300 декара, нови 4 570 
декара, ливади —: 1 290 дека
ра, пасища — 3 620 декара, 
овощни и зеленчукови градини 
— 390 декара и много необра 
ботваеми площи. Селяните от 
глеждат около 1 300 овце. 270 
говеда, 150 свине и 32 коня.

От 1950 година насам са за
лесени над 500 декара голи 
площи с борови и акациеви фи 
данки. Но много поройни ме-

К дълба големи ями и откри ста 
ри гробища. На повърхнина от 
около 200 квадратни мотрп са 
намерени 13 гробници от почо 
ни тухли,. солидно направени 
и запазени. В една от тях о

Варенето на хубава ракия о 
стара тлъминска традиция. Но 
изкупуването на същата през 
последните години е спряло. 
Подобно о положението и с 
продажбата на добитъка.

I

а ■ “ МР 
^

_Ж ■ -Щ",. гт.
Там, нъдото техниката още но е стигнала

И тук слод освобождението 
бяха направени голоми крачни 
п областта на образованието. 
Много младожи и девойки за
вършиха сродно, полувисшо и 
пиеше образование. Но то на-

Гората расте и се разхубавява

с Босилеград и пр. Надеждата 
и на тлъминчани е в близко 
бъдеще да отпочне акция 
електрификация на селото им. 
Това много ще подобри живо
та им и до-голяма степен ще 
спре миграцията на население
то. Защото и за Долно Тлъми 
но може да се каже, че 
село без млади хора.

пуснат солото и от година на 
година в него остават все по- 
малкб млади хора. Но и те 
мислят за бъдещето си на се
ло. За това говори изгражда
нето на хубави къщи, довеж
даното на вода в домовете, 
повдигането на много овощни 
градири и млади гори. Улесне
ние йм правят магазините в 
центъра на селото, амбулато

рията, редовните съобщения

за

намерено гърне от глина, чово 
шки скелет и много кости.
На възвишението Нула в 
Еровска махала, според преда 
нието, местното население по 
дело ожесточена борба с тур- 
ците. На някои места пороища 
та откриват дебели дънери от 
бор. Някои от тях са толкова 
запазени, че селяните ги пол
зват за строителен материал.

е

;
Стоян ЕВТИМОВ

I

Я НАДУЙ КОЛЬО, КАВАЛА...МИНАЛО

Днешното село е образува
но преди около 400 години. 
Първите жители настанили ме 
стността Село, ноето се нами
ра в Рудината. Според преда- 
дението основател на селото 
бил някой си Владимир Янач- 
ков, който пръв се доселил 
отнякъде. След това тук до
шъл някой си Атанас от кри- 
вопаланешното село Подържи 

Клинчарска махала об-

е на работа, а дъщерята се учи. Беше тръг 
иал да ги посети.

Поприказвахме си за Сенокос, за про
блемите на сенокошани.

— Без път сме — казва Симов. Ток 
това много ни улесни, обаче 

често
> доведохме и 

съобщенията стават с трудности и
се прекъсват.

— Този въпрос повдигам на всяко съ
брание, на всяка конференция. Във Висока 
са останали само стари хора и пътят тряб
ва да се направи...

А що се насСз до кавала — с него Си
мов е пожънал немалко успехи.

— Участвувах на всички фестивали на 
българската народност от Димитровградска 
община. Получих три първи награди, и ня
колко втори и трети... Жал ми е само, че 
кавалът, този милозвучен инструмент оста
ва във Висок без наследнин—

Никола Симов е участвувал в Народо- 
освободителната война. Понастоящем е се
кретар на Съюза на бойците и секретар 
на местната организация на ССРН в Сено- 
нос и член на делегацията в „Сточар”.

М. Андонов

кон.
разували бежанци от Любата, 
карадаци дошли от планина На 
радаг и няколко семейства от 
Пърцория, село в Крива па
ланка. Турците със сила дър
жали населението в „купрено- 
то" село. Не рядко тук минава 
ли хайдушки дружини, обита
ващи по горите на Кашкало и 
Бобешино...

32^
Ш ьр?
уШ Я надуй дядо кавала, след теб да вин- 

на запея ... Никола Симов, 50-годишен общ 
работник в кооперация „Сточар” от Сено
кос надува кавала повече от 30 години, ма
кар че не е и дядо.

Срещнахме се съвсем случайно, в 
един петък, в Димитровград. Беше тръгнал 
за Пирот, при децата, както наза. Синът му

:
■у У;

НАСТОЯЩЕ
■ Vт До преди 30 години селяни

те от Долно Тлъмино ореха пост 
ните си нивици по деретата с 
дървено рало и дето се казва 
едвам свързваха давата края. 
Днес всяко семейство оре с 
плуг. Изградени са и изграж
дат съвременни къщи, чисти и 
хигиенични. Безплодните ниви 
м ливади се залесяват. От цен
търа на селото до махалите 
са направени добри колени 
пътища. Отглеждат се поради 
сти говеда, засаждат доходни 
овощни дръвчета.

На залесяване

работливитеста още чакат 
ръце на местните горани. По
ради относително малката над 
морска височина и южното 
изложение Долно Тлъмино се 
счита за едно от „по-питоми- 
те” села в Босипеградсна об
щина.

III 1ТЪРГОВСКОТО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА СТРОИТЕЛНИ 
МАТЕРИАЛИ. И МЕБЕЛИ 11 I11 111 1е5шпа 1СТАРИНИ

I I■ • УЖВ миналото Долно Тлъмино 
се ,наричало Ченгено коло, 
населението ченгеноколци. От 
лявата страна на реката в ма
хала Присое се намират остан 
ки от стара крепост. От кре
постта до реката водел ту
нел. Тази местност се нарича 
Градище. За миналото на Гра
дище и цялото село съществу 
ват бледи предания. Край Ма
ла река една местност се на
рича Грамади. Тук личат следи 
от зидини и една яма, нарича 
на римски бунар. И сега тук 
се намират парчета от печени 
тухли. В местността Милошев 
чукар е премивана руда и има 
старо църквище. Едно място в 
махала Селище се нарича Ано 
ве. Тук някога минавал пътят 
от Краище за Бобешино, Ка- 
менишко поле и Егри паланка 
(сега Крива паланка).

1_ч)иВ1_ЗАМА1а 111 1В СКЛАДОВЕТЕ СИ В НИШ
— ЗА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ „БРАТИ И 

ПРОЗОРЦИ НА УЛИЦА „12 ФЕВРУАРИ” № 7, ТЕЛЕФО 
НИ - 24-923 И 24-147

ЗА МЕБЕЛИ И ПОКЪЩНИНА НА УЛИЦА 
„ПОБЕДА” № 2, ТЕЛЕФОНИ: 21-151 И 22-743 
СНАБДЯВА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ СИ С ВСИЧКИ ВИДО
ВЕ КАЧЕСТВЕНИ
СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ, ВРАТИ И ПРОЗОРЦИ 

МЕБЕЛИ И ПОКЪЩНИНА.
Л Е С Н И Н А ВИ ПРЕДЛАГА СТОКИТЕ СИ ЗА ГО
ТОВО И НА КРЕДИТ. ЗА ПЛАЩАНЕТО С ВАЛУТНИ 
СРЕДСТВА — СПЕЦИАЛНО НАМАЛЕНИЕ НА ЦЕ
НИТЕ.

11 I1 I1 11 1I 11I 1ш1 1I 1II II1 1НА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ И ПОТРЕБИТЕЛИ
ЛЕСНИНА — НИШ ЧЕСТИТИ 

НОВАТА 1975 ГОДИНА.I I
Кюп от римено време (?)През юни 1974 година голям 

местността Осоина изпорой в
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ТРИ ВЪПРОСА - ТРИ ОТГОВОРА

КАКВО Щ ЯПОНИЯ?
Нашият худож

ник СЛОБОДАН 
СОТИРОВ през сле 
дващата година 
ще празнува един 
свой юбилей — 
тридесет години от 
първата му излож
ба.

През 1945 годи
на нато студент 
на Художествена
та анадемия откри 
в Димитровград 
своя първа излож 
ба на акварели и 
рисунки.

По случай пред
стоящия му юби
лей поставихме му 
три въпроса:

Коя е последната ви изложба?

— Последната ми изложба 
е тази в Токио (Япония) в га
лерията ,.Токума". Там се пред 
ставих с около тридесет аква 
рели, от ноито известно число 
бяха откупени. Това е всъщ
ност и първа моя изложба, на 
която аз не присъствувах. Мно 
го съм доволен от критиката в 
Япония, още повече че това 
беше изложба, в която с още 
двама наши художника се пре 
дстави югославското изобрази
телно изнуство.

Слободан Сотиров

— Най-успешен и в художе
ствено отношение е портретът 
на академик д-р Йован Туца- 
ков. Той ми е същевременно 
и най-мил, защото това е порт
рет на мой приятел и човек, 
който много обича моя роден 
край ипрез тази година направи 
някои^свои изследвания в Ста
ра планина.

ХОРА НА НАШЕТО ВРЕМЕ

ЛАЕ1 нога5
В ДИМИТРОВГРАД е доста- ги намирах време за нея.

През 1938 година Шукаревтъчно само да споменете муза
ката и името на Г еорги Шука- започнал да работи в мина Бор.

само себе си. Взел участие в работническарев идва от
Или обратно — ако се загово- — Какви са ви намеренията 

за откриване на изложба през 
1975 година?

— Следващата ми изложба 
ще бъде в Норвегия. Вече-съм 
направил нужните подготовки. 
Изложбата ще бъде открита в 
началото на годината.

стачка, бил арестуван, но ус-
ри за Шукарев — това ще ре- пял да се спаси.

Това били „университете" наче — става дума за музиката.
А музиката и Шукарев, само Георги Шукарев.

Веднага след освобождение-до преди няколко месеца
то се озовал в родния Димит-бяха символ на Димитровград.

Последните години работите 
върху портрет. Кой портрет ечи 
тате като най-успешен, напра-

ровград. Започнал да препода-Без музиката не можеше да
ва музика, известно време исе замисли нито едно тържест
френски езин Учителскатаво в града. С музиката Дими- в
школа. По нужда. Дори и днестровград посрещаше и изпра вен разбира се през 1974 годи-

щаше майските тържества... често го взимат за преводач Б. Н.на?по френски в митницата.От преди пет месеца вече не
— Някъде през 1963 година,е така.

поради липса на нвалификацииГеорги Шукарев, димитров- КОМУНАЛНО-УСЛУЖНО ПРЕДПРИЯТИЕнасмалко не останах безградският маестро, след дълги
работа. И тогава взех, че изна-години отдадени на музиката „КОМУНАААЦ“рах средно музикално учили-отиде в пенсия.
ще.Как Шукарев. прекарва дни-

Но това е минало.те ай без музика?
Днес Шунарев прави отчет 

на времето и изчаква... Може Бабушница— Тежко, много ми е тежко
— признава Шукарев. Не е

би ще го поканят пак да вземелесно след повече от тридесет Извършва всички видове ниски и високи стро 
ежи, довеждане на ©ода, строеж на пътища и 
др. комунални работи.

диригентската пална. Още по-години прекарани с музика на-
вече, че не му е определенведнъж да се разделя от нея... 

Тежко ми е особено вечер, ко- 
гато се вслушвам дали музи
кантите репетират, дали учат... 

Готов съм и сега да работя с 
от няколко

заместник.
Тъжи по нея...
— Ето, назва той — военни

те ми пратиха покана за тър
жественото събрание по слу
чай Деня на армията. Не са 
ме забравили. А и много хуба
во сътрудничехме с тях.

Георги Шунарев

ските страни и заедно упраж
нявахме. ..

На всички трудещи се и граждани
ЧЕСТИТИ НОВАТА 1975 ГОДИНА С 

ПОЖЕЛАНИЯ ЗА НОВИ УСПЕХИ И ЗАНА
ПРЕД

музиката, защото 
месеца тя прекъсна с работа, 
ще работя без възнагражде
ние, на доброволни начала... 
Само да не прекъсне хубавата 
традиция на родния град 
не без тревога в душата назва

— И по-късно, когато вихъ
рът на съдбата ме отнесе в 
Алжир, Тунис и Мароко — не 
се разделях от музиката. Вина М. Андонов '.т.'»
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Шукарев.

Превръщаме 
йего има безброй снимки от 
разни концерти и тържества.

— Тази ми е най-милата 
казва Шукарев и посочва сним 
ка направена преди две годи
ни, когато бил удостоен със 

награда и

албума му. ВI „фалш”. Днес той се сбогува с нас и то
ва, ноето не струва е, че беше тъжен, те- 
жеха му ученичесните сълзи, нъсаха го на
то времето, ноето си тече...

А бай Джора не се дава. Припомня 
си за дните, изпълнени с музика... Думи
те спират.

И извинва само — „Да живее музи- 
наТа!” изпива чашата донрай и започва 
да ни разназва свои преживелици:

— Нинога нищо не можеше да ме от
крои от музината... Това няма да може 
и настоящия случай. Не мога без оня „не
поносим шум" на инструментите. Свиннал 
съм с него... Давам дума, че и занапред 
ще продължа да работя, нанто и досега, 
но на доброволни начала — разбира се, ано 
има нужда от това. Тънмо сега, мисля, че 
имам условия да работя...

Когато бай Джора тръгна на заслуже
на почивна, всични дойдоха да го изпрат-

колен- 
колега.

ят: учениците своя обичан учител, 
тивът своя добър другар и ценон 
Всички иснаха заедно иенрено, топло, чо- 

пожелаят на бай Джора Шуна-
Ч>
V вш„Септемврийска 

2 500 динара... Свидни ми са 
ежедневно 

от свои бивши уче-

X вешни да
рев, изтъкнатия радетел-музииант щастли
во отиване в пенсия. Ни най-топли по-■о и писмата, които4 получавам 

ници музиканти.
— Извел съм на

99 нито подаръ-желания прегръдни, сълзи; 
ците не можаха да спрат хода на време
то, не
Дойде момонт, когато раздялата е неми
нуема, момент на естествения ход на не
щата, и бай Джора, манар че това нинога 
не искаше, трябва да остави своята дири
гентска пална, или да я предаде на няиой 
от учениците си. За успеха има тоаа, че не 

семе е поникнало, и ще продължа- 
никне, било тун а Димитровград, или 

изобщо

I път над 300 
Някои от тях са можеха да върнат всично отначало.ААмузиканти.

големи музиканти. Гелев с успех 
I свири в Белградската филхар-
I----итШЛЯ. мерне» в Софиисиа

А ной знае ощета опера... 
колцина свирят по разни съсга 
ви навред из страната.

Как се породила у Шунарев 
любовта към музината?
_ Още нато дете обичах музи 

на. Но първата флейта ми даде 
Георги Гайдаров. С нея изкарах 
първите ноти... През 1923 го
дина.

А след това...
Тежните години 

принудили Шунарев да замине 
за чужбина. Първо се озовал 

франция. Бил работник, но 
свободното си време уп-

МУЗИКА!" говото 
ва да

Белградсната филхармония, това 
и не о съществено.
в

ощеОт друга страна, чувствувам, че 
имам сили здраво да държа своята лира, 
па манар и да е настроена за тонове, кои
то не идат под кран с годините.

Наистина, той още йена да работи, ощо 
да со труди, още да со радва иа всяна 
добре изкарана нота, да со поразсърди и 

— няиой юноша, цонто не о 
свири
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на живот

подвинне на 
разучил добре упражнението и

във Садин Хамидовичпрез
ражнявал музиката.

__ Учех. Учех непрекъснато.
В Париж, Нант, в Нормаидия се 
срещах с музиканти от балнан
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на стария миньор СРЕЩИ И РАЗГОВОРИ
ДАЛЕЧЕ от Босилеград и 

малкото и бедно селце Жора- 
кино. Днес с автобус бьрзо 
со минават към 35-то киломо 
тра път до Серафимова воде
ница и няколко километра со 
върви пьс'а до Жеравино. От
коле от Жеравино до Босило 
град се е пътувало само пеша 
или с кон — по цял ден. Же- 
равинчани са мирни и трудо
любиви земеделци, орат пост
ните си нивици и отглеждат до 
битън колкото за своите нуж
ди. На пазар отиват п Крива 
паланка, а рядко в Босилеград. 
Но... на съд отиват в Боси
леград. Много рядко. Но може 
би затова, оня които реши да 
изкарва правдата чрез съда 
трудно се примирява със съсе
лянина си...

Гражданката Л. С. е малолет
на, още момиче. При напасва
нето на добитъка си нанася й 
побой съседът Р. С. млад мъж. 
син на стария миньор. Побоят 
предизвиква кавга и вражда 
между двете семейства. Рабо
тата стига до Общинския съд 
в Босилеград. И делото се „вле 
че” с години. На съда се до
казва, че побоят не е бил тол
кова страшен — лена телесна 
повреда и Р. С. е осъден за 
вината. Но с това не се прекра 
тява и омразата между двете 
семейства. Малолетната Л. С. 
не е доволна от присъдата, 
чрез съда търси виновният да 
й плати за лекуване, болки, 
страх и пр. и пр.

Сега пак са в съда: малолет
ната, виновният и вече осъден 
съсед и бащите им — и двама
та миноьри. Бащата на осъде
ния е заболял от силизкоза — 
миньорска болест и е на леку 
ване в санаториум. В случая 
болният
леглото и дошъл в 
види защо е тази вражда меж 
ду двете семейства и да пои
ска прошка за сина си, да по

мири сина си и съсодито. И 
стириит болен миньор се обрь 
ща към съседа си и търси мир. 
Трогателна е картината, когито 
старият висок и сух чоаои, ко
йто с тежко въздушно поема 
дъх подопа голямата си косте
лива и блода ръка 
си и му казва:

— Синът МИ 0

Но, хорото понякога са чуд
ни. Другият миньор, бащата на 
мплшттиптп сниши но чу ду- 
мито на съсухронин си съсед, 
роднина и полога ДЕЛНИЦИТЕминьор.
Той но иска помирение. Съдът 
нека роши всичко. Нека върши

но съседа канто е тръгнало, въпреки раз
носките, свидетелито, изгубе
ното времо и — враждата, над 
писнала над двете фамилии от 
соло Жоравино.

Долото се отсрочи за друг 
път. Старият миньор отива 
санаториума, можо би за по
следен път о бил в съда. По-

НЛсгрешил, но 
оз но съм бил тук. Той о млад 

прости му. Но зарад ного, 
но зарад мено. Пирите но са 
важни — искам помирение. 
Моите дни са изброени, аз 
си отивам вече. Ти си мм род
нина и близък комшия. Ти и ЛЕКОВв

твоите няма да дойдоте на по 
гребението ми. Враждата що 
остане. Това мо плаши... Но 
мога да умра спокойно...

От очите на стария миньор 
со търкулнаха няколко одри 
сълзи.

младия му съсод в своята ми
на. Остоиолито в солото, Но 
успяха да свалят бромото но 
сълзито на стария миньор ... 
създадената вражда. Но помог 
нпхо и трогателните думи и 

И. Андонов

ЧЕТИРИДИСЕТГОДИШНИЯТ шофьор Петър Леков 
работи в автотранспортното предприятие „Ниш-екслрес 
в Димитровград. Той е един от най-усърдните работни
ци Iи о предложен за „Сребърна грамота голямо 
признание в техния колектив. Политахме го, как е по
стигнал това?

— Право да си кажа, приятно ми е, че и аз съм 
между предложените за тази награда.

— Работя внимателно. Пазя и хората, и
I много лоши за съобщения, но аз оце- 

. От 1968 година карам рейс и някоя злополука

колата. На
шито пътища са 
лях..,
не съм имал.

Никога но съм отказал да тръгна на път, където и 
да ми се каже. Едно време почти никой не искаше да 
пътува по долината на Ерма за Тр. Одоровци аз пъту
вах. Там наистина пътят е лош шофьорът трябва много 
да внимава... Нато войник, постоянно трябва да държи 
на прицел шосето, за да не се озове край него.

Много важно е как се гледа и машината. Тя е като 
дама, с която танцуваш. Ако не си внимателен ще 
ти откаже играта... — малко на шега казва Леков.

— Леков е между най-добрите шофьори —
Виктор Йосифов, шеф на ,,Ниш-експрес’ в Димитров
град. Празник ли е, или делник, ден или нощ на 

винаги мога да разчитам. Зная, че няма да каже, 
че е изморен, че е болен, или че тъкмо се е върнал от

Пример за похвала
Може би някой като прочете следните редово що 

каже: „Хъм, голяма работа!" „Издадено едно Четало 
(учебно пособие), че какво?!

Но дали тана мисли и дългогодишната просветна 
работничка от основното училище „Моша Пияде" в Ди
митровград Николина Мишева?

— Искам да иснажа голяма благодарност зарад 
разбирателството и помощта, която ми оназа печатар
ското предприятие „Графика" в Пирот. В твърде къс 
срон, без да ми вземе нито динар ми отпечатаха ЧЕ
ТАЛО (инак то струва 600 н. динара).

С това разреших един голям проблем, улесних ра
ботата и на себе си — и на учениците.

казва

него

път ...
Леков заработва над 2 500 динара.
По въпроса за възнаграждаването казва:
— При нас всеки може да заработи добре. Стига 

да се труди, отговорно да изпълнява работата си.
миньор е напуснал 

съда. да
М. А.М. А.

V♦♦
1
♦КАУЧУКОВИ ЗАВОДИ

»Т И Г Ъ Р«
ПИРОТ

♦♦
ОСНОВНА 
ОРГАНИЗАЦИЯ НА 
СДРУЖЕНИЯ ТРУД — 
ДИМИТРОВГРАД

:

Честитят на всички трудещи се и граждани

ЗАВОДИТЕ „ТИГЪР” ПРОИЗВЕЖДАТ:

— радиални гуми за коли „Застава 101”
— диагонални гуми за пътнически и товарни коли
— външни и вътрешни гуми
— дюшеци, възглавници и други индустриални стоки от 

гума
— всички видове топки (за баскетбол, волейбол, фут

бол, хандбал и др.).
— спортни обувки — различни видове
— дълбоки ботушки със защитници, които 

само за работа
— технически елгоки за автомобилната
— технически стоки за широко потребление
— всички видове лепила (за широко потребление 

нуждите на промишлеността)
— обущарски алати.

1975 ГОДИНА се използват

промишленост

♦и зас пожелания за още по-големи успехи в социалистичес
кото строителство.
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СЪРБИСЛАВ ЗЛА ТКОВИЧ на, докато продължава въозоб 
новяването”. В бригадите на 
Народния фронт в Земун, Пан 
чевашни рид, Власина и други 
строителни обенти участвуват 
над 1 000 души. В младежките 
трудови акции на линиите Бръч 
но-Бановичи, Г 
Нучево-Бродица, на 
„Братство-единство”,
Белград
1000 младежи и девойки. Хо
рата започват нормален мирно 
временен живот, но са и активни 
във всички политичесни съби
тия в нашата страна. С голямо 
въодушевление бе посрещнат 
съдебният процес в Димитров 
град срещу няколно военни бо 
гаташи, на които е отнето иму

ществото. Почти стопроцентно- 
то участие на изборите за Уч 
редителното събрание показва 
пълното определение на граж 
данитр за нова социалистиче 
ска Югославия.

Включвайки се в целонупния 
обществен и политичесни жи
вот на нашата страна, борей
ки се срещу неприятелите и 
шовинистите, провеждайки вси 
чки мероприятия за възобно
вяване и социалистическо из
граждане на страната, българ 
ската народност извоюва сво 
ето равноправие и намери 
своето място между останали 
те югославски народи в брат 
ската социалистическа общ
ност.

РАЗВИТИЕ НА НОБ И СЪЗНАВАНЕ НА 

ЮКП НА ТЕРИТОРИЯТА НА 

ДИМИТРОВГРАДСКИ КРАЙ
Шамац-Сараево 

автопътя 
на Нови

участвуват повече от

(5) ва сложно положение 
терно
чественофронтовсна България 
към бежанците и военните 
дезертьори, ноито бяха доб
ре приети и разпоредени на 
работа по различни предприя 
тия и учреждения из 
България. Отиде се 
далече, че българсните 
ни назначаваха такива 
тьори в народната 
на България.

харак
е становището на оте-

длъжни да засилят максимално 
революционната 
защото имаме работи с поли 
тически силен враг. През по
следно време сред някои дру 
гари, дори сред членове на 
Околийсния комитет се забеля 

недисциплина. Членовете 
на Околийсния комитет трябва 
да бъдат най-дисциплинирани 
в провеждането на партийните 
директиви, за да внесат дух 
на дисциплина както между 
останалите партийци, така г 
сред масите... През последно 
време се забелязва масово де 
зертиране. Това трябва да бъ
де осуетено, защото отслабва 
бойната мощ на нашата стра
на. Отборите на Народния 
фронт получиха директиви да 
поведат борба срещу това 
явление, обаче задача на пар ■ 
тията е тези решения да се г 
проведат в дело”. Накоая в 
писмото се назва: „Трябва да | 
поведете борба срещу принри р 
тите врагове, които преди ня- ! 
колко дни устроиха демонстра 
ции. Организирайте събрания 
по всички села и обяснете на ■ 
народа кои са те и какво ис- 3 
нат. Когато това направите по 
селата организирайте голям ми 
тинг за цялата околия, на кои 
то трябва политически 
биете врага”...

бдителност.

„Изпращането на г - 
доброволци за сечене : 
ва е невъзможно, а ако ги 
билизираме, сигурно ще избя
гат в България”.

Заключението е 
произволно, без допитване до 
младежта и поради това ста
новище на Онолийсния номи-

младежи-
на дърь

мо 23) Асен Мадов, роден в с. 
Държина, 
след освобождението мобили
зиран и нато подифицер в 
бившата югославска* войска би 
ва назначен

митинга, който шовинистите 
превърнаха в 
понрай другите от България 
дойдоха и значителен брой 
въоръжени милиционери, за 
да участвуват в демонстраци
ите. Милиционерите бяха юго 
славски военни дезертоьри от 
Димитровградска околия. Обез 
оръжени, след 
ите, с камиони бяха закарани 
в София.

25) Писмото на ОК на ЮНП 
№ 77 от 30 XII 1944 год. се 
съхранява в архивата на ОН 
на СКС в Димитровград.

Димитровградско,цяла 
толкова 

орга- 
дезер 

милиция

зва демонстрация,
направено

за началнин-ща- 
ба на бригадата до Ниш. През 

и ноември 1944 год. от Ниш де- 
п зертирал в София. След обяв

яването на Резолюция на Ин 
формбюро на инсценирания 
процес против Югославия 1950 
год., поради злополука в пред
приятието на гара Иснър, бил 
осъден на смърт и разстрелян. 

24) На 24 XII 1944 год. на

■ .V-:"

Щ ' ■
демонстраци-

$ ,'Л

8 : ■ -'-V
1ШВШЯВШ ш

ш

ис ш^юнсйо^ шно •
: :■

■ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ РАЗПИСАНИЕТО НА РЕЙСОВЕТЕ ;

Тръгват за Пирот

В ЧАСА

■
■ Заминават от Пирот

В ЧАСА
■да раз

! а

След всичките тези събития ^ 
Онолиисният комитет на ЮКП, ■ 
след като проучи напътствие
то на <_жръжния комитет, прие 
заключение да поведе 
телна

Белград
Ниш

6,45 й 14,40 Белград 10.00 и 14.15 3
, . .л ^У00™6'00' &45’ ю'30' Ниш 6-30- 10-5°. 13,00, 13.30 14,40. 16,30 и 18,30 14,00, 17,20, 18,20 и 21,00

реши-
и безкомпромисна оор- 

ба против шовинистичесните и 
вражески елементи. Ьъз осно 

на това заключение чрез 
организациите на ьюф бе раз 
гьрната широка политическа де 
йност и на конференциите по 
селата бе разооличена неприя 
телсната работа на 
елементи. На събранията се 
говореше за братството и един 
ството на нашите народи за 
братство с българсния народ, 
за правилното решаване на на
ционалния въпрос като придо
бивка на нашата социалисти 
ческа революция и че в рам
ките на нова Югославия и 
българсната народност има вси 
чки национални и други права.
След нато се запозна по-задъл 
бочено с бъдещото обществе
но устройство на Демократич ■
на федеративна Югославия, на 8^а'^,Ка всеки
родът порица шовинизма и 1°т А0
нелриятелството.^След това бе ■ Комик 4,00 14,30 Камнк 5,00 16,00
организиран околийски митинг, Впонор 4.40 6.05 7,00 Понор 5 15 6 30 $30
на ноито присъствуоаха над * 11,30, 14,10 16,00 20,10 22,10 12.10 13.30, 15,30’ 1630 ’
две хиляди граждани от Ди- ■ 21,00 22,55
митровград и околността. На рДимитровград на всеки час Димитровград на всеки час 
митинга говори Драгомир Нико ■ 0т 5,00 до 22.00 от 5,00 до 22,00
лич, секретар на Окръжния ко •Темска 4.30. 6,05. 8.00 Темска 5,10. 7,00 . 9,00.
митет на ЮНП, а след това и вцоО, 14,10, 16,00. 20,10 22,10 13,00 13.55, 15,00 17,00 21,00
Славчо Трънски, номандир на В и 22 50
Трънсиия партизански отряд. Яшугрш, 12.00 Шугрнн

ВВел. Село 4.30. 6.05 7.15, Вел. село 5,10, 6.40, 7,50.
9 9,00 11,00 12,10, 14,10 9.40. 11.40, 13,05, 14.45
! 15,00, 17,00, 19,00 29,10, 22,10 16.ПО 17,40, 19,40, 21,00,

22,50
4.40 6.05 7.00 Раснииа 5.10 6.30. 7,30,

13,00, 14,35, 15,40, 21,00, 
22,30

Крагуевац 5,00 Крагуевад
Скопие 7,00 Скопие
Лесковац 6,45, 7,00 и 12,00 Лесковац 
Зайчар 18,30 Зайчар
Княжевац 4,30, 13,30 и Княжевац 4.00. 5.40. и 12,00

14.10С цел да разобличи не- 
лриятелсните действия, Околи 
йсният отбор на ЮНОФ орга 
низира и насрочи митинг в Ди 
митровград на 24 декември 
1944 година. Недостатъчно под 
готвения 
посочените 
елементи начело с Анта Апо 
столов и го превърнаха в де 
монстрация нато искаха ръно- 
водни позиции във 
Шовинистичесните 
демонстрираха за лична афир 
мация, за решаване на собстве 
ните си жизнени проблеми, за 
щото чувствуваха несигур
ност в неизвестното бъдеще по 
ради положението, в което по 
стечение на различни обстоя 
телства попаднаха. Затова те 
потърсиха решение в демон 
страции под лозунга за борба 
за правата на българсна на
родност. Демонстрациите пона 
заха какви слабости и пропу
ски имаше партията в борбата 
срещу шовинистичесните и 
меприятелсни елементи, както 
и недостатъчното ангажиране 

Народоосвободителният 
фронт като масова лолитиче- 
сна организация за разяснява 
не целите на борбата срещу 
фашизма и бъдещото урежда 
не на Демократична федера
тивна Югославия.

тет на ЮНП, ноето не беше 
отражение на действителното 
положение. На тази акция за
мина само сенретарят на Оно
лийсния комитет на СНОЮ. 
Анализирайки, въз основа на 
отчетите, - тогавашното положе 
ние в Димитровград и околно 
стта може да се каже, че 
дезертьорството бе обуслове
но със следните причини:

— Първа българсна армия, 
която участвуваше в заключи 
телните операции срещу Гер
мания в Югославия, бе форми 
рана след 9 септември 1944 
година, В състава на тази ар
мия влезнаха и части на българ 
сния окупационен корпус, кой 
то в Сърбия водеше война сре 
щу нашата войска нато опо
жаряваше села и убиваше не- 

население. Напълно е 
коман-

11,30
7,00, 14.30, 15Д5

430ва

15,45
Звонска баня 4,30 и 15,30 Звон. баня 
Велико Бонинце 5,45 Велико Бонинце
7,00. 9,00, 12,00, 13,00 и 16,00 11,00 13,00, 15,30 и 15,50
Бабушница 4,30, 5,00, Бабушница 5.00, 5,45 В

5,45, 7,00 9,00 10,45 12,00, 6.00 9,15, 10,00 12,10 14,10
13,00. 15,30, 16.00, 18,00 15.00 16,00 17,00. 17.25,
20,00 18,45

А- Криводол 14,00 Д. Криводол
Дойкинци 15,00 Дойкинци

10,00 14,30 Т. Одоровци 
5,00 и В. Ауканя

4,30 и 10,45митинг използваха 
шовинистичесни 730

отделни

властта.
елементи 14.30

4,30
Г. Одоровци 
Велика Ауканя 

15,15 
ВНишор 
* и 18,10

6.00 и 12.00
6.00 и 16,30

6,30, 12,45. 17,00 н5,00 12,00 15,15, Нпшоп 
18,45

4,40, 6.05, 11,30, БлатоI Блато
13,00, 14,10, 20,10 и 22.10

5.10 6.30, 12.00 13.30, 
14,40, 21,00 и 22.00 

час Б. паланка на всеки час от 
5,00 до 22.00

винно
разбираемо, че между 
дуващия кадър имаше враже 
снм настроени офицери, кои
то, възползвайки се от липса 
та на материални 
недостатъчното 
и снабдяването на нашата вой 
ска, влияеха върху отделни бо 
йци на Царибродсиа бригада 
да напуснат нейните редове:

— Установено е, че начални 
кът на щаба на бригадата Асен 
Мадов23) скланял младежите 
да бягат от фронта и, възпол 
звайки се от поста, издавал им 
разрешителни 
Димитровград. И Мадов с та 
кова разрешително дезертира 
в България:

— Дезертьори бяха повече 
то младежи, 
били военна повинност и така 
неопитни се бяха поддали на 
неприятелската

— Най-сетне трябва да се 
и твърде слабата 

никаква работа с бойците 
на царибродска бригада.., По
литически неориентирани. за- 

от войната, войииш 
част от бой

средства,
въоржения

на

13,00
По-оживената и систематич

на работа на ЮКП и на оста
налите организации на терена 
напълно измени политичесното 
положение в тогавашна Дими 
тровградска околия. Граждани
те не само, че не приемаха, 
но и сами разобличаваха все
ки неприятелски опит. След 
свършването на Втората све
товна война започва възобно-

Имайии предвид тези Съби- 
тия, Окръжният комитет на 
ЮКП изпратил писмо2“*) до 
Онолийсния комитет на ЮНП 
в Димитровград № 77 от 

1944 година,

за отиване в

IРаснииа
12.20, 14,10, 15,15, 20,10 
22,10 

Държина
14,10, 18,30 22,10 

ВОсмаково
12,00 14,10, 19,00 

{Йсловнца 
Суково 

14,40

\ 4,40. 6,05 12,20 Държина 5,10 6,30, 13,00.30 декември 
чието съдържание отразява то 

политическо поло
ноито не са от 14,35, 19.00 22,35 

Осмаково 
15.00 20,00 
Йеловица

4,20. 6,05, 5.05. 6,50, 13.00,гавашното
онолията. В писмото 

се назва:... :жение впоопаганда;
5,00, 12,00 

4,30. 6,05, 12,30, Суково
7.00, 16,00, 

5,10, 7,00. 13,15,
между другото 
„Сред 
сред членове

вяването и изграждането напартийците, дори и 
на Онолийсния

спомене опустошена бт войната страна.
Гражданите на Димитровград- ВгТстровац 
сна онолия, с останалите юго |м. Йовановац

12,30, 14,10, 19,00

15.00или
5,15 15,00, 

5,10, 6,40,
4,30, 14,10

4,30, 6,05 М. Йовановам
13,10, 14,50 20,00

Петровацзабелязва небди-номитет се
нъм врага, иойто не етелност

прекъснал да се бори срещу 
само е променил ме

плашени
ни неподготвени 
ните на Царибродсиа бригада 
беше лек плен на неприятел 

При таио

славсни народи, участвуват оъв 
всични доброволни трудови ан

под лозунга „Няма почив ■■■■■■»■»■■■■■»■■■■■*»нас, но
тодите на борба. Другарите са ции

сиата пропаганда.
СТРАНИЦА И
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ГОРСКОТО СТОПАНСТВО - ПИРОТНИШКА КРЕДИТНА БАНКАI с клоновете си в Бябуишица и Димитровград

ЧЕСТИТИ НА ВСИЧКИ ТРУДЕЩИ СЕ И 
ГРАЖДАНИ

е клоновете сн:

В ДИМИТРОВГРАД, ЛЛЕКСИНАЦ, ПРОКУПИЕ, ЖИТ- 
КОВАЦ, СОКОБАНЯ, БЕЛА ПАЛАНКА, ПИРОТ, БАБУ 
ШНИЦА, СВЪРЛИГ Новата 

1975 годинаЧЕСТИТИ НА ВСИЧКИ ТРУДЕЩИ СЕ И ГРАЖДАНИ

е пожелания за нови успехиНОВАТА 

1975 ГОДИНА
М1МЖИМИЖИ1ИШ»

ф"

I ♦Земеделска кооперация ,Сточар
ДИМИТРОВГРАД

НА ЗЕМЕДЕЛЦИТЕ-ТРУЖЕНИЦИ 
И НА ВСИЧКИ ТРУДЕЩИ СЕ И ГРАЖДАНИ

♦
о

В нишката централа и в клоповсте й: — вършим 
обмен на чужда велута,

— водшч джиро и текущй сметки,
— водим служба по спестяване на динари и чужда

ЧЕСТИТИМ

Новата 1975 година :валута.

Граждани,
Използвайте улесненията, които ви предлага 
НИШКА КРЕДИТНА БАНКА!

:С ПОЖЕЛАНИЯ ЗА ОЩЕ ПО-ГОЛЕМИ УС
ПЕХИ В ЗЕМЕДЕЛСКОТО ПРОИЗВОДСТВО +

*' !> !»•

:
:ГОСТИЛНИЧАРСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 

„УНИЯ” — БЕЛГРАД
♦ Електродистрибуция.Бабушница4I ♦♦

МОТЕЛ ДИМИТРОВГРАД ♦ На всички потребители, 
на всички граждани и трудещи се

♦♦На гостите и на всички хора пожелаваме *
♦всичко най-хубаво в НОВАТА 1975 ГО- ЧЕСТИТИг г! ДИНА. Новата 1975 годинаIМотелът в Димитровград разполага с хубави

♦
♦ и разнообразни алкохолни и безалкохолни пи- 
| тиета, разнообразна храна и първокласна ска-

♦ ра.
♦

I »♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦■ 

♦♦♦♦♦<>♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦»+»
♦

:
! :АВТОТРАНСПОРТНО ПРЕДПРИЯТИЕ 

„АВТОТРАНСПОРТ” БОСИЛЕГРАД 
С ОСНОВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА СДРУ
ЖЕНИЯ ТРУД

— ПЪТНИЧЕСКИ ТРАНСПОРТ 
— ТОВАРЕН ТРАНСПОРТ
— АВТОТРАНСПОРТНА РАБОТИЛНИ

ЦА И
— ОБЩА СЛУЖБА

♦Н

:Гостилничарско предприятие 

»Балкан«
ДИМИТРОВГРАД

ЧЕСТИТИ НОВАТА 1975 ГОДИНА
НА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ И ТРУДЕЩИ 

СЕ В СТРАНАТА. .
ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ РАЗПИСАНИЕТО НА АВ
ТОБУСИТЕ:

ВИ ЧЕСТИТИ НОВАТА 
1975 ГОДИНА.

♦В СВОИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ „БАЛКАН” ВИ 
ПРЕДЛАГА РАЗНООБРАЗНА И ПИТА- 
ТЕЛНА ХРАНА И ХУБАВИ ПИТИЕТА

АКО ОЩЕ НЕ СТЕ РЕШИЛИ КЪДЕ ЩЕ 
ПОСРЕЩНЕТЕ НОВА ГОДИНА

— ЕЛАТЕ В ЗАВЕДЕНИЯТА НА „БАЛ
КАН”

Босилеград (5,00 и 17,00) — Белград (9,10 ♦♦И 23,30)
!

! Босилеград (5,00, 6,00 и 12,00) — Скопие 
(6,00, 12,00 и 13,10)

Босилеград (14,00) — Ниш (4,30)
Ниш (10,50) — Кострошевци (4,00) 
Скопие (4,50) — Стрезимирсшци (10,50) и

♦
!

®р- . ф
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КОНФЕКЦИЯ „СВОБОДА“ ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА СЪВРЕ
МЕННА КОНФЕКЦИЯ И ТРИКОТАЖ

ДИМИТРОВГРАД „Първи май“
ПИРОТ

НА ВСИЧКИ ТРУДЕЩИ СЕ И ГРАЖДАНИ

НА СВОИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ, ГРАЖДАНИТЕ И 
ТРУДЕЩИТЕ СЕ В НАШАТА СТРАНАЧЕСТИТИ

КОВАН 1975 ГОДИНА ЧЕСТИТИ

Новата 1975 година
Граждани и потребители.
Предпочитайте и търсете в търговската мрежа гото
ва конфекция, производство на „Свобода”. Произ
веденията на „Свобода” биха задоволили и най-изи- 
сканите вкусове, защото асортиментът на десени и 
разцветки е богат; а кройката съвременна, елеган
тна, винаги под крак с модата.
Искате ли да бъдете облечени модерно?
Ето тайната: купувайте изделията на конфекция 
„Свобода”!

С ПОЖЕЛАНИЯ ЗА ВСЕСТРАННИ УСПЕХИ В 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОТО НИ ИЗГРАЖДАНЕ.

„ПЪРВИ МАЙ" Е СВЕТОВНО ИЗВЕСТЕН ПРО
ИЗВОДИТЕЛ НА КОНФЕКЦИЯ.

ПРЕДПРИЯТИЕТО ИМА МАГАЗИНИ НАВ
РЕД ИЗ ЮГОСЛАВИЯ.

ГРАЖДАНИ, АКО ЖЕЛАЕТЕ ДА СЕ ОБЛИ
ЧАТЕ -СЪВРЕМЕННО И МОДЕРНО — СНАБДЯ
ВАЙТЕ СЕ С ОБЛЕКЛО И ТРИКОТАЖ В МАГА
ЗИНИТЕ НА „ПЪРВИ МАЙ”. ЩЕ БЪДЕТЕ ДО
ВОЛНИ ОТ ПОКУПКИТЕ В „ПЪРВИ МАЙ”

Земеделска кооперация ЗАНАЯТЧИЙСКО ПРЕДПРИЯТИЕ

„Е Р М А“ „У слуга“
3 в о н ц -и

БОСИЛЕГРАД
Кооперацията изкупува селскосто

пански произведения и снабдява населе
нието в района със стоки за широко по
требление.

На всички трудещи се, 
на всички граждани и делови прия
тели,'

На всички трудещи се и граждани в стра
ната

ЧЕСТИТИ

НОВАТА 1975 ГОДИНА
ЧЕСТИТИ

С ПОЖЕЛАНИЯ ЗА ОЩЕ ПО-ЗАБЕЛЕ- 
ЖИТЕЛНИ УСПЕХИ В СОЦИАЛИСТИЧЕС
КОТО ИЗГРАЖДАНЕ НА САМОУПРАВИТЕЛ 
НА ЮГОСЛАВИЯ.

Новата 1975 година

като им пожелава още по-голоми успехи 
в социалистическото строителство

ГРАЖДАНИ И ПОТРЕБИТЕЛИ,

„УСЛУГА" «ВИ ПРЕДЛАГА СОЛИДНИ 
УСЛУГИ!Строително предприятие

„ГРАД НЯ“ КОМУНАЛНО-УСЛУЖНО ПРЕДПРИЯТИЕ

„Ус луг а“
ДИМИТРОВГРАД

ДИМИТРОВГРАД 

НА ВСИЧКИ ТРУДЕЩИ СЕ

честитим Новото 1875 година НА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ И ТРУДЕЩИ СЕ

Честитим Новата 1975 годинапо-голсми успехи зана- 
всички видове висо-с пожелания за ощег:

както и жилища иа частни лица. С НАЙ-ХУБАВИ ПОЖЕЛАНИЯ В НЕЯ-
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ИНФОРМАТОР
НА

ОБЩНОСТТА 00 ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ
ПИРОТ

ЗА ДИМИТРРВГРАДСКА, БАБУШНИШКА И :
ПрегледПИРОТСКА ОБЩИНИ

Съюзът нл общностите по
здравно осигуряванеЕРА ОБЩНОСТ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

Без двойни цени по 

здравеопазването
Тези дни в Димитров

градска, Бабушниижа и 
Пиротока общини се воде 
ха оживени разисквания 
дали и занапред в Пирот 
да остане самоуиравитсл- 
на общност на интересите 
за Пиротока, Димитров
градска и Бабушнишка об 
щини, или пък и те да се 
приобщят към общността 
в град Ниш. Надделя отне 
клето, че е необходимо 
още известно време Пи
рот да остане оредгаце на 
тази общност-

Въз основа на член 135 
на Закона за изменения и 
допълнения на Закона по 
здравно осигуряване и за
дължителните -видове здра 
вна защита на -население
то (Служебен вестник на 
СРС бр. 48/74), Изпълни
телният съвет -на Скупщи
ната на Общността по 
здравно осигуряване на ра 
ботници и земеделци в 
Пирот още на 4 декември 
прие решение за утвърдж 
даване на избирателни ко 
легии за избиране на де
легати за Скупщината на 
самоуправителната общ
ност на интересите по

чишявагг Съвета ага .осигу
рените работници. Съвета 
на земеделците — осигу
рени лица ще съчиняват 
39 членове.

Освен това ще бъдат из 
брани 15 делегати за Съвс 
та па работниците в здрав 
ните трудови организации 
и 9 делегата -в съвета по 
слмоупрапитслсн контрол.

Във -всяка от трите об
щини ще бъдат избрани и 
основни общности по здра 
оню осигуряване.

здравно осигуряване, «ак- 
то и за членове на съвета 
по -самоуправитслен кон
трол.

Според топа решение, 
утвърден е и броят на де
легатите, -които ще се из
бират. Така «а територия 
та на трите общини ще 
бъдат избрани общо 117 
делегати за Скупщината 
нл самоуправителнатд об
щност на инторсситс п-о 
здравно осигуряване, до- 
като 63 делегати ще съ-

имащи 
за цялата 

съгла-

ват някои становища, 
еднакво значение 
страна, не се постигна 
сне. Съществува „разнообра
зие" и занапред нато се почне 
от названията на общностите, 
до решаването по 
на облаганията.

Членовете на Съвета на Съю 
за на общностите по здравно 
осигуряване бяха запознати на 
заседанието от 21 декември с 
решенията във връзна с учред 
яввне на самоуправителни об
щности на интересите, на об
щностите по здравно осигуря
вано и здравно осигуряване по 
републиките и областите.

И покрай усилията на Съюза 
на общностите да се съгласу-

размерите

— За да се надделее тази 
несъгласуваност е необходи
мо системно да се следи по
нататъшната работа на републи 
канските и областни общности 
и с обществени договори и 
споразумения да се намерят 
общи решения — изтъкна Ше- 
рафедин Сулеймани, замест- 
нин-генерален секретар на Съю 
за на общностите по здрав
но осигуряване в Югославия. 
Ще бъде необходимо — каза 
Сулеймани — да се засили ве 
че започнатата работа върху 
съществените въпроси по раз 
мяна на труда.

В ГОРНО ПО НИШ А ВИЕ

Няма епидемия на жълтеница
В целия регион — Пиротска, 

Димитровградска и Бабушниш
ка общин-и досега е имало 38 
случая на заболяване от зараз
на жълтеница. Здравните рабо 
тници към Медицинския цен
тър в Пирот тая година са има
ли да се справят с 7 случая на 
заболяване от жълтеница в Ди 
митровградска и 1 в Бабушни
шка община. Известно е, че де 
нември е месец, когато често 
се боледува. В Пиротсна общи 
на са били регистрирани 16

Явленията на заболяване от 
жълтеница (хепатит) в Пирот
ска, Димитровградска и Бабуш 
нишка общини не са бройни и 
не става дума за епидемия, 
както се разпространяват слу
хове — ни уведоми директорът 
на Здравния дом в Димитров
град д-р Никола ЦВЕТКОВ. За 
да може една болест да се ечи 
та за епидемия в дадена об
ласт ще рече да има най-мал,- 
ко 80 до 100 души болни от 
тази болест.

случаи на жъленица, предимно 
у децата.

Това заболяване по червата 
в нашия край е имало характе 
рна епидемия през 1966 година, 
когато от жълтеница боледува 
ли 136 души и през 1970 годи
на, когато боледували 186 ду-

Манар че дневният ред за то 
ва заседание беше преобши- 
рен (имаше 15 точни), внима
нието на присъствувашите 
най-много привлече разговора 
за двойните цени в здравеопа 
зването.

Зарад различните аршини — 
за едни и същи услуги на бол
ни от „своя" общност се на- 
плаща една, а на болни от дру 
га общност — друга цена за 
лечение. По този начин по-бед 
ните общности плащат по-скъ
по, защото са принудени да 
препращат своите пациенти в 
по-големите медицински цент
рове.

Двойните цени, както бе из
тъкнато на заседанието, засе
га са премахнати в СР Слове
ния м СР Хърватско. В остана
лите републики и областите 
трябва да приемат самоуправи 
телни споразумения, с 
да се прекрати това явление.

Б. Б.

ши.
Жълтеницата, както назват 

ленарите-специалисти, е забо
ляване по червата, което пред
извиква вирус.

Болестта се пренася най-че
сто чрез ръцете и стига до 
устата. Най-често напада мла
дите хора 1и децата.

Последствията са големи, 
особенно при бременни жени 
и хронично болни.

Ленарите дават следния 
съвет: ръцете да се измиват 
преди ядене, да се пие здрава 
вода и правилно да се потсъп 
ва с фекалните и други отпадъ 
чни материали, да се изграж
дат хигиенни заводи.

Храната трябва да се пази 
на чисто.

За препоръчване е, болните 
от жълтеница да се обърнат 
веднага за лекарска помощ.

«г*-
ОБЩНОСТТА ПО ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ НА РА
БОТНИЦИ И ЗЕМЕДЕЛЦИ — ПИРОТ
На населението в Пиротска, Димитровградска и Бабуш
нишка общини

ЧЕСТИТИ НОВАТА 1975 ГОДИНА 
с пожелания за здраве, щастие и успехи в живота и труда.

ноито

ЗДРАВНИЯТ (ОМ - ДИМИТРОВГРАД
ЗАМИЯ ДОН

НА ВСИЧКИ ТРУДЕЩИ СЕ И ГРАЖДАНИ,
Бабушнида

В НОВАТА 1975 ГОДИНА пожелаваме
ПОЖЕЛАВАМЕ здраве, щастие и успехи в
ЗДРАВЕ, РАДОСТ И УСПЕХИ

НОВАТА 1975 ГОДИНА!

СТРАНИЦА 14
БРАТСТВО * 27 ДЕКЕМВРИ 1974



!

Мета Петров

Мета ПетровТРУДОВИЯТ КОЛЕКТИВ НА ПЕНИЦА 
„ВУК КАРАДЖИЧ” НИ1 

НА ЧИТАТЕЛИТЕ НА „БРАТСТВО" ?УГАРЧЕ” 
и „МОСТ”
ЧЕСТИТИМ НОВАТА 1975 ГОДИН

С ПЕРО„ТЕКСТИЛК0ЛО1
БАБУШНИЦА ИНА ЧИТАТЕЛИТЕ НА „БРАТСТВО" 

И НА СВОИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ
ЧЕСТИТ! ТУШНОВАТА 1975 Г(ИНА

и предлага своите произведения.*
Чаршафи, шамии, всички видове кух*ки кърпи 
и дамско бельо.
Печата върху тъкани надписи, декорДО* и други 
видове украшения в собствената си паница-

Световна галерия на карикатурата — „Скопие — 74”

-Власински водоцентрали- 

СурдулицаНародният университет в рдулица
На гражданите от българската народе и на 
всички трудещи се в страната пай-с'1'ш0

ЧЕСТИТИ НОВАТА 19751ДИНА
На всички читатели на „Братство” и на трудещите 
се в страната

като им пожелава здраве, щастие и *•

ЧЕСТИТИМ

НОВАТА 1975 ГОДИНАЦЕНТЪР ЗА КУЛТУРА ИАБДВА-
с пожелания за още по-големи успехи в социалисти
ческото строителство.

С предаване на употреба още четири агрегата 
във Втората фаза до средата на 1975 година, ВЛА- 

СИНСКИТЕ ВОДОЦЕНТРАЛИ ще дават двойно 
новече електроенергия — необходима за нашето по
нататъшно развитие.

Димитровград

НА ВСИЧКИ ТРУДЕЩИ СЕ И ГРЛАНИ

ЧЕСТИТИ НОВАТА 1975 АННА
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ХУМОРЕСКА 
Момир Тодоров„Маичю, честота ти ‘Нота година. Дг)>уг 

пут на аги критикуйеиг мисли ту, чс имаш уиу- 
чста при нас.

„Даскалйегс.” ТЕЛЕФОН„Манчо, честита ти Новата 1975 година. 
Анддко очисти онсто, поду йоще исмамо, ама 
иийомм найтмлого биру у Евроиу. Немей да 
доодмш, обади ми сс ято телевон.

Вене оди Босилеград"-
„Манчо, честита ти Нова година. Крити- 

куй ни колко си сакат, чс смю убили иитому 
овшгу. Ти дру1)и и не омейеш да закачиш.

„Лопцийстс оди Клисура”.

КОЛКО щастливи бяха граж 
даните на Босилеград преди из 
вестно време. Кай спокоен бе
ше животът им. Но ог един ме 
сец не е вече така. Една мал
ка кутийка, в техниката, извест 
на като телефон, се вплете в 
живота им, в мислите, та дори 
и в чувствата им. Телефонът 
влезе в домовете на босиле- 
градчани и им развали слокой 
ствието.

А ето как това стана. Най- 
напред се приказваше в Боси
леград за телефона. След то
ва темата ставаше все по-акту- 
елна. И на ирая тя прерасна в 
телефономания. По магазини
те, в ресторанта, двама сре
щнали се приятели разговаряха 
само за телефона. Дори и же
ните в махалите сега друго не 
приказват, никого не одумват. 
а си приказват за телефона.

Веднаж чух следния разго
вор между две приятелки:

— Имам нещо ново да ти 
кажа, но не мога сега, ще ти 
се обадя по телефона.

Нейната приятелка вече бе
ше не име, а телефонен но
мер 395-271.

Не по-малко бях изненадан, 
ногато в лошата видях няколко 
деца въртяха телефона. Уроци 
те се съобщават по телефона, 
новините се пренасят по теле
фона, общественото положе
ние на хората се мери по това 
имат ли телефон.

Аз имах и лично нещастие. 
Девойката ме напусна само 
зарад това. че нямам телефон.

Сега в Босилеград вече ня
ма стари и млади, мъже и 
жени, занаятчии м служащи, а 
има само хора с телефон и 
хора без телефон.

ЧЕСТИТИ
И оцутра лоби йоще йедну телеграму од

ошгатога:
,,Татс, гошом слог нс могу да дойдем. 

Донеси овишьуту оиамю и 
ЛОТ Мопу ‘ГОДИПу".

Честита Нова година на сви ечтог що ме 
чету и правилно разбирало-

А са да ви прочетат ноколно честитЛс, ко- 
йе съм я добил за Нову годину.

„Драги Манчо, на тебе и домашните че- 
ститамо Нову 1975 и 10 на сто за окупотшо, 
значи 2 172 Нову годину.

Друга телеграма:
„Наш Манчо, кико дознамю од одговорио 

место у скоро вроме, че дойде Нова година. 
Ние това проверимо и верна йс новината, го
дината йе 1975. Допълнително, че ти съобщим 
колко че ти бъде щастлива Новата година.

Журналистите от „Братство”.

„По най-новите интенцип на времето, а 
според известни решения на по-горните фак
тори и решенията на обществено-политагчос
ните организации, а въз основа на резолюци
ята на' Местната общност ти честитим Новуту 
годину и желаем апоред индекса оди 1939 го
дина, а въз основа «а мое предложение, годи
ната да ти бъде .по-шастлива от лани!

„Политически работник”.
„Манчо, честита ти данъчна 1975 година, 

а желаем да си платиш данъка за 1973 година.
Общината ..Димитровград”

чс ти чсстити-

МАНЧА

усу/ц&Р

5♦♦
УЧРЕЖДЕНСКА

— Казах ти бре Петре, че ние не сме за 
една стая и двамата хъркаме насън . . .

Карикатура Б. Николов
>!» ч
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Ясо с о ОСПУЧЧЛИЩА
ДИМИТРОВГРАД.
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