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С уназ на Президента на Социалисти
ческа фадаратиаиа република Югос- 
яааиа от 14 февруари 1975 г. Ивда- ^
телстао „Братство" • удостоено с ,
Орден братство и единство, със сре- А* 
бърен венец за особени заслуги в ТЬ 
областта на информативната и гра- и 
фичесна дейност и приноса за раз- ^ 
витието на братството и единството .1 
между нашите народи и . народности.
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В Деия на Републиката
Тя, нашата Републина, се роди на 29 но

ември 1943 година на Второто заседание на мвмОЮ 
в яйце. ножба е на нашата Народоосвооодителна бор
ба и Революцията, дело на патриотичните и свободол
юбиви народни сили,- предвождани от ЮК11 с дру
гаря Тито начело.

Републината израстна във вихъра на Втората 
световна война, в епичната борба на югосла&сните на
роди и народности срещу фашистните нашественици 
и домашните предатели. Републината е рожба на ве
ковните народни въжделения за мирен, свободен и 
създателен живот в общество на социална правда и 
национално и граждансно раноправие. В оощество, 
нъдето работниците и трудещите се разполагат- с ре
зултатите на своя труд и стават истински господари на 
съдбата си.

Още бт първите въстанически изстрели срещу 
окупаторите и домашните им слуги нашата Революция 
носеше в зачатъка си дълбоно социален и класов 
характер. Тойа не беше нянанва историческа случай
ност, но диалектна на нласово-революционния опит 
и шнола на ЮНП и марксистко-ленинската визия на 
нейния творец и стратег Йосип Броз Тито.

Под водачеството на другаря Тито и 12-те хиля
ди номунисти югославските народи през 1941 година 
първи в Европа влязоха в неравна, но героична борба 
срещу германската военна машина и нейните съюзни
ци и лакеи. Това събитие стана в най-трудните за чо
вечеството дни. Нашата страна стана поприще на не
виждан героизъм, страдания и жертви. В нея бе съз
дадена единствена свободна територия в поробена 
Европа, която обхващаше една пета от страната с 40 
градове и стотици /села.

Бойният пт»т на нашата Революция е осеян с 
над 1 700 000 снъпи жертви, от които 1 321 са народни 
9рои. Основите на нашата Република са зациментира- 

чи с кръвта и страданията на милиони хора. Затова 
те са гранитно здрави и непоклатими. По броя на 
падналите жертви във Втората световна война 'Югосла
вия е на трето място, процентуално на второто мя
сто между страните-участнични в борбата срещу фа
шизма. Националното богатство бе ощетено с 9 мили
арда долара според цените от 1939 година, ноето въз
лиза на 17 на сто от общите материални загуби на 
18-те съюзнически държави.

Нашата революция е вечно . млада и жизнена. 
Нейната мощ отстоя на многобройните атаки, посега
телства и натиск на империалистите, сталинизма, анар 
холиберализма и тем подобни, които се опитаха да 
я унищожат или отклонят от победонсния й път, оче
ртан от другаря Тито и Съюза накомунистите.

Повече от 30 години тя укрепва, развива се въз- 
мъжава. С твърда стъпна тя прави гигантски крачки 
в своето развитие. Наред с материалното, развитие, 
укрепва братството и единството на сплотените и един-' 
ни наши народи и народности, националното и соци
ално равноправие, солидарнос! •<., иощео1вспою 
мравление и - делегатска!а система,. като негова н<»«:

. висша изява.

1

Корените на нашето самоуправление и деле- 
гатсна система водят от първите въстанически дни на , 
1 е41 година. Ь навечерието на историчесното ьторо 
заседание на ДВНОЮ на освободената територия ра
ботеха 11 хиляди местни, 800 общински, 2чо околийски, 
ъ 1 окръжни и 14 ооластни ‘ народоосвооодителни отоо- 
ри с над 120 хиляди делегати —отборници. през 1узлг 
година самоуправителни функции имаха над 280 хиля-" 
ди души, а в настоящия момент над 2,5 милиона жите
ли или всеки осми човек е деен участник р самоупра- 
вителните органи\ и делегации.

Основавайки се на марксистко-ленинските1 идеи 
и опита на Парижката комина, нашата страна смело 
тръгна по своя път на самоуправйтелно социалистическо 
преобразование. Бездънни и бистри са изворите на 
нашето самоуправление. От тях блика пробуденото 
съзнание на наи-широките народни маси, преди всич
ко на работническата класа.

Днес нашата промишленост дава 17 пъти по* 
голяма продукция отколкото през 1939 година. По
строени са 33 нови ж. п. .линии, между които и ли
нията Белград — Бар, 35 хиляди километра модерни 
пътища, над 2 милиона нови жилища и още колко 

училища, заводи, болници и прочее!
В юбилейната година от победата над фашизма 

нашата Република отчита огромни постижения в социа
листическото си семоуправително развитие и необвър- 

външна политика. Тези резултати са наше дело 
и наша гордост. Те ни насърчават и задължават да 
полагаме още по-големи усилия за пълен триумф на 
делото и поръките на другаря Тито.

Засилена дейност в базата има огро
мно значение за работата на ССРН

на ССРНЮВ делегацията 
бяха Димче Беловски — под
председател и Марян Рожич 
— сенретар на Съюзната кон
ференция, председателите на 
републиканските и областните 
ионференции на ССРН — Ми- 
чо Ранич, Ненад Бучин, д-р 
Иво-Марган, Митя Рибичич, 
Кол Широна, Михайло Звицер, 
Богдан Црееар и сенретарят 
на РК на ССРН на Манедония 
Хисен Рамадани и директорът 
на Издателство „Борба" Свето 
зар Тадич.

След нато бе запознат с ден 
ността на ССРНЮ и няиои про 
блеми е настоящия момент в 
занлгачителната ои реч прези
дентът Тито маза:

(Не а етр.)

има задачи не само в 
но той тряб-

съюз 
на нашата страиа.

Социалистическият
ежедневното иаграждано „«„линява на-
■а да бъде нохозионната сила, иоято да обединява на 

Я А трябва да бъде здрав и да се
явления и всични вра

тите народи, и вътре 
бори против всичии отрицателни

гове
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циалистичесиия съюз, подчер- 
значителното 

в нашето общество.
тавайни твърде 
му място ЩШШШ 
И този път Титовите думи пре 
дставляват огромна помощ за 
по-нататъшните анции, специ- 

съвместно 
на Нон-

ли

засегнати много въпроси и по
сочени проблемите в ежедне - 
мата праитина. В разговора и 
а заключителната си реч пре
зидентът Тито посочи същест- 

елементи, важни за 
по-успешна работа н» со-

занавич ално днес, ногато 
приетите занлючения 
ференцията на 
ва да ое провеждат във всич
ни републики и автономни об-

ССРНЮ тряб-
Стоян СТАНКО*

вените
още лаоти.



Рента на президента Тито
която получаваме с правилно
то възпитание на младото по
коление. Това не струва много 
по-скъпо. Впрочем това е шко
ла, която никога не е прекале- 

Затова ще трябва

(От 1 стр.)

Аз. другари, твърде внима
телно следех

и имам впечатление, че
вашите изказ

вания
вие доста добре вървите и че 
добре съблюдавате проблема
тиката на вашата бъдеща ра-

но скъпа, 
нянои неща тук да поправим.

Ангажирането на 
в Социалистическия съюз, 
кто вече казах, е от огромно 
значение, особено на ръковод
ните постове. Тъкмо в Социа
листическия съюз трябва да 
се даде възможност да се 
изяви полета на младите хора. 
Добре, те може би не са тол
кова опйтни в политическата 
работа, обаче старите постепе
нно си отиват, а младите не 
възпитаваме достатъчно бързо. 
Под ръководството и с помощ- 

мла-

младежта
ка-бота.

По отношение на по-нататъ
шната работа на Социалисти
ческия /съюз, в сегашния етап 
на нашето обществено разви
тие и международните отноше 
ния мисля, че от огромна важ
ност е по-добрата дейност до- 
ле, в базата. По всяка цена 
трябва да превъзмогвате фо- 
румната работа. Задачата на 
форума е да координира рабо 
тата, да бъде. когато е потреб
но, инициатор на анциите и т.н. Та на по-старите другари 
Аз' ри особено препоръчвам в дите трябва да разширяват 
Социалистическия съюз колко своите знания, да печелят опит 
то е възможно повече да анга нан трябва да се водят поли

тическите акции и т.н.
Затова аз апелирам към вас 

колкото е възможно повече да 
ангажирате младежта в Соци
алистическия съюз. В скупщи- 
ните и на други места тя още 
не може да дойде до израз, 
въпреки че постоянно говорим 

построяваше как бъдещето принадлежи на 
младежта. На нас не може да 
ни бъде все едно кой ще ни 
замени. Трябва да пренесем 
всички наши знания, всични 
наши способности на младите 
хора, та действително с успех 
да изпълняват задачите, кои
то се намират пред тях. Инак 
пак ще йма&е празнина. Тряб
ва да издигаме младите кад
ри и товй на всички сектори в 
нашето развитие, не само в 
Социалистическия съюз, но и

жмрате младежта.
Президентът Тито с делегацията на Социалистическия съюзИЗЯВА НА МЛАДЕЖКИЯ 

ПОЛЕТ
мост преди всичко е да рабо
ти в тази най-масова организа-лучливо с тези закони и зато- родният фронт, особено през 

ва тук трябва да /се ангажи- първите години след освобож- 
рат и Синдикатът и Социалис- дението, изигра огромна роля 
тическият съюз. Съществуват в изграждането на разрушена-

страна. Той раздвижи

След войната ние добре ра
ботехме с младежта и тя да
де огромен принос в нашето 
изграждане 
железопътни линии, автомоби
лни пътища и много други обе
кти. Но сетне започнахме ня- 
как всичко да гледаме през 
дирара и така и младите мал
ко отблъснахме настрана. За- 
бррвихме, че работата на мла 

. дебита, ногато тя се събере на 
едро място от цялата Юго
славия, има огромна важност 
за циментиране на нашата со
циалистическа общност. Мла
дежта взаимно се запознава, 
сближава, запознава се с дру
ги краища на страната ни. 
Тора е нещо велино, това мно
го значи. Но ние това нещо 
бяхме почти забравили. На 
мен за това ми беше много 
жал. Обаче виждам, че започ
ва отново, че вече няколко го
дини младежта работи на раз
лични обекти, на железопътна 
та линия Белград — Бар. в 
Загреб на бентовете и т. н. и 
че младежта това обича. И по
грешно е, че на младежките 
трудови акции не се приемат 
всични млади хора, които то
ва желаят, че някои се връщат. 
Тогава те се разочаровават, 
чувствуват 'се нато всторосте- 
пенни граждани на нашата 
страна. Това нещо не влияе 
добре на младите хора. Трябва 
нолното

ция.
Нолко сега имате членове?
Душан Петровия: Около осем 

милиона.
Президентът ТИТО: Знаем ка 

кво значи да имаме осем ми
лиона членове и да действува 
ме политически между тях в 
Социалистическия съюз. Пък 
за Съюза на комунистите и 
нашето общество това е извън 
редно важно. Има хора в Со
циалистическия съюз, чието 
съзнание още не е на необхо
димото равнище и твърде е 
важно комунистите тук да дей
ствуват, да издигат съзнание
то на широките народни ма
си, особено на хората извън

твърде добри решения, които 
ще дадот възможност самоу
правлението да получи още . 
по-стабилни основи за своето 
по-нататъшно развитие.

та ни
милионните маси народ, на 
първо място младежта, в из
граждането на страната.

А каква е днес ролята на 
Социалистическия съюз? Ня
кой може би се пита: не е ли 
той излишен? Още как е не
обходим, 
съюз е необходим не само във 
всекидневното изграждане на 
нашата страна, но той трябва 
да бъде кохезионната сила, 
която обединява нашите на
роди, той трябва да бъде по
литически фантор.

Разбира се, тук е важна 
ролята на Съюза на комунисти 
те, но и той трябва да дейст
вува и вътре в Социалистиче
ския съюз. Неговата длъж-

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯТ 
СЪЮЗ Е ГОЛЯМА 
ПОЛИТИЧЕСКА СИЛА Социалистическият

Социалистическият съюз, вие 
знаете и сами, настана от На
родния фронт, който по време 
на войната и преди войната 
изигра огромна роля. Ако пре
ди войната нямахме Народ
ния фронт, ние не бихме има
ли такъв широк съюз 'с тру
дещите се маси, такъв какъвто 
го имахме през войната» Това 
беше от огромно значение. На

по-широно.
Що се касае до синдикати

те в Социалистическия съюз, 
аз считам, че те са тук от ог
ромно значение. Синдикатите 
имат голяма отговорност, за- 
щото те юа най-близко до ра
ботниците, най-близко до ра
ботническата класа и на това 
трябва да се обърне най- голя
мо внимание. Синдикатите не 
са някоя организация за себе 
си, те са съставна част от об
щите усилия на народа в из
граждането на нашата социа
листическа страна. Ясно е, че 
днес синдикатите имат по-ина- 
ква функция, по-инакви зада
чи . от тези, които имаха в 
предвоенната буржоазна дър
жава. Те трябва действително 
съзнателно и активно да из
пълняват своята роля. Кой на
пример ще обяснява на произ
водителите определени реше
ния, ноито педприема общност 
та ано не синдикатите? И те и- 
мат извънредна важна роля в 
приемането на различни реше
ния. Ьто защо, ако тук съще
ствуват някакви трудности, ние 
това лесно ще поправим.

Тези дни например следех 
изготвянето на законите, осо 
бено закона за сдружения 
труд и струваше ми се, че не
що липсва. Аз това и казах на 
другарите, че ние не може да 
приемаме добри закони само 
отгоре, ако не желаем да ви
дим какво става в практиката, 
какво правят хората, канви за
бележки имат те на мероприя
тията, крито предприемаме. 
Трябвало би на една по-широ
ка среща това да се обсъди, 
преди законът да се даде на 
публично обсъждане, па опре
делени неща — ано е необхо
димо това — да се поправят 
и по-рано. Тогава това ще бъде 
закон, който така да се каже, 
е изработен отдолу, като из
раз на потребностите на хора 
та и необходимостта от пра-

производството.
Следователно, и Социалис

тическият съюз трябва да бъде
На 3 стр.
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Освободителната борба и революция 

иа югославските народи 0941-19 5)
I

I Във Войводина за твърде късо време,
през 
съз-

отряда. В района на Тиквеш и Гевгел^я, 
освен съществуващите отряди, се формират 
и нови отряди и Оатальони, които нападат 
охраните на българските полицейски етЩ- 
ции, рушат комуникациите и проТзеждат 
много други акции. По заповед йа Глав
ния щаб на Ний отряди в македоь^я през 
ноември 1У43 година се формира Първа
македонско-косовско метохийска Ошисада 
един батальон и група батальони за ден-
~ Южна Македония. Тези сили на ниь$ю на

трите войводински оригади, 
октомври и ноември 1943 година, се 
дават още три нови, понеже приливът на 
нови борци е твърде голям, под натиск 
на по-надмощни неприятелски сили и 
лаборационисти, частите на НОВЮ време
нно напускат Войводина и се прехвърлят 
в Източна Ббрна и Славония, 
се завръщат на Фрушна гора, като 
опора за по-нататъшни действия.

и в Ьанат и Ьачка жл 1 отряди при 
твърде трудни условия провеждат по-мал- 

акции. ч.или,е на нощу в цяла ьои- 
водина постоянно оозпокояват германсните 
и унгарски окупационни 
военно-управителен апарат и колаоорацио- 
нистите. 1ази дейност подпомага твърде 
разклонената мрежа на народоосвободигел 
ни отбори и организация 1а на Антишаш- 
стиия фронт на жените, Народния фронт 
и младежта. Такова развитие на оостоятел 
ствата дава възможност през октомври 
1943 година да се образува Областен Р 
родоосвободителен отбор за Войводина'
на ЮКПНИз1 И °йластният номитетна ЮНП за Косово на територията на
Косово формират нови отряди, но техни
те действия, поради тежките условия 
но биват насочени към южната 
Оърбия и Македония. Към края ня юлч 
година се формира Областен напол» 194"^ 
бодителен отбор за Косово и РмА °°В0' 
През март 1943 година в Македони°ХИЯ' 
извършва преустройство на НОП Н 
и се формират пет оперативни 
и^Кичево. 1943 Св —бождават 

Приливът

освен
е възможно по

вече млади хора да се анга
жират. в такива акции. Дори 
нека струва и повече. Но това 
е много по-малко от ползата,

I ко-

1 па след това 
главнаЕрптстВо I дават възможн^тЯ6МеазпСр8е0п^тваеноеРИТ°РИН 

ботят народоорвободителни отбори 
териториални командувания.

През 1943

да ра- 
и военноВВСТНИН НА БЪЛГАР- 
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1 части, техния!
гедина значително се 

и международното положение 
свободителната борба 
роди. НОВю става

променя 
на народоо- 

на югославските на- 
СПЯНТГ.О.Д „ к с един от решаващите 
патос В ,?орбата срещу германския оку- 
съюзРни|1тоЬ|алканит® — според, оценка на
Москва и ТехеданНфеРеН4ИИТе В Квибек'
оказва мят«Л? Р ~ и П0РаДИ това й се 
чка порлгтяоИаЛНа П0М°Щ. -Значителна кра- 
мисииР на Т ГВа И идването на военните 
нето ня п ападните съюзници и свързва- 
олавЪкитР ^ободителната борба на юго-
тения в Алба^™ г освоб°Дителните дай-- 
ЛИя бания, Гърция, България и Ита-

сти ~1ИТе Се към Р^лични народно- 
ВИЯ Л В ЩИ Ла територията на Югосла- 
роднатя яН, известен принос за междуна- 
редоветя Фир/?ДЦИЯ на НОП' понеже са в 
сти Фоп На Н0ВЮ - « то в отделни ча- 
поляни Рч^Рани от албанци, чехи, словаци, 
ци ге' яУНГарци. италианци, па и герман- 
други иь?°РЯТ сРе1ЧУ фашизма. И много 
ват бпп,ИСЛЯЩИ се нъм народностите 
нея ПРЦИ на МСШю и храбро се борят в 
п» «и. И югосаавяните навред по Евро- 

активно участвуват в почти всички съпро

1
I
I на-
I
I

глав- 
част на

се
отряди 

зони. През 
Дебър

вилни отношения в трудовите 
организации. Защото въпросът 
за сдружения труд не е проста 
работа, това

; сложно. .Трябва. много да 
•. маваме : да: не- изпадне
\, о! С'г.1 .. "• V е?'-,

I е нещо много 
вни-

/?
ста-

пр-нес
1.I
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Рента на президента Тито В Кумровец 
открита полити
ческа школа на 

СЮК ,,Йосип 
Броз Тите“

фикатМАНЕА0НИЯ ЗА още един илтарони фалши

Какво се скрива зад 

преброяването в България
(От 2 стр.)

нето на социализма върху ос
новите, които си поставихме.

'-■ега най-важно за нас е 
единственото, на първо място 
на Съюза \/л комунистите
и^° така И на Социалистическия съюз, което за нас 
от напитално значение. На 
кого не бива да позволим 
буната

и вътре здрав и да се §ори 
против всички отрицателни яв
ления и неприятелско 
вуване. Имаше разбирания, че 
в Социалистическия съюз 
ки може всичко да говори. 
Ние не можем да позволим то 
ва. Защото Социалистическият 
съюз като цяло провежда про
грама, която има ясен социа
листически характер.

ДнеЪ също така е важен и 
въпросът за информирането. 
Струва ми се, че в това от
ношение още помалко сектант 
ски се държим. Съществуват 
някои неща, които би трябва
ло да проникнат до последния 
производител, така че всеки 
да бъде запознат с тях. Днес 
имаме и външнополитически и 
вътрешнополитически акции и 
събития, за които широките на 
родни маси твърде мално са 
осведомени. Как ще могат хо
рата правилно да се поставят, 
ано не са осведомени? Върху 
човека тогава може да влияе 
всеки ^явол. Затова информи
рането вътре в Социалистиче
ския съюз е от огромно значе
ние.

дейст-.
авсе- Вече е обнародвано, 

че в началото на декември в 
НР България ще се извърши 
преброяване на населението 
— писа неотдавна „Нова Маке 
дония”.

Във всички страни пребро
яванията имат безспорно значе 
ние, понеже дават възможност 
за много по-последователно 
провеждане политиката във вси 
чки сфери на обществения жи 
вот.

въпрени че има „българско по 
тенло”.

Уж тази „погрешна полити
ка” Бъгарсната комунистическа 
партия поправила на Април
ския пленум, състоял се през 
1956 година.

В преброяването от 1946 го 
дина огромно число от насе 
лението на Пиринска Македо 
ния се декларира като маке
донци. Това е резултат на 
промените, до ноито се идва 

_в България след войната, как 
то и политиката, която по то 
ва време води Българска ко
мунистическа партия по нацио 
налния въпрос и особено за 
ианедонсния национален въ
прос, за което, между друго 
о говори Вледеното споразу 
пение, разговорите и решения 
га на 10-ия пленум на Българ 
;ката комунистическа партия, 
: които се утвърждават широ 
<и национални права на мане 
донците в Пиринска Македо
ния, относно вече току-що осъ 
цествените права — училища 
1а македонски език, македон 
пки народен театър и подобно. 
^ това бе период на огорчени 
юрби, ноито Българската ко 
лунистичесна партия водеше 
:рещу реанционните опозиция, 
:оято имаше подкрепа в чуж 
>ина, а чиято политина бе на 
очена срещу нова демократи 

месна, социшшстичесна Бълга
рия и Българската комунистиче 
ска партия, като носител на 
тази борба, срещу новите отно 
шения на Балканите, срещу 
широно и всестранно сътрудни 
чество с нова Югославия и с 
останалите балкански народи. 
В тези условия Българската 
комунистическа партия не во 
ди и не можеше да води бор 
ба срещу реакционната буржо 
азия без безпощадна борба 
срещу велинобългарсния наци 
онализъм, като нейн основен 
политичесни лозунг, нанто във 
вътрешната, така и във външна 
та политика, която България 
бе тласнала на страната на фа 
шизма.
брой: Жесток натиск)

е
ни-

три
ма Социалистическия 

съюз да ползва за пропаганди 
ране на различни чужди идеи 
и идеологии. В това отноше
ние и либералите ни нанесоха 
доста вреда.

Що -се касае за борбата сре
щу национализма, също така 
не смеем да захвърлим 
ята в тръни. Социалистичес 
кият съюз трябва непрестан 
но да има пред вид 
димостта от борба против 
тите на различни националис
тически елементи, 
против всички други 
различни

На 21 ноември тази. година 
членът на Председателство на 
Цп на СЮК Едвард Кардел от 
■името на Централния 'комитет 
на СЮК в Дома-паметник на 
борците и младежта в Кумро
вец откри политическата шко
ла на СЮК „Йосип Броз Тито" 
и на седемдесетте курсанти 
пръв випуск

копи
Па все пак, на наблюдателиизнесе лекция,

ко
необхо и

раопи

както и 
врагове, 

диверсанти, уста- 
ши и четници, които в чужби- ™
на винаги нещо готвят. Също 1е
така трябва да водим борба ^
против различните дориатич- р
ни информбюровски сили. По ст
всички, които се занимават с С]
подривна дейност срещу на- пу
шето единство и нашата систе га
ма, ние ще ударим така. че 
да забравят тези неща. А на гс
нас нищо не ни пречи, ако се 
сърди някой. Нека се сърди.

Аз мисля, че сега вие сте 
нещата добре поставили. От 
своя страна аз и в бъдеще, 
когато някъде говоря, ще под
чертая значението на Социа
листическия съюз. Наша е длъжност да браним I 

нашия обществен строй, да / 
браним интересите на нашия 
народ, който страшно и кърва
во плати това, та днес да мо
же да строи и живее тана, на
нто трябва. —

<Разбира се, че всичко няма 
да върви така лесно, както чо
век желае. Обаче важно е, че 
върви в насокаката, за която 
се определихме, да знае наши
ят народ какво представлява 
нашата система и защо 
днес — след толкова и толко
ва воеме — трябва отново да 
се борим против различни вли 
яния в нашата страна и напад-. 
ки срещу нашата обществена 
система, против онези, 
искат да ни осуетят изгражда

иот уулп , ,Ц1Ш1
за преброяване.

След Втората световна вой 
на в България са направени 
три преброявания — пише по- 
нататък „Нова Македония”. 
Между другото, сведенията да 
ват ясна картина за национал 
ния състав на населението.

За резултатите от първото 
преброяване, извършено през 
1946 година, днес в България 
може да се чуе мнението, че 
то не е дало истинсните резул 
тати в Пиринска Македония, 
поради погрешна политика на 
Комунистическата партия по 
македонския национален въ
прос, ноято върху населението 
упражнявала „натиск” да се 
денларира като македонско, 

(В следващия

н а пимииииI е

ние
Ето, другари, това исках да 

ви кажа. Аз смятам, че досе
га сте работили добре. Трябва 
да бъдете още по-дейни и 
всички положителни сили да 
ангажирате в своята работа.

които

тивителни движения и бунтове в нацистки
те лагери.

се решава Югославия да се изгражда на 
демократически принцип. С тези основни 
решения се полагат основните на нова 
Югославия. Освен тези основни решения, 
взимат се и редица други решения, меж
ду които и за признание и благодарност 
на Народоосвободителната войска и ней
ния комендант Йосип Броз Тито, нойто 
бива провъзгласен за маршал.

Така Второто заседание на АВНОЮ 
показва капри революционни промени на- 
стъват и как под ръководството на Югослав 
ската комунистическа партия се създава 
Народоосвободителната войска и своята 
власт. АВНОЮ след това узаконява народо 
освободителните отбори нато_ държавни ор 
гани на властта и поставя бъдещото устрой 
ство на днешната Социалистическа федера 
тивна република Югославия. Всички тези 
решения на АВНОЮ са голямо насърчение 
за по-нататъшното развитие на народоосво
бодителната борба и хода на революция
та на югославските народи.

Всеобщите резултати на постоянния 
възход на народоосвободителната борба 
към края на 1943 г. се изразяват във во
енната сила на НОВЮ, която съставляват: 
104 бригади, относно 28 дивизии, разпре
делени в девет корпуса, Военноморсни 
сили на НОВЮ, около стотина НОП отря
ди и 20 самостоятелни батальони. Във 
всички тези части има около 300 000 борци. 
Тези (сили на югославското бойно поле 
приковават около 600 000 неприятелски вой 
ници, и то: 250 000 германски, 75 000 бъл
гарски, 14 000 унгарски, по-малък брой 
войници на италианско-фашистките легии 
и около 250000 войници на иолаборцаи- 
онистическите формации.

г

ДИМИТРОВГРАД

ВСЕКИ ПЕТИ ЖИТЕЛ 

В ДЕЛЕГАЦИЯ
В ход е подготовката за из

бори на делегациии за общ
ностите на интересите в Ди
митровградска община. Както 
■ни осведоми Цветан Еленков 
председател на ОК но ССРН, 
местната общност в Димитров
град ще избере три делегации, 
в девет местни общности ще 
се изберат по две, а в 16 по 
една делегация. В петнадесет 
местни общности няма да се 
избират делегации, понеже 
функция но делегацията ще из 
пълняват събранията на граж
даните.

От 20 до 24 ноември се със
тояха събрания на гражданите 
и събрания на трудещите се в 
ООСТ, на ноито бяха утвърде 

нандидатните листи за из
биране членове на делегаци
ите. С тайно пласуване на 6 
денември в организациите на 
сдружения труд и на 7 декемв
ри в местните общности ще 
се изберат делегациите.

В период од 7 до 10 декем
ври делегациите ще устроят 
първите срещи, за да изберат

председатели и изтъкнат кан- 
дидатните листи за енупщини- 
те на отделните общности на 
интереоите. На 15 денември 
ще се произведат избори за 
делегати, а до 25 декември ще 
се учредят скупщините на об
щностите на интересите на об
ществените дейности, стопанс
твото и инфраструктурата.

Характерно е, че досега в 
делегациите и скупщините на 
общностите на интересите в 
Димитровградска община пряко 
са участвували 1500 делегати, 
а след произвеждане на се
гашните избори в дейността 
им пряно ще участвуват още 
2000 души или общо 3 500 ду-

Освен военните успехи, до края на 
1943 година на свободните територии на
вред из Югославия се разклонява орга
низирана народоосвободителна власт — 
като се започне от общински, околийски,
окръжни и областни народоосвободителни 
отбори до национални антифашистки съве- 

бъдещи федерални единици. До-ти като
тогавашните военно-политически придобив
ки на народоосвободителната борба и ре
волюцията трябва да се узанонят с реше
ния на представителите, относно да се 
даде на АВНОЮ законодателна сила и 
правото като най-висш орган на властта 
да представлява нова Югославия, Тези 
решения се приемат на 29 ноември 1943 
година в Яйце на Второто заседание на 
АВНОЮ с пресъствието на около 170 упъл 
номощени делегати от всични краища на 
Югославия. Така АВНОЮ се учредява ка
то върховно законодателно и изпълнително 
представително тяло на Югославия и вър- 

представител на суверенитета на 
народите и на държава Югославия. Създа
ва се Национален комитет за освобожде
ние, като временен орган на властта, и

Следващият 

брой на вест
ника излиза на 

12 декември 

1975 година.

НИ
ШИ.

За отбелязване е, че един 
гражданин ще може да бъде 
член на повече делегации, а 
може да бъде само делегат в 
една скупщина на общността на 
интересите.1ховен

\
Ст. Н.
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ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА 
ОБЩИНСКИЯТ КОМИТЕТ 
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ 
ОБЩИНСКИЯТ СИНДИКАЛЕН 
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА 

СУБНОР
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ 

БАБУШНИЦА

НА СКС
НА ССРН

СЪВЕТ
НА ОСС В БОСИЛЕГРАДСТОЯНОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИНТЕРВЮ С ВИНКО .

ЗА ПЪЛНА АФИРМАЦИЯ НА ТРУДА НА ССМ

•собяване, за да може по-ус 
пешно да 1
ствено-политичесните си зада

осъществява обще-
В Босилеградсна община действуват нъм 1 300 

членове на Съюза на синдикатите, °Р™"и*"ранМ0*н0В. 
първични организации. Една трета от тях са_ в 
ните организации на сдружения труд. Общинсният 
динален съвет наброява 13 членове, от които се^” 
са работници — производители. Общинската снупщи 
на на Съюза на синдинатите наброява 56 делегати

на всички струнтури в номуната._______
^=§=!§Ш=1
ху делегатската система и им

чи.
За целта наиви задачи ще 

се предприемат и реализират?

най-голямо 
внимание ще обърнем главна

И занапред етическото
представители

ЧЕСТИТЯТСлед проведените конгреси 
на Съюза на синдикатите и 
на Съюза на комунистите, ор 
ганизациите на Съюза на син 
дикатите в Босилеградсна об 
щина действуват сравнително 
по-организирано и по-ефикасно. 29 НОЕМВРИ - ДЕНЯ 

НА РЕПУБЛИКАТА
Доволни сте със сегашната 

Съюза на 
в общината?

организираност на 
синдикатите I

С този въпрос се отнесохме до 
Винко Стоянов, председател на 
Общинския синдикален съвет 
в Босилегрд.

— Сега във всяка трудова 
организация в номуната съще 
ствува първична 
организация. Повечето от тях 
са твърде дейни и 
изпълняват 
задължения. С тази организи 
раност може да бъдем довол 
ни, защото предлага добри ус 
ловия за работа, 
обединяването на търговското 
предприятие „Слога”, земедел 
ската нооперация и занаятчи 
йското предприятие „Услуга”, 
налага се преустройство 
синдикалните организации. До 
сега в тези стопански органи 
зации действуваха 3 първични 
организации, но с обединява 
нето им тук ще формираме 5, 
което ще рече, във всяка ос
новна организация на сдруже 
ния труд ще има първична син 
дикална организация.

ОБЩЕСТВЕНОТО ДОГОВОРЯНЕ 
— НАЙ-ВАЖНА ЗАДАЧА

За последователно реализи
ране на Конституцията, Съюзът 
на синдинатите заедно с оста 
налите обществено-политичесни 
организации се намира в по
стоянна акция с която тряб 
ва да се осъществят редица 
конкретни задачи.

По-определено кои са тези 
задачи, върху които в настоя 
щия момент най-много ще се 
ангажира Съюзът на синдика 
тите в общината?

— Преди всичко това са: 
изготвяне и приемане на обще 
отвените договори и спора
зумения . в областта на кадро 
вата политика, заемане на ра 
ботната. ръка, осъществяване 
на политиката в областта за на 
трупване и разпределение на 
дохода и др. В тази активност, 
която е в пълен ход, имаме 
основна задача последовател
но да приложим конституцио
нните принципи и становищата 
на Съюза на комунистите.

Особена отговорност имаме 
при приемането на обществе 
ните договори за дохода, с ко 
ито се регулира възнагражда 
ването (според резултатите на 
труда. Те трябва да донесат

и 30-годишнината от освобождението на 
страната от фашизмасиндикална

успешно 
обществените си

Ьта дейност да се организира 
в първичните организации на 
Синдиката, което ще рече, в 
основните 
сдружения труд. Защото тук 
трябва да се реализира успе 
шното развитие на самоуправи 
телното решаване, за осъще 
ствяване на дохода и разпре 
делението му според резултати 
те на труда, за увеличаване 
производителността на труда 
и др. Целта ни е да премах 
нем форумното решаване, а 
в центъра на всяка акция да 
бъде работникът.

Голямо внимание ще отделим 
върху
издигане на всички членове 
на Синдината, а отделно на 
ръководствата на първичните 
организации. Защото все още 
не сме доволни с активността 
на някои от ръноводствата, ко 
ито с недостатъчна отговор 
ност се отнасят към задачите 
си. С една дума, за кадровите 
дееспособности 
вичните организации ще пред 
приемаме ежедневни мерки — 
изтъкна накрая на разговора 
Винко Стоянов.

ново качество, което да стиму 
лира личния и 
труд. С досегашната подготов 
ка в тази област сме довол 
ни, но сега професионалните 
служби в трудовите организа 
ции се налага да ускорят из 
готвянето на проекто-договори 
те и споразуменията.

Трябва да се отбележи, че 
организациите на Съюза на 
синдикатите в нашата община 
имат пълна отговорност в про 
веждане на изборите за съще 
ствуващите и новоформир^чи 
те самоуправителни общности 
на интересите. От значение е 
и акцията, която водим за 
събиране на материална по
мощ за пострадалите от при
родни бедствия краища в СР 
Сърбия. Профсъюзните органи 
зации в нашата община досе 
га са събрали значителни пари 
чни средства.

ПЪРВИЧНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
— БАЗД ЗА АКЦИИ

Освен редовните акции, Съю 
зът на синдикатите в община 
та ще разгърне широка дей 
ност за собственото си оспо

Обаче, с колективен ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА
БОСИЛЕГРАД

организации на

на
На всички граждани и трудещи се в община
та и страната

честити 29 ноември - 

Деня на Републиката
идейно-политическото

с пожелания за големи постижения в социа
листическото ни строителство.

на пър- 9
В. Велинов

ОБЩИНСКА СКУПЩИНА
СУРДУЛИЦАКак ще се поазвит жилищата 

в Босилеградсна община
Според решението за жили

щните отношения в Босиле- 
градска община излишък на 
жилищни площи ще се счита 
при ония граждани, които 
имат за едночленно доманин- 
»ство повече от 35 м2, за дву
членно повече от 55 м2, за 
тричленно над 65 м2 и за че- 
творочлено домакинство над 
75 м2.

На населението в общината на 
дещи се всички тру-Ще плащат увеличен наем 

ония домакинства, които имат 
по-големи апартаменти от пред 
видения минимум и то: сто на
сто за площ над минимума 
до 5 м2, 200 на сто до 10 м2, 
300 на сто до 15 м2, 400 на сто честити 

Деня на Републиката
до 20 м2 и 500 на сто над 20
м2.

НА ВСИЧКИ СВОИ ЧИТАТЕЛИ И 
СЪТРУДНИЦИ

„Братство”
честити с пожелания

наДЕНЯ НА РЕПУБЛИКАТА
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Е 2 ______ МИОДРАГ ПАНЧИЧ, СЕНРЕТАР НА ОК НА СНС ВПРЕПЕЧАТВАМЕ ОТ... БАБУШНИ ЦА:

ЗА ПЪЛНА ДЕЕСПОСОБНОСТ НА 

КОМУНИСТИТЕИ* скъпете доброто дума! ’3с

— Нуса врана ежед- 
червения „ТАМ” (изобщо

са оцветени с чеовено __ р» и т
Управлява Марко Марков служебен номер

не на т̂анИициТеНаСтТоРГд:елгоЛЮебеволН' ВИНа™ Г0Т0В 
лош път И не се оплаква. А П° Т03И ИЗКЯН>чително

градски транспорт ^звън Ниш^Живои ко“трольорът по КРЕ 
ДУ Трънски Одоровци и село Вмги м Милич на пътя меж-!г.4к.^г.й -

На рейсовата 
невно може да се 
автобусите на 
с който сигурно 
039.

линия Димитровград 
' срещнете с 

..Ниш-експрес”

В настоящияпаотийни ппгяи| момен1 изборната дейност в първичните
УтвъвденатГппогп^“ В Бабушнишна е в пълен ход.
акшцГна грама за тази извънредно важна политическа
Н0Н*еоенмИяУ «п се Пр0вежда всестранно. Общинсната ф р нция, Комитетът, Комисията за развитие на СИ и ня-
подготоПв0нЛаИТИЧеСНИЯ1Г аНТИВ навреме извършиха необходимата подготовнз, така че ангажирането на организациите, ръновод-
нище " ЧЛеновете в изборната дейност е на завидно рав-

От 1 декември в „Лужница” 
и „Балкан” Синдикатът орга
низира школа на самоуправи- 
телите с 80 курсанти. Послед
ните три школи са под покро
вителството на общинските 
обществено-политичесни орга 
низации, които обезпечават 
средства и кадри — препода
ватели, а обучението се прове
жда в рамките на Народния 
университет.

От декември до март идей
но-политическата работа ще се 
засили в първичните организа
ции, тана че в нея ще бъдат 
включени всички комунисти в 
общината.

Особено внимание ще се 
обърне на издигането на деле 
гациите. Обществено-политиче
ските организации и Общинска 
та скупщина съвместно ще под 
готвят семинари за тая цел, 
които ще се проведат през зи
мата. Също така предстои дву 
дневен семинар за всички про 
•светни работници. Ще бъдат 
изнесени лекции из областта 
на марксисткото образование 
и възпитание.

Общинският номитет на СКС 
в програмата си предвижда 
сназки за новоприетите члено 
ве, а също тана и за издигане 
на новоизбраните партийни 
сенретари.

Следователно, на тоя въпрос 
отделяме необходимото внима
ние, което ще допринесе за 
засилване на дееспособността 
на членовете и организациите 
на СИ.

Канви са резултатите в при
емането на нови членове в 
СК?

в

Ги~ *°|а заряви ДР- Миодраг Панчич секретар на ОК па
РИТР в платили,,? въпРоса: КАК СЕ ПРОВЕЖДАТ ИЗБО- РИТЕ В ПАРТИЙНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

— До 22 т. м. — каза др. 
1!анчич — въа всичките 68 пър 
вични организации се състоя- 
ха поготвителни предизборни 
събрания. На тях над 1300 но- 
мунисти анализираха обстойно 
досегашната си работа, ролята 
мястото и предстоящите зада
чи в осъществяването на воде
щата роля на комунистите 
целокупния

ганизациите на сдружения 
труд и обществените дейно
сти.

Благодаря май
сторе, бе хубаво 
и на добър път.“

Благодарение на солидната 
подготовка, тази важна зада
ча се изпълнява успешно и си
гурно е, че ще даде очаквани
те резултати.

Кои са формите на идейното 
и политическо издигане на 
комунистите?

в
обществено-поли- 

живот в общината.тичесни
Марков

Не е лесно да се намести отделният резервоар, кога- 
то се знае, че никой не му помага. Марко успява. За твърде 
късо време по шибащия студен дъжд, леже.жи под овтобуса, 
отстранява дефекта, юва е само един детайл от живота на 
Марко Марков, когото похвалява неговия контрольор, него
вите другари.

И /става на човек мило, ногато слуша за такъв водач. 
Мило му е и на водача, ногато чува нак хората го хвалят. 
Сякаш изпълва го някаква сила, сигурност: да може — би
полетял...

Но свикнали сме (като правило) малко да 
рата. Нкак си сме скъперничави, така че устните 
сякаш нямаме достатъчно думи, въпреки че интимно в себе 
си чувствуваме задоволство, че поради добро возене на во
дач навреме сме стигнали там където сме се запътили, 
навреме получихме сведението в канцеларията или на гишето.

А нашият човек е чувствителен и не търси много. Най- 
човешкото „Благодаря майсторе, беше хубаво и на добър 
път”.

хвалим хо-
занемеят,

че

През първите девет месеца 
на тази година първичните ор
ганизации приеха 180 нови чле 
нове. Почти 50 на сто от тях 
са непосредствени производи
тели, земеделци и занаятчии, 
а две трети са младежи и де- 
войни до 27-годишна възраст. 
Това значително подобрява кла 

са сово-социалния и възрастов 
състав на общинската органи
зация От новоприетите члено
ве 15 души са от редовете на 
българската народност.

Какви с,а междунационални- 
те отношения в общината, има 
ли нянои проблемия 

От около 30 хиляди жители 
в Бабушнишна община нъм 3 
хиляди или 10 на сто са бъл
гари, които живеят в района 
на Звонци. Междунационални- 
те отношения в нашата общи
на, не само че са добри, но 
могат да послужат нато при
мер за същинско братство и 
единство и национално равно
правие. Във всични обществе
но-политичесни организации, 
ръководства, делегации, съве
ти и други самоуправителни те 
ла съответно е застъпена и

Само толноз. И човек се чувствува по-щастлив, него
вата работа, неговото внимание, неговият труд няной призна
ва, похвалява. Той не търси аплодисменти, речи възвелича- 
ване, понеже знае че работата си трябва да изпълнява до
бре, бързо, точно.

А все пак му е драго, ногато няной забележи това и 
скромно го похвали — признае, че това дето работи дей
ствително е

Центърът на Бабушница

Много големи усилия полага
ме, за да се избегне всеки 
формализъм, повече да се 
пронинне в същността на про 
блемите и организациите орга
низационно и политически да 
укрепнат още повече.

До 10 декември ще приклю
чат изборите в първичните ор
ганизации в местните общно
сти, а до 25 декември и в ор-

— В политическата школа в 
Пирот лекции слушат 10 млади 
членове на СК от трудовите 
организации, кадровия курс в 
Ниш посещават 12 души от 
всички структури. В Политиче
ската школа на „Борба” 
включени 43 души, разпределе 
ни в 4 паралелки, а в гимнази-4 
ята работи младежка полити
ческа школа с 35 слушатели.

добре.
И затуй ще се съгласите: заслужава си и трябва да 

което трябва да 'се похвали. Това можесе похвали онова, 
само да бъде от

Накря: една такава енромна похвала заслужава Марко 
Марков, който в оня ден сам отстранил дефекта и навреме 
и благополучно пристигнал с пътниците.

полза.

СРЕЩИ

За пръв път на почивка
Бил еРАБОТИЛ е ПАВЛЕ ХРИСТОВ на много места, 

сезонен работнин е някогашния „Гребен" (сега строителното

прия^иеГОнъГетТоРеАимаСлТоа"уждТаИВзаЛ р^боТнТръ на™И ?ака асе

до пР^р01д2е^°^“Ипреди 50 години в Лунавица. От имот ня
махме почти нищо и трябваше да търся работа. Намираше си, 

След освобождението Димитровград нямаше та
кава индустрия, накто днес. Затова бях принуден да работя 
каквото и да е. Дванадесет години вече положението е| съв
сем друго.Настаних се на постоянна работа в каучуковата

ПРОМХст°оСвТ произвежда смеси мете
обувните. Вече 12 години работи една и съща ра&па. А 

работното му място е едно от най-трудните. Той обаче

мисли така. „пгято нямаше работа.

7.ХI 22«Г
ЙГ — -

Така мя°тоудовия пост. Работнин, който получи тази го- 
постоянно на трудовия „а извънредни резултати, осъ-
ГственеГвМГаЙсСтКтГнаРГпанаствИот°о, йо\ чРовеи, който в 
ЖИВ°1! Нямах оп,Н0аЛ2ОДгодиниПЪногато се приключих към, Пър- 
Ва ЦаРо^сяЛнъдебРвИГБ^чнТо°Гбях тежко'раиои, така че краят 
На В°АИслеДЯтС)ва "христов ^нтивмо^с^внлючво в обновата нп

българската народност.
Ст. Станновно трудно.

ОБЩИНСКИЯТ СИДИКАЛЕН 
СЪВЕТПавле Христов

СУРДУЛИЦАвят страната, като участник в трудовите акции в Жарновац 
Зворнин.

и

НА ВСИЧКИ ТРУДЕЩИ СЕ В 
СТРАНАТА ЧЕСТИТИМиналото лято за първи път отива на почивна:

— Казваха ми другарите, още по-рамо, всичко ще
ногато се почива. Не може

ти
платим. Иди, виж кан изглежда, 
непрекъснато да се работи. Но как да отивам да почивам, но 

други задължения. Строех къща. Хранех две деца 
вече друго. Къщата завърших. Децата 

семейни. Мога сега и да почивам. То ху

ПРАЗНИКА НА 
РЕПУБЛИКАТАе

гато имах 
А сега положението е — 29 НОЕМВРИ
се вече възрастни, 
баво било. На нищо човек не мисли. Всичко остава постраш 
и след почивната е вече „друг човек...

Павле Христов, въпреки изминалия път, изглежда 
млад Може би „причината" о том, които коза, че винаги вся 
ка оабота е работил сериозно и с пълна отговорност и не о 

1 А. Димитров

с пожелания за още по-голе 
ми успехи в изграждането на 
самоуправителния социализъм 
у нас.

по

шуми
имал време до остарее...
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ОБЩИНСКИЯТ КОМИТЕТ ИЛ СКС 
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ССРН, 
ОБЩИНСКИЯТ СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ, 
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗА 

НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА МЛАДЕЖ и 
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮ
ЗА НА БОЙЦИТЕ

СРЕЩИ И РАЗГОВОРИ

Н| кръстопът между »Градня« и Прана
а сега положенини продунти,

е вече друго.
Младен Манчев 

„новата Лунавица" —
Там и нъща е построил.

— Имаме едно дете, а съ
пругата ми не работи. Личният 
доход ми е 2320 динара. С те 
зи пари, когато в семейство 
работи само един, нъща не 

Но ние

да”, бяхме инициатори за из 
граждан е пътя за Прача. Ус- 

,.заинтересуваме 
общност и пробихме

Един от носителите на таз- 
Септемврийска на- 

за резултати осъществе 
областта на стопанство- 

Младен Манчев, ра
ботния в строителното 
приятие „Градил”. Роден преди 
47 години в Прача, Манчев 
още като млад напусна родно 
то си село.

__ Бяхме четирима братя, а
имот мално. Трябваше да се 
търси работа. Най-напред ра 
ботих в Ресавсните мини. Там 
прекарах пет години (от 1954 
до 1959 година). Наистина из 
вестно време преди това ра 
ботих в 
предприятие „Гранит”, като на 
Меноделец, но това беше се 
зонна работа. В Ресавсните 
мини изграждах тунели. Туне 
лите се изграждаха в мините. 
Беше трудна работа. Това не 
беше единствената 
че се завърнах. Родното място 
ме привличаше 
В „Градня” търсеха работници 
и бях приет.

Четирй години в „Градня 
Манчев работи в специално
стта си като зидар. След то 
ва бил отнрит дърводелсни 
цех й понеже знаел и този 
занаят минава в него, нъдето 
работи до днес.

За него, нанто ръководители 
те, тана и съработниците му 
назват, че е трудолюбив и се
риозен.

Въпреки че е отдавна на
пуснал родното село все още 
не е „прекъснал” всички връз 
ни с него.

— Заедно с Ангел Васов, 
шлосер в нонфекЦия „Свобо-

ето

В БОСИЛЕГРАДживее в 
Белеш.

годишната 
града 
ни в 
то, е и

пяхме да 
местната

ЧЕСТИТЯТ
пред-

2 НОЕМВРИ -
Деня на Републикатаможе да се построи.

сами. Аз и още три 
..Град-

строихме
ма роднини, зидари в 
ня”. Всички заедно строихме 
моята, а ще строим и техните 
къщи. Гората от Прача дока
рах, така че купувах само наи- 
необходими неща. 
та ми е вече подредена.

Макар че не знае за отпу- 
по болест и отсъствия по 

въпреки

На гражданите и трудещите се в страната, 
с пожелания за нови успехи в социалистиче- 
ското строителство._______Сега къщадимитровградското

ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ 
НА ССРН

СКИ
различни причини и 
обстоятелството, че има къща 
в Белеш, Манчев не е напу- 

цдавинаги и родното село. 
всичко друго, когато при

казва се стеснява, но когато 
;стане дума за Прача, тогава 
е друг човек. Безспорно това

сна;причина,

като магнит. Сурдудица 
На трудещите се и гражданите 

ЧЕСТИТИТОЛе една от причините, че 
кова се ангажирал за пробива
не на пътя. Да може в събо 
та по-бързо да пристигне в 
селото, а в понеделнин навре 

да се завърне за работа.

Младен Манчев »

Деня но Републиката-29 ноемвриот 7 километра.' Този 
толкою

нов път
път е нужен. Не 
мен, колкото на хората в се
лото. Нямаха връзка с центъра 
на общината, не можеха да 
се снабдяват с основни жизне

на

с пожелания за още по-големи успехи зана
пред.

ме

А. Д.

— Този тунел бе особен феномен. Навсякъде 
биеше вода. Над 12 кубичесни метра вода в ед
на минута бликаше от мрачните 
нела. Веднаж акумулираните подземни води за
трупаха тунела, но цсичко мина в ред. Най-важно
то бе, че нямаше човешки жертви — припомня 
си Джорович за тези трудни строителни години, 
когато ентусиазмът победил трудностите и еже
минутната опасност.

Въпреки многобройните препятствия 
на Джорович успяла в този 
голям успех: в един ден са пробити осем метра. 
Джорович започнали да го наричат „осмак”...

бьгща пр-т&ърдо'
ОТ СТЕНА

стени на ту-

ВЪНШНО
ТЪРГОВСКА
РАЗМЯНА

четата 
тунел да постигнеСрещнахме го пред входа на тунела „Люба

та”'— един от най-големите обекти, в изгражда
не на втората фаза на Власинските водоелентри- 
чески централи. Казва се Миладин Джорович. 
По професия — строителен техник. Сега ръко
води изграждането на този внушителен тунел, 
чиято дължина ще бъде седем километра. Па • 
него ще текат водите от Любатския слив в аку- 
мулационното езеро в Л^сина.

Под ръководството на Джурович през това 
лято в пробиването на тунела „Любата” е осъще
ствен голям рекорд: цяла седмица строителите 
са напредвали дневно по 10 метра в утробата 
на скалите.

Този рекорд, постигат при много трудни 
условия, не е случаен. Дългогодишният опит на 
минерите и на добрата организация, за която се 
грижи Джорович, са били решаващото.

Джорович вече двадесет години ръководи 
изграждането на тунели във всички нраища на 
страната. Здравето му е нарушено, но изглежда 
нищо не може да го изтръгне от земните недра

— Няма какво да пишете за мен. Аз съм 
един от онези, определили се за тази професия, 
в която е всичко обикновено. Поне така изглежда 
на нас, които живота си прекарваме в утробата 
на земята — каза Джорович, когато го помолих
ме да ни разкаже само за някои моменти от своя 
успешен трудов век, започнал преди 20 години.

ЕНТУСИАЗЪМ

»Нашата работа 

прилича на вой
на, винаги сме 

в опасност.“

БЕЗ УМОРА

Неизвестен и твърд е хлябът 
то строят тунели. Понякога по-твърд е и от сте
ните, които упорито пробиват. Това са герои в 
сянка. Най-голяма награда им е, когато пробиват 
и последният сантиметър и някъде дълбоко в 
баира подадат си чевърста и корава ръка един 
на друг.

— Нашата работа прилича на война. Вина
ги сме в опасност. Във вдълбайте на баирите 
ни чакат безброй опасности, 
нашата предпазливост — казва Джорович.

Така е и сега в тунела „Любата — 
ромен коридор, който ще се промъкне през утро 
бата на високата Лисинска 
километра строителите са навлези 
Остава още много, 
ния

на онези, кои-

В периода януари — октом
ври 1975 в сравнение със съот 
ветния период миналата годи- 

. на Югославия намали търгов
ския си дефицит с 44 милиона 
долара. Освен това постигати 
са и забележителни резултати 
в спирането на инфлацията, 
ноято през август достигна 
16,8 на сто по в сравнение със 
същия период от 1974 година, 
донато през януари на година
та възлизаше 33 на сто.

Тези данни бяха изнесени 
неотдавна на конференцията 
за печата в Съюзния номитет 
за информации.

Говорейки за външнотъргов
ските партнжори на Югосла
вия членът на Съюзния из
пълнителен съвет и съюзен 
секретар на външната търго
вия д-р Емил Лудвигер изтък
на, че най-голяма част на на
шия стонообмен се осъществя 
ва с индустриално развитите 
страни (53%), въпреки видими 
платежния баланс със страни
те трудности, съществуващи в. 
те членки на Европейската об
щност. В обмена със социали
стическите страни съществува 
уравновесен платежен баланс, 
донато със развиващите се 
страни трябва да се.задържи 
възходящия ход на стонооб- 
мена.

Предвижда се, износът през 
следващата година да се уве
личи с 6,3 на сто, а вносът 
най-вече с 3 процента.

но това засилваШ
този ог-

Строителите 

приличат на 

едно семейство

планина. Вече два
в планината, 

но за строителите и за тех- 
ръноводител Джорович няма трудност,
: може да се надделее. За това говори и 

лятошният им рекорд, когато Джорович е полу
чил много признания, но и едно ново 
сетак”.

която не

има „де-

— Между строителните владее голямо дру
гарство и приятелство. Приличат на едно семей
ство. Ето това е „тайната" на успехите. Такива 
са /строителите на тунела, които със своя пот 
росят всяка педя в подземния коридор — изтък- 

|ер ва Джорович. Въпрени, че здравето му е 
В шено т°й като че ли това не чувствува. Напу- 
§•! ска стР°ежа едвам тогава, когато вече не е в 

състояние физични да издържи.
Още не съм за пенсия — казва той. — 

Мога да издържа. От всичко сега най-важното 
ми е успешно да завършиме и този тунел. 

ш п За своя плодотворен дългогодишен 
Ш Джорович е получил тристайна 
ЕШ град. В

Този неуморим труженик, който две десети
летия воюва подземно 
успешно води чети от храбри минери, живеещи 
като едно семейство.

Роден е в околността на

в скалистите предели,
нару-

Куршумлия. Дърва
та му среща със /строителни обекти започнала 
на железопътната линия Белград — Бар. И пър
вият обект, чието изграждане се наема да ръко
води — тунел край Вирпазар. След това 
от един на друг строеж. Пет години неуморимо 
работи на железопътната линия Сараево — Пло- 
че. За потребите на водоелектрическата центра
ла „Сен” ръководи изграждането на

отива
труд

11Л квартира в Бел
нел живее смейството му. Има 

к синове, от които 'сигурно някой 
Ц бащиния си 
к — С особено

двама 
ще тръгне потунел в

дължина от 10 километра. Работи в Черна гора 
Босна и Херцеговина, Хърватско, Сърбия.

Но големите и трудни за изграждане обек
ти го привличат като магнит. По конкурс отново 
се връща на строежите на железопътната линия 
Белград Бар. На този строителен гигант в стра
ната той се наема и ръководи изграждането на 
тунела „Голеш . В спомените му това е един 
от наи-трудните обекти. За четири години уси
лена и отговорна работа петнилометровия тунел 
е^ пробит, но здравето на Джорович е наруше-

път...
™ _ . удоволствие мога да
Р Аосега на нито един обект, чието 
Ц ™еГОВОАИЛ не е имал° жертви. Това 
® наи-голямата награда за безсънните дни и нощи

случвало сГГ Не Са НИ милва™' Напротив 
кам™ Пи ' 9 -ВСИЧКО нрай нас ле™: дърво

_ “ аги наи-напред спасявахме хората а
1 Джооовии Машините — каза накрая на разговора 

Л ^“!орович' за когото може да се рече 
ЩЦ рои В своята професия.

кажа, че 
изграждане 

_1 ми е

че е ге-

Миладин Джорович
Вене ВЕЛИНОВАСТРАНИЦА 8
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Репортаж
ОТ НЕВОЛЯ

----- .^п. тушилата година из
граждахме водопровод. Три и 
половина

Иван Милевснабдяваме с ос-да се
новни продукти. Особено през

километра е дълъг. зимата сме откъснати. ТозиПовече от половината проблем ое намира пред 
и ние трябва да го решаваме,

дома- наскинства имат вода по домовете си. всички заедно

в Разговора се намеси Тодор 
'Зарков, член на Съюза

Безспорно най-доволен от те
зи разговори беше Мирча Рана ко

мунистите и един от най-актив деннов' секретар на партийната 
ните обществено-политически организация. Всични тези неща 
работници в селото. беше набелязал в доклада си, 

които изнесе на предизборното 
заседание на първичната орга
низация в Долна Невля. На за-

— ВсякоМомент второ домакинство 
има радио. Четири частниот партийното заседание

теле
визора и още толкова седанието не бяха само кому

нистите, но и останалите об-
хладил-ЛЕГЕНДАТА ПАЗВА, «ици, а съоцо електрически печ 

ки. Постигнахме много. То на- 
истина

че име- да се стигне само пеш,то на Невля идва 
Защо е така

ст неволя, 
•не знаят да ка

жат и най-старите жители. Но 
че има истина в тази 
достатъчно е човек да тръгне 

дни за Горна Невля. До 
Долна Невля има автобус, ле- 

коли. До Горна Незля

ществено-политичеоки
няма танцови забави, Доволен беше, понеже горно- 

но вече и не сме за тях. Да невлянци са единни. Действу-
използваме силите, които още ват воични заедно, начело със
имаме и да решаваме комунал
ните проблеми. Ето частно ги

километра, а кал до гуша Го
ляма неволя, 
влянци...

сили.
казват горноне-

Ангел Тодоровлегенда
СК.Горна Невля е село с 60 

домакинства и около 200 
тели. Стари семейства,

няколко. Председател на

тези
Споменахме доклада 

деннов. Не очаквахме да бъде 
толнова успешен. В него нищо 
не бе пропуснато. Като прав 
комунист той критикуваше всич 
ки пропуски, и собствени, и 
чужди. Земеделската коопера
ция, че я няма изобщо в Гор
на Невля. Делегатът в Общинс
ката скупщина, който слабо под 
държа връзка с базата с мла
дежта

активна. Но беше и самокрити 
чен, че е можало да се напра
ви повече. Особено на идеоло
гическо-политическото издигане 
'И приемането на нови членове. 
Изтънна и положителните рабо
ти. Сътрудничеството с войни
ците от ЮНА, а каза и 
„ногато е нужно всички 
войници“.

Споменахме само някои не
ща, но да подчертаем още вед- 
наж вече казаното: „На Горна 
Невля трябва път и ние всич
ки ще го строим заедно, наче
ло с комунистите“.

жи- на Ра-
решаваме, Ангел Тодоров баня 
изгражда ...

Младени може жи

30 години без загуби ■ ■ ■
Приятен събеседник е 

ректорът на кооперацията в 
Клисура Христо Ранеглов. То 
зи неуморим 57-годишен 
женин е голяма любов говори 
за работата в - кооперацията. 
За нейното минало, настояще 
и бъдеще.

— Кооперацията в Клисура 
създадохме през 1945 година 
— казва Рангелов. Тогава бе 
ше голяма оскъдица в снабдя 
ването и се налагаше да се 
действува бързо и енергично. 
Решихме 
перация. В нея се зачлениха 250 
клисурчани, които 
влог от по 1 000 динара. Тога 
ва на щатна работа бяхме са 
мо неколцина, а днес сме 23 
души... Трудно беше да се 
работи в тогавашните условия 
Трудно се намираха някои сто 
ни, правехме разпределение...

Кооперацията в Клисура не 
спряла. Развивала се и по-на- 
татък.

— През 1956 година към коо 
лерацията в Клисура се при
съединиха и кооперациите в 
Драинци и Кострошевци. То 
ва подпомогна още повече да 
се засилим.. .' 
лов.

Поради географското положе 
ние на района, а и поради кли 
матическите условия, коопера

ди- ствуват и ред други условия 
за организирано производство 
на плодове, зеленчуци напри
мер, или животинска продук
ция...

През изтеклите 30

е недостатъчно
тру-

Никола Ивановгодини
— кооперацията в Клисура ни 
кога не е работила със загу
ба.

— Благодарение усилията 
на работниците в тази трудо
ва организация

това
сме

никога не 
сме имали загуби. Вярно е, 
имало е и тежки дни за ноо 
перацията, но винаги успявах 
ме да надделеем слабостите. 
'О*- Какво предприемате съг- 
гласно новия закон за сдружа 
ването.

и основахме коо

внесоха

Това е пример на една мал
ка партийна организация. Но 
пример как са намерили право
то си място. Кан действуват 
съвместно с всични останали 
обществено-политически органи 
зации ...

^ — Тъй като нямаме условия 
за развитие на земеделието 
— на общинско ниво направи 
хме голямо обединение, в но 
ето влезе и нашата ноопера- 
ция. То се нарича „Власина- 
продунт". В състава му ще 
има и основна организация, 
ноято ше се занимава със сел 
скостопансно

Хрисро Рангелов

цията в Клисура предимно се 
занимава с търговия.

— Да, истина, е кооперация 
та в Клисура и днес предимно 
се занимава с търговия. Отча 
сти се занимава с 
ство на плодове и животновъд 
ство, но в тези отрасли не 
постига големи успехи. В този 
край хората отиват главно на 
сезонна работа във вътрешно 
стта на страната, а не съще-

Тодор Зарнов

Остри упреци бяха оггправе- 
ни към младите. Иван Милев е 'V 1

производство, 
ще се развива и селскосто
панското имение „Тарания" 
на Власина...

Обединението започва да ра 
боти от новата 1976 година 
— изтъкна Рангелов.

— Какво правите за подо
брение на снабдяването?

производ- председател на младежната ор
ганизация.

— Като организация наисти
на не сме достатъчно дейни. 
Но винаги сме в акциите, кои
то организира СК и местната 
общност. То и как да проявява
ме активност, ногато сме само 
няколко младежи ...

Че наистина е тана, може да 
вземем примера на училище
то. Само четири ученико! Три
ма в трето 1И един в четвърто 
отделение.

— Двадесет и пет години 
съм учителка по селата в Ди
митровградска община. Някога 
имах над 35 учинина, а сега са 
мо 4, каза ни Мирославка Ви
денова, учителка в Горна 
Невля ...

наза Ранге
|Ж|т

звонци — Нашата кооперация в но 
стоящия момент върши подго 
товка за изграждане на нови 
и модерна търговски магази
ни в Клисура. В центъра на 
селото ще се строи жилищен 
блон с помещения за търго
вия, местна канцелария, поща 
и др. обществени помещения 
Иснам да изтънна — продъл 
жи Рангелов — че кооперация 
та е построила и нови магази 

в Драинци и Кострошевци, 
а в план е изграждането на 
магазини в други села^— тана 
че всички села в района да 
получат съвременни търговски 
магазини.

— Ще се стремим по-добре 
и с по-качествени стоки дв 
снабдяваме и населението в 
нашия край — завърши Хри
сто Рангелов.

Лошо снабдяваме ■•чЧЯ
Мирославка Виденова

Докога Звонци ще снабдя
ват с овощия и зеленчук само 
частни производители и матра 
пази?

щия, и при много по-висони 
цени, отнолното другаде.

И понрай всично това — тър 
говените предприятия си оста
ват със снръстени ръце, нато 
че ли снабдяването не ги ин
тересува. А именно те са длъ
жни да <се грижат за снабдя
ването на населението.

Този въпрос си стои нераз
решен с години. Все едни и 
същи хора снабдяват Звонци 
и околните села, но за сшале 

не са едни. Дори

ни
Това са уай-големите пробле

ми. Младите бягат. Но горно- 
невлянци ще строят, ще из
граждат, ще работят, 
все още имат сили. Път да из
градят. Когато повече остаре
ят поне да ги посещават тех
ните деца, които работят из 
цялата отрана.

ние, цените 
се случва да ги променят и 
по три пъти на ден.

Крайно време е да се пред
приемат мерни за подобрение 
на снабдяването в Звонци. Тър 
говията да поемат организаци
ите на сдружения труд и да 
се сложи край на матрапазлъ- 
ците.

Но те

Матрапазите покачват цени- 
обират хората. А в Звон- -У,

те и
ци се продава и по 20 тона зо 
ле, също толнова пипер, дома 
ти и други зеленчуци и Ово-

.с_
М. АндоновНинола Йосифов А. Д. Мирча Радойнов
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В „ТИГЪР”РАБОТНИЦИ-САМОУПРАВИТЕЛИ

"дКЦиГ СТИМУЛИРАЩА ВСЕКИ МЛАД
РАБОТНИК

В БАРЙЕМЛАДЕЖТА

Активност за пример
ат се и всичкипердета, а плащ 

други разноски!
Всяка вечер, с голям инте- 

телевизионната

Дража Голубович е
24 години в Ореовица, 

Пиротска общи 
каучуковото

роденИзмина една година от Де 
ветия конгрес на 
социалистическата младеж в 
Югославия. Година, в

с удоволствие да кон 
засилена актив

Съюза на преди
малко село в 
на. Завършил е 
училище в Пирот, като стилен 
диант на основната организа
ция на сдружения труд „Ти
гър" в Димитровград. В този 
трудов
че четири и половина години. 

— Работя в отдел лаборато 
техническа подготовка, 

за обукви. То 
всъщност не е специално 

стта ми, но още през първи 
те дни проведени в трудовата 

докато още бях

рее се следи 
програма. Телевизорът 
лучен като подарък от Общин 
ската скупщина.

Освен това, младежта е но 
сител и участник във всички 
комунални акции 
През тази година младите из 
граждаха водопровод в дължи 
на от два нилометра, така че 

здрава

която е по-
може
статираме за 
ност на младежта в Димитров 
градска община. Увеличената 
активност се чувствуваше осо 
бено в първичните 
ции на ССМ в районите По- 

и Долна Невля.

е ве-колективв селото.организа-

ганово рия И 
като моделисттри махали получиха 

питейна вода. Остава акцията 
да продължи и вода да полу 
чи и центърът на селото.

Младежта търси и иска да 
бъде носител за изграждане 

селото. Всички об

1 ва

организация 
стажану, имаше нужда за мо 
делист.* Понеже имах желание 
и смисъл за тази работа, бях 
изпратен на тримесечно обу
чение в Пирот, в каучуковите 
заводи „Тигър".

В момента Дража Голубович 
е между най-добрите млади 
работници в 
В акцията „Младият работник 
— самоуправител", ноято се 
провежда вече трета година 
в този колектив, след първи 
те месеци на тазгодишната ак 
ция най-много точни в отдел 
лаборатория м техничесни под 
готовки има Голубович.

— Акцията „Младият работ 
нин — самоуправител" започ 
на за първи път. когато зами 
навах войник. След 15 месе 
ци, когато се завърнах, за най- 
добър млад работнин-самоупра 
вител, беше провъзгласена 
Радмила Ганчева, работничка 
в производството, В нашия цех 
имаше свободно работно мя
сто и общото желание беше 
да приемем Ганчева. Тя изпъл 
няваше всички нужни условия: 
отношението към работата, хо 
рата и грижата за качество на

на път до 
ществено-политически органи- | 
зации дават подкрепа, но ну 

помощ и от Общинска 
та енупщина. Очаква се че 
тя няма да изостане и идна 
та година ще започне изграж 
дане на пътя, най-важна акция, 
която се намира пред младеж

Дража Голубовичжна е

Т : вата дисциплина, ангажиране 
то в обществено-политически

гарантираха 
новото работно мя- 

кое

производството, 
че и на
сто ще изпълни всичко, 
то се търси от нея. А самото 
обстоятелство, че се бе проя 
вила като най-добър млад ра
ботник беше от твърде голямо 
значение. С това иснам да ка

предприятието.
те и самоулравителни органи 
зации, участието в трудови аи 
ции и т. н. В момента един 
от най-добрите млади работни 

лромишле-

та.ш Трябва да се реши и въпро 
сът с библиотеката. В това от 
ношение се очаква помощ от 
културната общност и Дома 
на културата в Димитровград.

Това са резултати, които не 
останаха незабелязани. Тази 
година по повод Деня на осво 
бождението на Димитровград 
ска община първичната орга 
низация на ССМ от село Ба- 
рйе за извънредни резултати 
осъществени в областта на 
обществено-политическата 
културна активност бе удосто 
ена със Септемврийска награ 

диплома.
Значителна активност в спо 

менатите райони поназа и ор
ганизацията на младите от 
Скървеница. Те бяха организа 
тори на първомайския турнир 
по малък футбол, в който уча 
ствуваха отбори на младежта 
от всички съседни села. Също 
с пиесата „Съмнително лице" 
гостуваха във всички съседни 
села и в Бребевница, район 
Забърдие.

И младежта в Драговита не 
изостана. С подбрана култур
но-забавна програма гостуваха 
в Барйе и Скървеница.

Останалите три организации 
не показаха голяма антивност. 
Тя изостана поради малък 
брой младежи в тези села.

Ь; ци в каучуновата 
ност в Димитровград е Дража 
Голубович. Същественото оба 
че е, че в акцията са включе 
ни 230 млади работници. Вси 
чните се стараят да покажат 
добри резултати, да увеличат 
възможно най-вече производи-

1 жа, че акцията стимулира, да 
ва воля на всеки млад работ 
ник да бъде по-добър повече 
да се труди. С една дума, да 
бъде добър млад работнин —...::

Пресъхналата чешма самоуправител.
Не трябва да се забрави, че 

основни критерии за избиране 
на най-добър млад работник 
— самоуправител са работата 
и резултатите на работното 
място, отношението към сред 
ствата за производство, трудо

телността на труда, намалят нео 
снователните отсъствия по бо- 
болест, активно се включат в 
обществено-политическия 
вот и т. н. Това са основните

Най-бройна и най-активна от 
шестте младежки организации 
в тези районни е организация 
та в Барйе.
'‘Първата акция предприета 

след Конгреса, беше поправка 
та на помещенията. С това 
бяха създадени и условия за 
много /дейности. В приспособе 
ните за младежка дейност по 
мещения се провеждат засе 
дания на всички обществено- 
политически организации, 
о В тях всяка събота се орга 
ганизйрат и танцови забави, 
чиито посетители са и млади 
те от. всички съседни села.

В течение на годината беше 
подготвена и хубава културно- 
забавна програма, изпълнена 
за селяните и в съседните 
села.

С- парите, събрани помежду 
и от танцовите, беше купен 
грамофон, топки за волейбол 
и футбол, антена за Втората 
програма на РТВ — Белград,

и жи

цели на една акция, която има 
все по-голямо значение за мла 

в „Тигър".
да

лите
А. Д.

ЛАЗО БОГЕСКИ

В ИМЕТО НА ИСТОРИЧЕСКАТА ИСТИНА
(4)

През това време 50-та ди
визия на Брегалнишко-струмиш 
кия норпус на НОВю действу 
ва според определения план: 
14-та и 19-та бригада на кому 
нинациите Щип 
Радовище — Щип, а 4-та и 
13-та бригада, Конният еска- 
дрон на Главния щаб на Ма 
недония и частите при коман 
дите на места и райони напа 
дат немските укрепления на 
номунинацията Берово-Пехчево 
Царево село, с което непосред 
ствено съдействуват на българ 
ската 5-та дивизия, като й 
създават възможност не само 
за съвместно нападание, но и 
завладяване на Буковик, откъ 
дето немената чета отстъпи ед 
вам след освобождението на 
Берово и Пехчево на 13 октом 
ври от частите на 50-та диви 
зия на НОВЮ.

Командирът на българската 
Четвърта армия на 14 октом 
ври отново получава заповед 
от своя върховен комендант 
да мине в общо. нападение. 
Направен е нов план за съ
действие. Според този план 
16-ти полк на немската 22-ра 
дивизия, който разпорежда 
своите сили за отбрана по по 
сока Царево село — Кочани 
по комуникациите, като осо
бено укрепва позиците Кали- 
манци — Бигла, трябваше да 
обкръжат и унищожат в райо
на на тази позиция. Поради 
това българската 5-та дивизия 
трябва да напада от фронта

и с обхватно действие от се
вер (тъй като предварително 
завземе Царево село,) а 50-та 
дивизия на НОВЮ от юг, ка 
то при това с част от сили 
те да нападне комунинацията 
Калиманци — Кочани. По по
сока на действията на 50-та ди 
визия трябва да 
2-ри батальон на 18-ия пехо
тен полк на 5-та дивизия, под 
силен с дивизията на арти
лерията.

Неосведомени, че българите 
са се отнлонили от плана и 
ангажирали за 
на немска група (оноло 500 во 
йници) в 
(южно от Царево село) 13-та 
и 14-та бригади на 50-та диви 
зия на 16 октомври започват 
нападение на утвърдените пози 
ции Калиманци — Бигла и на 
Кочани. След упорити борби 
и няколко атаки, 13-та брига 
да на 18 октомври около обяд 
завладява посочените позици, 
докато 14-та бригада, 
е навлезла в Кочани е отхвър 
лена. Дори след завладяването 
на тези позиции се установява 
боеви контант с частите 
българската 5-та дивизия,

Отхвърлени от позиите Ка 
лиманци — Бигла, немците ор 
ганизират съпротива на линия 
та Попова чука — Истибаня — 
Виници — Якимово. Тринаде!се 
та бригада на 50-та дивизия, 
след няколко последоватиями 
нападения успява на 19 октом 
ври да освободи Виница, а на

20 октомври Якимово, докато 
българската 5-та дивизия,

Попова чука и 
Истибаня е спряна. Понеже из 
праща батальон в помощ на 
българската 5-та дивизия, 13- 
та бригада продължава настъ 
плението южно от пътя на Ко 
чани. За облекчаване настъпле 
нието на българската 5-та ди 
визия, 14-та бригада на 
дивизия отново на 21 октомври 
напада Кочани, За да я от
бият, немците биват принуде
ни част от силете да изтеглят 
от Истибаня. Това 
българската 5-та дивизия и за
владя Истибаня.

Поради невъзможност за по 
нататъшна отбрана на Кочани, 
немците през нощта на 21 22 
октомври започват да се изтег 
лят към Щип. Тъй като това 
направи, 14-та бригада за тре 
ти път нападна Кочани и го 
освобождава до 3 
22 октомври. Привечер в Ко 
чани навлизат и частите 
българската 5-та

коя
то напада

Кочани и

действува/170 Цветан Иванов

50-та

Милна ХРИСТОВА
\ ■*

унищожаване използва

СПОМЕНИ Тробовищесело

(от Аушвиц)

Вие неизвестните 
от стая с 18000 с. нвадратни 
и с номери от 12 888 до 21910 
в баня, изцапани от надежди и любов 
сърцата си изпепелихте 
и изгоряхте на нладата на историята... 
От върволиците човешки нрещяха деца 
да им дадат имена за бъдещето...
И неродените от утроби славянски 
или еврейски
поръчват: ние сме навсъде по въздуха, 
а не в няноя неизвестна яма.

часа на

която на
дивизия.

От 22 до 27 октомври 50-та 
дивизия на НОВю и българска 
та 5-та дивизия водят безуспе 
шни борби за освобождаване 
на Щип.

„Българските
бездействуват в района 
Кочани"

на

сили напълно
на

съобщава на 24. 
X. Щабът на Брегалнишко-стру 
мишкия корпус, 
се намират на линията Търканя 
— Теранци. Българите тук са 
бездейни. Договореният

„Немците

план
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Щ ✓ ш
Александър Дънков ВИКТОРИНАТА 

МИНА УСПЕШНОРепублико мила : :<*Ш■ \ч
Основното 

ла Рибар“
училище „Иво Ло- 
Клисура беше

мамин на третата по ред викто 
•рина. 'Която вестник „Другар
че ‘ всяка година организира в 
чест на Деня на Републиката, 
макар и при твърде 
ловил

1Ний крачиме бодро към новото време 
свирачки гигантски вървим, Р 6’

И "ов,аГа™леивПРеД НЗС Ма™°

В до-
ШШЖ'1 аУ Штш ул• V-''живот строим. ?-■ а

Ний дълги години 
■с - твърди, I 
но бъдеще

;утрудни ус- 
— участниците във вик

торината — ученици и препода 
ватели от Димитровградска, 
ь оси ле град ска, Бабушнишка и 
Сурдулишна общини дойдоха в 
Клисура, където топло бяха 
рещнати от колектива на основ 
ното училище.

Не измениха на „Другарче“ 
и верните му приятели и 
сътрудници „Дечйе новине“ от 
• орни Милановац, 
то и досега — раздадоха 
състезателите хубави награди.

Не остана

мъните теглихме тгранитни сърца, 
светло навек 

за нашите свободни изградихме >деца.
■ *.. *.

гг«
Републино мила, 
ти мъките с нази дели, 
но пан извоюва победа 
ти пурпур в сбраната хвърли.

■г~ти в огън израстна, пое щ/.■

прекрасна —

~ -V ‘ - ..Ний . днеска сме силни, Републико мила, 
тираните с юмрук да възпрем, 
да браним земята, що

бой-.-за нея да умрем.

№които как-
Петър Лубарда:ни е нахранила — Партизании в

назад и земеделс
ката нооперация. В навечерие- 
то на викторината на тържест
вено заседание по случай 30- 
годишнмната от създаването си 
кооперативният съвет реши да 
отпусне за викторината на 
„Другарче“ 2 000 динара, 
първенците по отделни 
мети

Ний крачиме бодро 
с крачки гигантски вървим, 
ний хвърляме пред нас златното семе 
и нов, щастлив живот строим.

към новото време

Съобщение за иаград- 

ния конкурс на „Мост“.1а на
пред-

нули хубави часовници.
Крайното класиране 

делни области е следното — по 
история: първо място спечели 
Драганка Миланова, Босиле
град, второ Зоран Петров, от 
Трънсни Одоровци и трето 
Иван Борски от Долна 
Любата; по сърбохърватски: 
Весна Стайкова от Димитров
град, Вера Стоянова от Клису
ра и Роза Василева от Трънс
ни Одоровци. По бълграски 
език: Милена Андонова от Ди
митровград, Асен АнаниеЪ- от 
Клисура и Борис Йоцев от 
Трънсни Одоровци и по музи
кално възпитание: Ружа Тонче 
ва от Клисура, Драганка Янева 
от Божица и Ленка Василева от 
Поганово.

От викторината бе изпрате
на привествена талеграма до

М. А.

Снежана Виданович ЖУРИТО за преглеждане на творбите, пристигна 
ли на конкурса на списание „Мост”по от-

за стихотворение 
разказ, новела, научни и публицистически статии в със 
шии ВАи-ЕВ- председател, д-р САВА ПЕН
ЧИЧ и СТОЯН СТАНКОВ прегледа 
би и взе следното

БЕЗГРИЖНИ АКОРДИ пристигналите твор
решение:

1* Кито едно от предложените стихотворения не 
получи някоя от предвидените награди.

Предложени са за откуп следните 
„Изпаряващи чувства” —

-ДЕЦАТА не. искат война, 
йи вражески орди, 
а свобода и пролет пойна, 
безгрижни акорди.

п.
стихотворения: 

първа, осма и девета песен 
от целия цикъл, шифър 123456789 чувства”, „Когато 
нитарата заплаче”, шифър „Легенди” и „От стоманата 
по-стоманен е той”, шифър „Стоманен човек”.

2. От предложените разкази нито един не получа
ва първа и втора награда.

По една трета награда (всеки поотделно) получа
ват разказите: „Три срещи”, шифър „Вихър” и „Гада- 
телни”, шифър „Шопсна работа”.

Като поощрение на творците жирито предлага 
печатане още следните разкази: „Ангелина", шифър 
„Комета” и „Черният зет”, шифър „Танчовода”.

3. За новела не е определена нито една награда.
4. Научните статии, предожени за награда, бяха 

съвсем малко, така че нямаше избор за определяне на 
първа и втора награда.

С трета награда се награждава научно-популярният 
труд: „Югоизточна Сърбия (Власина и Краище), 
фър „Мост”.

5. На конкурса не бяха предложени публицистични 
статии от областта на икономиката, обществено-поли
тическия живот в общините и цялата общност, за де
легатската Система и пр.

Според условията на нонкурса — авторите на на
градените творби и предложените за откуп и публику
ване трябва веднага да се обадят на редакция „Мосу”,

Да развихрят бели нриле, 
та да се понесат 
и в космоса да може 
да се озоват.

Децата не искат война, 
ни вражесни орди, 
а свобода и пролет пойна, 
безгрижни акорди.

за

(„Със сърце и тебешир”)
др. Тито.

1

действия поза съвместно действуване не 
изпълняват, така че закъсняват 
в борбата или изобщо не вли
зат”.

, Тъй като вижда, че от сътру 
дничеството няма 'полза и че 
българската 5-та дивизия бави 
с прякото нападение на града, 

150-та
почва . нападение 

ноември
Щип. Българелите сили 
ват и по-нататък 
Кучичино — Соколарци, къде 
тото се. намират и на 27 ок 
томври. С това боевите дей 
ствия на българските 
по посока на Брегалница

гарсните части са освободили 
Струмица, Дойран, Гевгелия 
и Щип...

„Обезателно търсим да се 
опровергаят съобщенията по 
Радио София, че те (българи 
те) са освободили Белее и 
Снопие".

първоначалните 
порока на Струмица и голямо 
то разстройство на нашите ча 
сти там, ограничаваха възмо

ши-

жностите на нашата армия 
(мисли се на 4-та армия — 
Л. Б.) да номбинира своите 
действия за пробив в долина 
та на Вардар”.

„През цялото време на бор 
бите около Струмица, българ 
ските части бяха 100 на сто 
бездейни. В едно малко про 
тивнападение една незначител 
на група немци им пленява ед 
на батарея топове и цял един 
батальон, чиято една част осво 
бодиха нашите части при на
влизането в Струмица. В мо
мента на навлизането на на 
шите части в града, т. е. око 
ло 19 часа, българските пред 
ни чг»сти бяха на линията Ам 
зали — Дървош — Ново село

При навлизането на нашите 
части в Щип българските пред 
ни части се намират по линия 
та Нучичино 
За нашето навлизане в Щип 
узнават от този щаб 10 часа 
по-късно...

Преди два дена българското 
радио съобщава, че 
войска е завзела Струмица, 
дори и не споменавайки нашата. 
Ние на това остро им обърнах 

което обещаха

Това е първата истина видя 
на с помощта на безспорни 
исторически факти, когато ста 
ват дума за участието на бъл 
гарсните части в заключител 
ните операции на част от те 
риторията на Македония и 
Сърбия. Затова с пълно осно 
вание възразява нашата юго
славска общественост, ногато, 
вижда, че в някои български 
публикации се опитва, с неисти
ни и фалшифинати да преуве 
личават собственото участие, ■ 
а омаловажават истинския при 

НОВ на Югославия. Та 
всички

дивизия за-сама
наи

освобождава 
оста

на линията

8 за да се установи авторството на горепосочените тру
дове за печатането им и да се заплатят определените 
награди, манто и сумите за откуп и публикуване. Авто
рите трябва да посочат своя шифър, заглавието на твор 
бата, името и презимето си с точния адрес.

части
РЕДАКЦИЯТА НА „МОСТ”за

вършват.
По посока на Струмица все 

до 29 октомври 7-ма дивизия * 
българската 4-та армия изоб 

минава в настъпление 
себе си, из 

само

на
що не 
макар 
точно от 
3-ти батальон на 65-ти немски

нос на
кова писане обижда 
маши народи и народности и 
нашите борци, които вео до 
октомври 1944 година сами ос 
вобождаваха своята страна, а 

заключителните операции 
главното бромо на бор (

ТРУДОВИЯТ КОЛЕКТИВ НА основното 
УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ" В ДОЛНА 
ЛЮБАТА

че лред 
Норо село има

полк..
Поради такова 

51-ва дивизия > 
води борба с немската боева 
трупа „Йартнер” и немските 
части, които лремианават в 

Радови-

Соноларци.- -[ отношение 
на НОВЮ сама и в

носеха
бата и бяха свидетели на оно 

на бой честити
29 (НОЕМВРИ - 

Деня на Републиката

ва, което се /случваше 
ното поле.

Ние, ногославяните, благода
рим и отдаваме признание на 
всички части на Отечествено
фронтовската българска ар
мия, на тяхното същинско уча 
стие в заключителните опера 

част от територията на

тяхната
района Струмица — 
ще.

В борбите от 1 до 5 ноемв 
ри 51-ва дивизия освобождава 

българската 7-ма 
29 октомври до 5 

освобождава Но 
източно от Струмица,

ме внимание, 
да поправят. И освен това пре 
дупреждение, днес при съоб 
щавене иа щаба на 4-та ар
мия отново посочихме да не 
се случи канто /със Струмица 
и че тяхната войска не е взе 
ла никакво участие в освобож 
даването на Щип. А и освен 
всичко това... в своето иом- 

(главното иомандуване) 
съобщава по радиото, че бъл

аСтрумица,
ДИВИЗИЯ ОТ
ноември едва 
во село, I 
защищавано от. ЗтТИ батальон на 
65-ти немсии, полк. 

Оценявайки действията
7-ма дивизия, 6'ьл 

полковник Рошовелов

Източна Сърбия и Манедония. 
Но в името на историческата 
истина остро реагираме на дне 
шиите фалшифинати. неистини 
и преувеличаване на кобстве 
ния принос, а подценявано на 
НОБ на Югославия.

на учениците, родителите и всички гражда
ни в страната с п«®<е»\ания за по-големи ус- 

в бъдещата работа.на . пехибългарската 
гарсният 
;казва:

„Безуспешното развитие на
ГОНИК0
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Полезно съвещание
ИНФОРМАТОР на правил

на лица
оказванечание от

° ВИД с-ьтруд^ветао

Чай®-^.днцинони* Цвнт-ьр ве * Ди-
ТО в здравните 
митровград и Баоушница

целта на С1лдата_е «■« *«'

““^ерена^Гсе помогне и въа

Н«оГГ'зГрГ
ЯйГ-Л»

помощ—:г ядаглужби от Ппротона, 
олу и Бабуижиижа

Неотдавна
меж■полезно 

•нежните
Димитровпрадона
^нГ^оап.аниото представите.

ли на тези стУжб",^в1?Рна опит 
ицини извършиха об”®" _
от досегашната си работа 
лекуването на болни в д 
на обстановка..дадаггг.-г-ддадада
вилното възпитание и образова 

на подрастващите поноле- 
нанто и за голямото зна

на-
на самоуправнтелната общност на интересите по

— Пиротздравно осигуряване
1

Но опасни работни места-по-го време
съвместно определят ноя ние

ния,
дни
от тези общности ще извърши 
проверна на донументацията, с 
която се обосновава йена.

то.толкова години проведени на 
това работно място, ако не 
бъдат сменени, работниците 
често отиват в отпуски по бо
лест.

От момента на подаването 
на иск за намален трудов стаж 
фабриките ще чакат най-много

На утежнени работни места 
занапред ще се работи на сме 
ни! Тъй нато не могат напъл 
но да се отстранят вредните 
за здравето на работнина по 
следствия, по тъкав начин те 

се намялат. Та
След това тази общно.ст за- 

останалите и Съю домът нд народното
ЗДРАВЕ - Димитровград

значително ще 
кова решение е прието неот
давна. Подписан е обществен 
договор за съгласуване на нри 
териите за утвърждаване на 

стаж. Общно

познава и

намален трудов 
стите по пенсионно и инвалид 

поемат задълно осигуряване 
жението да проведат на дело 

трудовите организации 
принцип. За се

га това е само един начин 
да се запази здравето на ра
ботника. На места, където здра 
вето на работника е изложено 
на опасности — решението е 
в намален трудов стаж.

в
този Честити

29 НОЕМВРИ 

Деня Н1 Републиката
Исковете на отделни работ 

ни места, опасни за здраве
то на човека, хората по-често 
да се сменяват не са 
Но досега не съществуваха и 

законопредписания

нови.

В цеха на конфекциятасъответни 
които да задължават трудови за на общностите по пенси

онно и инвалидно осигурява 
не в Югославия за резултата. 
Специална комисия нъм Съве 
та на Съюза (в която влизат 
представители на всички общ
ности) решава дали и!снането 
е основано или не е.

една година. Това е значител 
но по-къс срок от досегашния.

Когато някой колектив или 
група колективи подадат иск 
за съкращаване на трудовия 
стаж в (своята общност по 
пенсионно и инвалидно осигу
ряване — тя в срок от 30 
дни осведомява и останалите. 
След това за следващите 30

те организации да спазват то 
зи принцип. Сега обаче общ 
ностите по пенсионно и инва 
ледно осигуряване имат пра 
во да наложат на трудовите 
организации и опасни за здра 
вето места хората да работят 
най-много 10-12 години. След

на всички граждани и трудещи се 
им пожелава крепко здравекато

и успехи в социалистическото стро 
ителство

М. А.

тш^тя^^^ш^ттшшяшшш^ Е ЛЛ И

Силните преживявания
Слънчевите лъчи предизвикват 

рак?
1ШШН

институт в Хюстън — ракът на 
кожата е в пряка връзка със 
слънчевите лъчи, макар че то
ва твърдение не е напълно и 
научно обосновано. Тези учени 
считат, че предизвинател 
рака са ултравиолетовите лъчи. 
За да подкрепят твърдението 
си америнаноките учени изтък
ват, че в огромно болшинство 
боледуващите от рак са били 
лица, които от малка възраст 
били изложени на слънчевите 
лъчи, а симптомите на болест
но състояние при тях се появя
ват след двадесет години.

Жените, които често се изла 
гат по-дълго време на слънце
то, за да получат по-хубав тен 
на кожата си — същевременно 
се излагат на опасност да за
болеят от рак на кожата.

дизвика емоционален, стрес. При емоци
оналния ртрес може да се появят сму
щения в дейността на сърцето и пулсовата 
честота (болки в сърдечната област, пре
скачане на сърцето), може да се появи 
затруднение в дишането, стягане в гръд
ния кош, вцепеняване на нраката) човек

или

С МИСЛЕНОТО ние схващаме същността 
и вътрешните закономерности на явления
та. С помощта на паметта съхраняваме 
наученото и можем да го възпроизведем. 
С волята насочваме цялата си съзнателна 
дейност за постигане на определена цел. 
С чувствата и емоциите изживяваме наше
то лично отношение към всени предмет, 
явление и отделно лице, към всяка промя- 

сложните взаимоотношения със за
обикалящата ни социална и природна сре
да. Понякога човек може д& попадне в 
изключителна обстановна и да бъде поста
вен по въздействие на неочаквани или не
поносимо силни фантори. Това води до 
прекомерно напрежение и претоварване 
на неговата физика и психика. С думата 
„стрес" в медицината се определят онези 
състояния, които възникват в човешкия 
организъм под въздействие на сили, необи 
чайни или неочаквани фантори и водят 
до бързи и характерни промени в телесна 
та и психическата дейност.

Често след мигновена уплаха у децата 
може да се появи заекване, ноето да изи
сква дългодишно лечение. Си 
вания при учащите се, страх от лоша беле
жка, тежките физически наказания, запла
хата, че „няма място в къщи, ано полу
чат по-слаба оценка", могат да доведат 
до бурни страхови реакции, отклонения 
в поведението. Лицата в 
възраст преживяват особено тежко обиди 
и недостатъчно внимание. Липсата на при- 

и благодарност от страна на 
децата довеждат един всеотдаен и вече 
твърде остараял баща до дълбока, душев
на мъка и тежка меланхолия. Несподеле
на любов, брутално и подигравателно от
хвърлено приятелство също може да пре-

на

Найчразгтространен вид е зло
качествен тумор на кожата кой
то може да се излекува, 
болният навреме потърси лекар 
сна помощ. В такова състоя
ние в 98 на сто тази 
болест може да се спре.

Както съобщават учените от 
един американени медицински

ако

не може да се мръдне от мястото си 
отпускане на мускулатурата (пострадалият 
се свлича на земята), стомашно-червни 
смущения, настръхване на косата, тикове, 
възбуда, обърканост, отчаяние, смущения, 
на зрението, слуха и др.

При катастрофи и други внезапно въз
никнали опасности за живота или интере
сите на отделната личност се говори да 
така наречените „кризисни състояния". Не
посредствените или по-късно появили о]е 
болестни промени подобни случаи се дъл
жат в основата си на емоционалния стрес.

Емоцирналният стрес може да се пфо- 
ви при всякакво обстоятелство: у дома, 
в службата, на улицата. Той може да се 
дължи на семейни неприятности и обиди 
от всякакъв род, на служебни нередно
сти, несправедливост и незаслужена оби
да, на заплаха за живота от какъвто и да 
е характер. В отделни случаи дори бурна
та радост може да предизвина' опасни ус
ложнения. Голямото вълнение, предизвика
но от неочаквана среща с много близък 
човек, отсъствувал дълго време, може да 
доведе до загуба на съзнание и сърдечен 
шок.

опасна
на

САМОУПРАВНТЕЛНАТА ОБЩНОСТ НА ИН 
ТЕРЕСИТЕ ПО ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ — 
ПИРОТ и

ОСНОВНИТЕ ОБЩНОСТИ ПО ЗДРАВНО 
ОСИГУРЯВАНЕ В ДИМИТРОВГРАД, ПИРОТ 
И БАБУШНИЦА лни преживя-

честитят на населението и труде
щите се ПРАЗНИКА НА РЕПУБАИ 
КАТА — 29 НОЕМВРИ по-напреднала

с пожелания за още по-големи ус
пехи занапред.

знателност За да съхрани своето здраве и трудо
способност, всеки човек трябва да се стре 
ми да запазва душевно равновесие при 
всянакви обстоятелства.

I

Д-Р Л. с.
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КАУЧУКОВИ ЗАВОДИ ‘^длг питне
§Е

ОСНОВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СДРУЖЕНИЯ ТРУД ,ДИМИТРОВГРАД1
ш

честитят на своите клиенти, граждани и трудещите се и 

делови приятели
■

ПРАЗНИКА НА РЕПУБЛИКАТА
29 НОЕМВРИт

Заводите „Тигър” произвеждат:
— Радиални гуми за коли „Застава101”,
— Диагонални гуми за пътнически и товарни 

коли — външни,
— Вътрешни гуми,
— Дюшеци, възглавници и други индустри

ални стоки от гума,
— Обувки от гума,
— Дълбоки ботуши
— Технически стоки,
— Обущарски алатки и др.

...... ..................
.........................................................................................................мм»»»»»

ТЪРГОВСКОТО ПРЕДПРИЯТИЕВолоцентроди „ВИСИНИ“ „АНГРОПРОМЕТ“Сурдулица
ПИРОТ

На всички трудещи се и граждани честити

ДЕНЯ НА РЕПУБЛИКАТА
— 29 ноември

!: на всички граждани в Димитровградска, 
Пиротска и Бабушнишка община

честити
пожелават много успехи в изгражда- 

нето на социализма.
като им

29 НОЕМВРИ -
ДЕНЯ НА РЕПУБЛИКАТА

пожелава щастие и успех в изграж- 
иашето социалистическо самоуп-

като им

дането на 
равително общество.

тппт................................*.............................................. .
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От Нова година обединени
ЗАНАЯТЧИЙСКО вСАОГАИ 
ПРЕДПРИЯТИЕ 

в БОСИЛЕГРАД

ЗЕМЕДЕЛСКА 
КООПЕРАЦИЯ 

В ЗВОНЦИ
ТЪРГОВСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 
БОСИЛЕГРАД 

на всички трудещи се и граждани в страната 
ЧЕСТИТИ ПРАЗНИКА НА РЕПУБЛИКА ГА

»УСЛУГА«
ПРОИЗВО- 

и НА ВСИЧКИ ГРА
НА СДРУЖЕНИТЕ 
ДИТЕЛИТ1 
ЖДАНИ В КОМУНАТА И СТРА 
НАТАОРГАНИЗАЦИИ НА 

— ЗА ЗА- 29 ноември
В БОСИЛЕГРАД
ИЗГРАДНЯ” ЗА СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ В 

СР СЛОВЕНИЯ — И ОБЩИ СЛУЖБИ 
Йесенице, Целье)

честити

29 ноември 

— Деня на 

Републиката

още по-големи успехи зана-с пожелание за 
пред.

(Кран, Кранска гора, 
на всички граждани и трудещи се в страната Земеделска кооперация 

»БОСИЛЕГРАД« - Босилеград
НА ВСИЧКИ СВОИ КООПЕРАТОРИ, ДЕЛО
ВИ ПРИЯТЕЛИ И ГРАЖДАНИ В СТРАНАТА

ЧЕСТИТИ .........
29 НОЕМВРИ — ДЕНЯ НА РЕПУБЛИКАТА
С ПОЖЕЛАНИЯ ЗА МНОГО НОВИ ПОСТИ
ЖЕНИЯ В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОТО ИЗГРА 
ЖДАНЕ НА НАШАТА СТРАНА

честити

Деня но Републиката - 29 ноември
с най-сърдечни пожелания за успехи в само- 
управителното социалистическо изграждане.

ПОЛЗВАЙТЕ СОЛИДНИТЕ УСЛУГИ НА „УС 
ЛУГА"!

КАТО ИМ ПОЖЕЛАВА МНОГО 
УСПЕХИ В СОЦИАЛИСТИЧЕС
КОТО САМОУПРАВИТЕЛНО 
РАЗВИТИЕ

ТЪРГОВСКО ПРЕДПРИЯТИЕ
»ЗЗЕЗДА« - Сурдул ица

Гостилничарско
предприятие

»ЦЪРНИНа всички граждани и трудещи се
ЧЕСТИТИ ПРАЗНИКА НА РЕПУБЛИКАТА 

— 29 НОЕМВРИ

ВРЪХ«с пожелания за нови успехи занапред. 
Граждани, снабдявайте се в магазините 
„Звезда” в Сурдулица и другите селища в 
общината._________________________

на

БАБУШНИЦА

гости, делови прия-на своите 
тели и всички граждани и тру-Организация на сдружения труд

„СТОЧАР"
СЪС СВОИТЕ ООСТ „ТЬРГОКООП” И „НИ
ШАВА”

Комунално предприятие 
»КОМУНАЛАЦ« — Бабушница

на всички потребители и граждани
Честити
29 НОЕМВРИ — ДЕНЯ НА РЕПУ
БЛИКАТА
с пожелание за още по-добри успе
хи в социалистическото строител
ство

дещи се в страната.

ЧЕСТИТИ
ДЕНЯ НА 
РЕПУБЛИКАТА 
— 29 НОЕМВРИ

в Димитровград
на своите производители и потребители

Честити

Деня на Републиката 

- 29 ноември Комунално-услужно предприятие
„У Н И Я” — Б Е А Г Р А Д 

МОТЕЛ ДИМИТРОВГРАДпУслуган„СТОЧАР” организира изкупуването 
на всички видове селскостопански про 
изведения от растителен и животински 
произход.
„ТЪРГОКООП” снабдява гражданите 
със стоки за широко потребление. 
Граждани, снабдявайте се в магазини
те на „Търгокооп”!

Димитровград
на гражданите от Димитров
град и на всички трудещи се

честити
ДЕНЯ НА РЕПУБЛИКАТА — 

с пожелания на нови успехи

Честити

29 ноември —
Деня но Републикатав со

циалистическото строителство на 
комуната и страната < - 
„УСЛУГА” върши най-различни ви 
дове комунално-битови

на всички свои посетители и граж- 
дани от Димитровградска общи
на ,,

услуги: ч
столарски, зидарски, тъкачни, 1 хле
барски, поправка на домашни 
ди и апарати...

ГА ’ разполага с богато сна
бдени магазини. Граждани, снаб
дявайте се в магазините на „УСЛУ
ГА”, където ще намерите желани
те индустриални и други видове 
стоки. Обслужването е на високо 
равнище!

Мотел ДИМИТРОВГРАД пре
длага съвременни туристичес 
кО-гостилничарски услуги.
В помещенията на МОТЕЛА 
гат да се устройват частни и 
обществени увеселения.

\ Мотел ДИМИТРОВГРАД
наги има хубава и вкусна хра 
на, окрепителни и освежител 
ни напитки и питиета.

уре

МО

ви-
' •.?

I
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1
АВТОТРАНСПОРТНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ 

„АВТОТРАНСПОРТ” — БОСИЛЕГРАД
С ОСНОВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА СДРУ
ЖЕНИЯ ТРУД
НА ВСИЧКИ граждани в комуната и стра- 
ната

ЧЕСТИТИ 29 НОЕМВРИ — 
ДЕНЯ НА РЕПУБЛИКАТА
Разполагаме с модерни автобуси и високо
квалифицирани кадри.
ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ РАЗПИСАНИЕТО НА АВ
ТОБУСИТЕ:
Босилеград (5,00 и 17,00) — Белград (9,10 и 
23,30)
Босилеград (5,00, 6,00 12,00) — Скопие (6,00, 
12,00 и 13,10)
Босилеград (14,00) — Ниш (4,30)
Скопие (4,50) — Стрезимировци (10,50) и пр. 
(Цифрите означават търгването на рейсо
вете).

А
Л

СТРОИТЕЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ
»ГРАДНЯ«-ДИМИТР0ВГР0Д

ОБЗОР

ВИСОКО КЛАСИРАНЕ ЧЕСТИТИ
На строителите, деловите приятели и граж
даните в комуната и странатавъзможност, а и желанието на 

играчите е, да заемат първо 
място и се класират в по-висш 
ранг на състезания. Но за 
целта е нужно да се придпри 
емат редица мероприятия.

В момента, чрез общността 
по физическа култура и Съю 
за за физическа култура, фи 
наксовият проблем е решен 
добре.

Игрището трябва да се 
прави. Играчите заедно с тре 
ньора предприемат мерки, но 
управата и този път- сякаш 
е на страни. Годишната скуп 
щина на футболния отбор, коя 
то трябва да се състои меж 
ду двата полусезона, трябва 
да отстрани от управата всич 
ки онези лица, които не искат 
или не могат да работят, 
управата трябва да бъдат хо
ра, които искат 
работят, понеже от тях много 
зависи и успеха на отбора.

След есенния полусозен на 
състезанията в Междуобщин- 
ската футболна дивизия —
Ниш „Асен Балкански” се.
класира на IV място, с една 
нъв брой точки както и първо 
класирания отбор. От девет 
срещи димитровградските фут 
болисти спечелиха шест, а в 
три мача бяха победени. По
неже на най-добрите отбори 
гостуваха в пролетния полусе 
зон футболистите на „А. Бал 
кански” могат да очакват още 
по-добри резултати. Но и до 
сегашните резултати заслужа 
ват похвала.

РЕЗУЛТАТИТЕ СА ОСЪЩЕСТВЕ 
НИ БЕЗ ПОДГОТОВКИ 29 НОЕМВРИ — ПРАЗНИКА 

НА РЕПУБЛИКАТАСпоред осъществените ре
зултати „Асен Балкански" е 
постигнал пълен успех. Обаче 
според възможностите на фут 
болистите игрите не са на же 
ланото равнище.

Резултатите са постигнати 
почти без каквито и да е под 
готовки. Седем играчи рабо
тят в смени, така че не е въз 
можно да се провеждат ре
довно тренировки.

Някои от футболистите са 
и без работа (Г. Ставров, С.
Манов, Й. Гошев). което също 
влияе на тяхната игра.

Треньор на отбора е Алек
сандър Петров, който е и иг- 
реч (централен защитник). За 
него има нужда и на 
места, но трудно е да се из 
пълняват. Той може да ръко
води с подготовката, понеже

и квалификация ра,_.3асега тпт пг г ... —

като им полежава нови завоевания в социа
листическото строителство 
„Градня” строи евтини модерни и съвреме
нни частни жилища, стопански и други ви
дове обекти. Граждани, стопански организа
ции и ведомства, ползвайте СТРОИТЕЛНИТЕ 
УСЛУГИ на „ГРАДНЯ”

по-

V

За осъществения успех за 
слуга имат всички футболисти 
на отбора, понеже всеки тях 
е дал пълен принос 
възможностите. На 
на отбора на всичките мачове 
се намираше Георги Ставров, 
който прояви стандартна фор

шиов
ЩОI Iи могат да

гспоред
вратата двете

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ РАЗПИСАНИЕТО ЗА АВТОБУСИТЕТрябва да се намерят начи 
ни отборът редовно да трени

има и знания---

1

!



В часове на отдих и почивка1
Ш

ХУМОР
>1‘

Потъва пътнически параход. 
Отчаян, напитанът извикал:

— Има ли някой между ин
женерите, който умее истинс
ки да се моли?

— Аз 
свещеник.

— Чудесно, защото имаме 
един спасителен пояс по-малко.

I Ъ
>й

обижда се един

«:

КА СИГУРНО МЕСТО В психиатрична болница ня
колко болни играят карти,, 
един виси над тях под полилея. 
Идва болногледачът и пито:

— Този защо виси на поли
лея?

в

Ят А са да ви разправим кво ми се случи ка се 
Щ върну оди Босилеград. Идем тека дома и бъркну се у 

пазуваркуту у Димитровград да идем да си платим 
деканът. вадим пес^июту и гледам нема оу уплатница- 

сАануло/ отрча при 101 у

Мисли, че е електрическа 
крушка и ни свети.

— Но вие защо не го свали
те оттам.

— Не искаме да играем 
тъмно.

закъснее, рабо-__ Босилеградсиият водопровод май ще
тисе сам с 5 работника?

— Не, сега ще дойде и шестия Работник.1 а. вре, кикво мете да ме 
— у строшену чешму да видим да неие опалинта ес1али 
~ на масуту пимо греянуту. па там нема нищо и од- 

ма ми сину у чутуруту кво се йе случило с момпу.

на

*
КОНФЕКЦИЯ »СВ0Б0ДА«
ДИМИТРОВГРАД

Двама приятели се срещат в 
метрото.

— Би ли дошъл утре у нос 
на обяд?

— А какво ще кажеш, ано 
отложим тази покана за вдру- 
ги ден?

— Нямам нищо против. Но 
не може да дойдеш

уплатницу.
Ка оео у Босилеград идем из чаршиюту и гле

дам човеци наместили нрошже за боклук. Просю мили- 
на да ти стане ка погледаш по Чаршиюту. Манечно 
место имаш толно млого проблеми, а сетили се и за 
това. Оче човеци улицете да н>им буду чисте од бо- 
клун. И я ко нултуран човек сана да се покажем, ре- 
ко анде да върл>им нещо да ме виде човеци. Видим 
све празне нрошгье нема нинакъв шушляк у н»и. ьърн- 
ну се у джеп нема нища, бъркну се у пазуваркуту 
и извади некакву ретию и върли у медну крошну... 
Са се сечам дека сам върлия уплатницу за порезат.

Кво да прайим и що да чиним. Пита I огу, он 
ми каже: еве ти телевон и потражи Вене у Босиле
град може пак тамо да не верно. Послуша сват Гогу, 
завъртемо телевонат, и за малко време обади се Ве- 
не. Каза му све никве мубе имам и бай Вене каза:

— Не бой се Манчо, нека су това мубе, са че 
видим и че ти се обадим.

Седе ко на търже половин час. Гога ме кара

всички потребители и граждани 
честити

на
331цо
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НА РЕПУБЛИКАТА
утре-

— Утре съм канен на обяд 
у вас от жена ти.

*
Звъни се. На вратата се по

казва момченце.
— Татко ти в нъщи ли е?
— Не.
— А майка ти?
— Няма я.
— Баба ти?
— И тя успя

С пожелания за нови победи в со
циалистическото изграждане на
нашата страна
* Висококачествената продукция

МЪЖКА,
да пийем мене се не пийе. Ка одйеднуш дърну теле
вонат и Вене се обади, а мене ко слънце да огрея:

— Манчо, кажем ли ти Па ти си остайил упла
тницу на най-сигурно место. Кой чисти тея нрошне. Мог 
ла йе уплатницата и да презими там и упролет да дой
деш да с^1 1)у узнеш.

— Бре, толно стра пребра залуду, а оно уплат-
Д ницата била на сигурно место. Бай Вене ?)У уз.ел ис- 
ШШ прати 1)у по пощуту и плати си дананът. А преставете 
Щ си да Босилеград нема тея нрошже за бонлук 
== сам върл>ил уплатницуту у

се скрий, 
на мл^да

А/ на предприятието 
ДАМСКА и ДЕТСКА конфекция 
— намира добър прием, както

Представят мъж 
дама.

— Много се радвам, че 
запознах с вас, мис — 
той.

се на външния пазар, така и 
нас

* В собствените магазини и търгов 
ска мрежа в страната предлага 
на потребителите готови дамски, 
мъжки и детски облекла и три
котаж

* Изделията на „Свобода'" се 
личават с модерна кройка, еле
гантност, практичност, достъпни

Указва

— Аз също. Слушала см за 
вас много хубави неща.

— А именно.
— Че не сте женени.

и да
„Андано". Че 1)у однесе

❖
— Как мислите, защо по 

шосетата катастрофите са мно
го повече, отколкото по желез
ните пътища.

— По две причини: първо, 
защото един влак никога не 
се опитва да испревари други, 
и второ, видели ли сте някога 
машинист по времена движе
ние да се целува с огняр?

от-ветьрат...
Затова да посаветуйем Босилеградчаже. Кво имаю 

нена върлаю у тея нрошже, сигурна н>им, работа, нема 
ниной да пипа там... цени

ГРАЖДАНИ, КУПУВАЙТЕ САМО 
КОНФЕКЦИЯ

МАНЧА

„СВОБОДА"


