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ВССТИИК НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ В СФР ЮГОСЛАВИЯ^

ДЕКЕМВРИ

1975
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БРОЙ
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ГОДИНА

XVIII

ЦЕНА

С уназ на Президента на Социалисти
ческа федеративна републина Юго
славия от 14 февруари 1975 г. Издателство „Братство” е удостоено с
Орден братство и единство със сре
бърен венец за особени заслуги в
областта на информативната и гра
фическа дейност и приноса за раз
витието на братството и единството
между нашите народи и народности.

1,20 ДИНАРА

ДИНАМИЧИв РАЗШИЕ
ъм края е 1975 година, в която се навършиха 30 години
от победата над фашизма и 25 години работническо
самоуправление в Югославия. Година юбилейна, ознаменувана
със спомени не само за оня велик ден на окончателно разгромяване на фашизма, на /оня ден. когато другарят Тито в
Скупщината на Югославия провъзгласи Закона за предаване

н

на фабриките в ръцете на работниците, но и на целия А° '
гашен период на революционно преобразование на наш
общество и завоюваните трудови победи.
1975 година няма да остане в спомени по някакво спектакулярно събитие, което историята отделно записа. Тя на
глед протече мирно, но според онова колко и как се раоотеше и какви резултати са постигнати в същността си тя е твър
де динамична.
За Съюза на комунистите като цяло, па и за Съюза
на комунистите в Димитровград това бе година, в която> се
води енергична акция за изпълняване на редица крупни кон
гресни задачи, от които особено важни са: борбата за п
татъшно идейно, организационно, акционно и кадрово укреп
ване на Съюза на комунистите и укрепване на неговата авангардна роля в обществото: борба за осъществяване на конгресните решения и нонституционните разпоредби за самоуправителния сдружен труд и осигуряване на доминантна позиция на работническата класа в него; борба за стабилизиране на стопанските процеси и по-нататъшно стопанско и обще
ствено развитие и борба за укрепване на обществената си
гурност, самозащита и всенародна отбрана.
В провеждането на тези и останали задачи са пости
нати забележителни резултати. Във всички среди Съюзът на
комунистите се радва на голям авторитет и подкрепа на ос
таналите хора и граждани. Идейното и акционно единство е
на високо равнище. Раздвижени са широки форми на идеино
политическо оспособяване на членството, а първичните орга^
низации и органи на Съюза на комунистите организационно
са п0'“°®р^ждане на конгресните становища и конститу
ционни разпоредби за по-нататъшно развитие насамоуправятелните отношения все повече се осигурява работниците_ не
посредствено да решават за условията и резултатите на своя
тр^д. По всички най-важни въпроси работниците
Ре^ава
ппяко на събрания в основните организации на сдружен
тоул Заживя делегатската система и практика. В енупщинските^делегации Г/елегациите на самоупрааителните общност
на интересите са включени голям брои работници от непо
средственото производство и селскостопански производители;
Н
Поез цялата 1975 година комунистите и останалите ра
ботници полагаха
изключителни сили за възстановяван^^
по-стабилни стопански процеси и за постигане >
поЛдобриеделовТиИ резултати оТ предишната година въпреки че
не е имало
рането на
по-добрите ефекти са плод на усилията
спорно говорят, че
Съюза на комунистите.
на субективните
°ИЛИ обществената сигурност, самозащита и
В областта на
отбрана
постигнатите
резултати личат не само
всенародна
по тези въпроси
ва знанието и
във формите И облиците на
но особено в това, че все
съставна част на общите самосхващането, че тази област
е
самоуправително
действуване.
управители^ отношения и ^ нас ни очакват крупни задачи.

тито - ТХРМЩИЯЗЛ ЩАСТЛИВИ, СПОКОЙНИ И ГРАДИВНИ години
НА ВЪПРОСА НА

КАКВО СЕ ОЧАКВА В НОВАТА ГОДИНА?
ДУЛИЦА ЗА НАЙ-НЕПОСРЕД-СТВЕНИТЕ ЗАДАЧИ
НИТЕ ПРЕЗ 1976 ГОДИНА

но всички онези,
Това всъщност не са и няиоиа°работихме3 Iно те са по-големи
„а които и през /еобходимсГ вм^основа на постигнатото да
дотолкова, че е не°°*°А”м° се постигнат танива резултати,
се създават нови качества А
°
по-голяма степен и некоито ще бъдат
видят и почувствуват всички хора
посредствено ще “ОГиаДрУПните задачи очакват Съюза на
и всички граждани На ДУ™иатаг1>шна стабилизация и разкомунистите в борбата Зп0„0кпяване на жизненото равнище
витие на стопанството,
А Р
хАрйчИ граждани, В тази
и общото благосъстояние на
на настъпванасоиа ще бъде необходи
т гмчщните и средносрочщата година докрай да се
РА|в п/^ай&управителвн начин
ни програми на работа и Р
„аДя се мобилизират за
те да се приемат, а тогава всички сиж^а
тяхното осъществяване.
на стопанска стаВ осъществяването
{?янсной^>бшествено развитие

за

...

на сигурност м саМОп3о-д(об?:р3жиУвот ка
нище и изобщо за

ЧЕСТ

В ОБЩИ

НОВИ ОБЕКТИ

ДИМИТРОВГРАД
Инж. БОРИС БОРИСОВ, прод
седател на Общинската сиуп-

шина в Димитровград.
В 1976 година ни очакват големи задачи о областта на столанството и останалите даиности. Изтъкнал бих акциите, които предприемаме за изграж
дане на различни обекти, из
вънредно важни за бъдещото
ни развитие.
Един от най-крупните обекти
е регионалният водопровод, за
който е готов проектът и обез
печени три милиона динара за
изграждане на първата фаза.
В по-нататъшната акция, чрез
местно самооблагане и помощ
на републикатаI този обект от
голямо значение ще успеем и
да завършим.
Изграждането на

НА СВОИТЕ МИТА
ЬВАТСТВО

V
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РЕДАНЦИЯТА НА „БРАТСТВО"

старчески

дом е обент нойто ще строим
на 1976 година.
в първите дни
1976 година
В план е през
да електрифицираме и деветте
неолеитрифицирани села. До
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края на юни ще бъдат изгот
вени всички проекти, а през
втората половина на годината
ще започне и реализирането
на вече готовите проекти в
неелвктрифицираните села но
общината.

В областта на пътното стопанство в 1976 година започва
изграждането на първата фаза
на пътя Суново — Звонци —
Бабушница в дължина от 10
километра — като регионален
път, който свърЗва три общи
ни: Бабушница, Пирот и Дими
тровград. В ход е приемане
на Закона за пътища, в нойто
е предвидено пътят Димитров
град — Долна Невля — Врабча
— Иснровци да се свърже с
пътя Суково — Звонци — Ба
бушница; а пътят Димитровград
— Смиловци — Моинци — Въл
Пирот
ковия — Изатовци
да получи статус на региона
лен път. Желюша — Поганово
— Погановски манастир трябио да получи първостепенно
общинско значение. Може да
очанваме, с допълнително уста
(На 4 стр.)

ПРЕЗИДЕНТЪТ ТИТО ПРИЕ

НА

БРИОНИ ДЕЛЕГАЦИЯ НА ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ

ПОНИКНА ОТ НАРОДА, ОЯРНА НА НАРОДА
ПРЕЗИДЕНТЪТ на Република
та и Върховен комендант на
въоръжените сили на СФРЮ
маршалът на Югославия Йосип Броз Тито по случай Деня
на ЮНА прие .на 22 ,т. м. на
Бриони делегация на въоръже
ните сили, оглавявана от съю
зния секретар на народната от
брана армейския генерал Ни
кола Любичич.
На обеда, приветствувайки
своите гости, Върховният ко
мендант между другото изтък
на, че особено в тази юбилей
на година от победата трябва
да се изтъкне ролята., която
нашата народна Армия изигра
в боевете за освобождение на
страната, както и в следвоен
развитие
ното изграждане и
на страната.
Изтъквайки, че е прочел вси
чко писано в печата по повод
на тоя юбилей и празника на
ЮНА, президентът Тито каза:

мия, да я оспособявате в техвсямо друго отно
ническо и
шение, за да бъде на равнище
то, на моето трябва да бъде,
специално имайки предвид го
лемият авторитет, на който се
радва нашата страна в света.
А' за това допринесе и нашата
Армия, като, фактор на осво
бождението и
следвоенното
социалистическо строителство
Зарад всичко това тя се радва
на голям авторитет и аз желая
тана да остане и на по-нататък.
След като напомни, че има
въшни врагове, които знаят,
че нашата Армия е най-здрава
та опора и ноито биха искали
да подкопаят тази опора, пре
зидентът Тито каза, че такива
опити ще има и в бъдеще, но
трябва решително да ги осуе
тяваме.
По-нататък Върховният ко
мендант говори за характера

трябва да работим. Презиндонтът Тито каза:
ЗНАЕМ КАКВО ТРЯБВА ДА
ПРАВИМ
Ние действително знаем намво трябва да правим. В това
отношение няма нимамви коле
бания. Вие в Армията имате
свои задачи и вие също тама
тези задачи трябва да изпълня
вате. Което е най-важно, на
шият народ има пълно разби
рателство за потребностите на
отбранителната сила на наши
та страна, за потребностите на
нашата Армия, за да се все
повече усъвършонствува. За|ЩОто нашият наро^ има дове
рие в това, което правиме, по
неже знае че и в най-трудни
те обстановни знаехме да се
справим, да издържим в тези
големи борби и намрая да по
бедим. Нашите хора не забра-
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Другарят Тито сред делегатите на Второто заседание на АВНОЮ
Това е твърде добре, защо
и структурата на
нашата от
то нашите млади поколения
бранителна сила. Тук нашата
трябва да се запознаят с наше
Армия е главен фактор, който
то минало и ролята на наша
денонощно бди над свободнота Армия. Аз мисля, че в све • то развитие и ненарушимостта
та няма армия, която така тя
на цялата ни страна, но _ с
сно е свързана с народа, каформирането на териториална
къвто е случаят с нашата Ар
та отбрана в нашите хора все
мия. Нашата Армия не само
повече укрепва чувството, че
по своето име, но по целокуп
принадлежат към тази отбрани
ното си битие е всенародна.
телна сила на нашата страна
Както що поникна от народа,
и те, ако затрябва ще знаят
такава остана и по-късно, до
да защищават това което има
днес, продължавайки да пази
ме днес.
придобивките, които заедно из
воювахме в миналата война.
ТЕРИТОРИАЛНАТА
ОТБРАНА — КРУПНО
Аз желая другари, и в бъде
ПОСТИЖЕНИЕ
ще да укрепвате нашата Ар-

ЕрятстЯо
ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСНАТА НАРОДНОСТ В
СФР ЮГОСЛАВИЯ
Иалиаа всеки петък
Урежда редакционна
колегия
Директор, главен и
отговорен редактор
ТОДОР ВЕЛЧЕВ
Отговорен редактор
СТОЯН СТАНКОВ
Технически редатиор
БОГДАН НИНОЛОВ
Иадева „Братство“ —
Ниш, Кей 29 декември 8
Телефони: дирентор —
48-454, Редакция 46-845
администрация 46-343
Годишен абонамент 60,
в полугодишен 30
динара
Текуща ометиа
62500-605-9629
СДК — Ниш
Печатница „Вук Нарадмич“, Ст. Пауновия
М 72 — Н и ш

Териториалната отбрана е
нрупно постижение за нас —
подчерта в разговара прези
дентът Тито — аз често за
това размислям и мога да ка
жа, че ние навреме
пристъ
пихме към изграждане
систе
мата на всенародната отбрана,
какаото днес имаме. Защото
там, където народът не уча
ствува в отбраната на своята
страна, там няма много изгле
ди, че страната може да
се
защити от външния враг. Не
е случайно казано, че нашата
страна трябва да бъде тара
леж за всеки враг, тя трябва
да бъде това...
И всеки опит
подчерта
по-нататък президентът Тито
— да се създаде някаква пук
натина в тази оистема трябва
енергично да се осуетява, с
бдителността на първо място
на Армията, а и на всички дру
ги фантори на нашето социали
етическо самоуправително об
щество, на всички трудови хо
ра. Изтъквайки, че не е слу
чайно че и в чужбина с голямо
уважение се говори за нашата
Армия, и че се изтъква, че
ние сме самостоятелни в наше
то решаване и знаем. какво

Армейският генерал Никола Любичич при Върховния комендант И. Б. Тито по случай Деня иа ЮНА
— Югославия и досега зна
което е
вят нашето минало,
еше да защищава своите интвърде поучително, И мие не
своя
претереси и да пази
смеем друго да работим по-инак
стиж. В това успяваше затова,
от това както работехме в ми
защото здраво отстояваше сво
полагаме
налото. Трябва да
ите становища, не колебаей
всички свои сили, не щадейки
ки се нито в ляво нито в десжертвите, които впрочем и
но, че никога не се намесваше
днес даваме.
в работите на други страни, за
Говорейки отделно за усищото — поради някои преки и
лията, които полагаме в обла
тесни интереси — никога
не
стта на сигурността на страна
жертвуваше трайното и което
та и опазване на придобивките
е от общ и дългосрочен инте
на Революцията, президентът
рес, тоест своите принципи.
Тито каза, че има мнозина танива, които особено се изтък
Във всичко това и нашата Ар
ват и че такива хора трябва
мия трябва да бъде както
и
съответно да се възнагражда
досега последователна на себе
ват.
си и своя народ, верна на
След това президентът Тито
целите, за които се борим, ре
говори за обстановката в све
шителна в защитата на всич
та, напомняйки, че не са пре
ко, което постигнахме във вой
махнати опасностите и от найлошото. Това ни задължава
ната и след войната.
добре да се подготвяме и по
От името на делегацията на
отношение на модернизиране
президента Тито
отговори
и
на нашата Армия да следим
благодари армейският генерал
най-съвременната техника.
и съюзен секретар на народна
На нрая президентът Тито
та отбрана Никола Любичич.
каза:
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СЕКУЛА ЙОКСИМОВИЧ И АНТУН МИЛЕТИЧ
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Югославското полесражение през
втората половина иа 1944 година

В няколкодневните борби за Белград
силите на Народоосвободителната войска
в сътрудничество с частите на Червената
армия нанасят на германците загуба от
около 25 000 мъртви или пленени войници.
Почти цялото въоръжение се унищожава
или пленява. В освобождаването на Бел
град, нойто претърпява тежки разорения,
загиват 2 953 борци на Народосвободителната войска и около 1 000 съветсни войници, а няколко хиляди са ранени.
Общата борба, осъществена в боевете
на територията на Сърбия и Белград като
стратегически център и столица на Юго
славия, са твърде важни за по-нататъшните
боеви действия на НОВ и ПОЮ на тери
торията на Югославия и за окончателно
оовобождение
на останалите области в
централната и западна част на страната.
След късо време частите на силите на
2 и 3 украински фронт на Червената ар
мия се прехвърлят на унгарския фронт, ос
вен 68 стрелчеоки корпус, който продължава операциите в Сърбия и Срем все до
25 декември, когато минава в Унгария.
Изпълнявайки дирентивата на Върхов
ния щаб за разрушаване на комуникациите,
за да осуети безпрепятственото
изтегляне на германците от Гърция, Главният щаб
на Македония заповядва на своите части
с ненадейни действия да пречат на дви
жението на Група армии ,,Е“ през Маке
дония. От особено значение за по-нататъ
шното развитие на борбите в Македония
е Първото заседание на Антифашисткото
собрание на народното освобождение на
Македония САСНОМ), което се състоява
-на 2 август 1944 година в манастира Све
ти Похор Пчинсни. По това време, а и покъоно, на територията на Македония се
формират много партизански части, които
в борбите бт началото
ноември 1944 г. осьобождава^Ш^ед^ния8
В тези борби участвуват и частите на Бъл-

гарската народна армия, които в началото
на октомври 1944 г. получават разрешение,
въз основа на споразумение между пред
ставители на Главния щаб на Македония
и делегати на отечественофронтовско привителство на България в София,
Освен
част от Македония, българските части уча
ствуват и при освобождаването на територии в Южна Сърбия и Косово.
Според общия план на ГЦаба на Група
„Е , I армейски корпус от Албания, който не
успява да се изтегли по приморската насока в долината на Неретва, трябва да се
оттегля по комуникацията Скадар—Подгорица—Ниншич
към Мостар и сетне на
север. По посока на изтеглянето на този
германски корпус се намира 2 корпус на
НОВЮ, който има задача да попречи или
затрудни изтеглянето на частите на Група
армии „Е" през Черна гора, Санджак и
Херцеговина, Поради това Щабът на 2 кор
пус предприема мерни да затвори напра
вленията на отстъпване, ноито водят от Ал
бания през Черна гора и Херцеговина. Но
поради неблагоприятно съотношение на си
лите 2 норпус на НОВЮ не успява да попречи - на съединяването на 21 и 91 германоки армейски корпус, макар че с дей
0И пРинУжАава германското комай
отново, при още по-неблагоприятни
условия, да измени поооната на оттегляне
ЧаститеУняИКаоЦИЯТа
^горица-кол“
Частите на 2 норпус на НОВЮ през този
н|Рт™итпоРМаНЦИТеи 8 Двумесечни боеве
т' 2™ на ЧеР"а тора претпърпяби ипо^1?ЗНИ чо?ешми и материални загу
ка' г ° ™ признава и самият комендант
л
Т! аРмии ..Е генерал-подполковник
Р-Частите на НОВЮ след тежни борНИ 0Т.?8 А° 31 декември 1944 г.
нпоам Жда8ат Метешево, Колашин и Мойковац
с това окончателно се освобож-
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Д-р Владимир Бакарич и
Драгослав Маркович
в Ниш
На 23 и 24 Декември Ниш
посетиха подпредседателят на
Президиума на СФРЮ — д-р
Владимир Бакарич и председа
телят на Президиума на СР
ьърбия Драгослав Маркович,
придружавани от група - високи
републикански
ръководители
—- Милия Радованович, Иван
Стамболич, д-р Жарко Папич,
Мария Тодорович,
Драгути-:
Тешич и Никола Станич.
По време
на Двудневното
_
си пребиваване другарят Бака
рич води разговори с полити
ческия актив на общината и
региона за икономическото и
обществено-политическото раз
витие на града и региона. Той
се запозна с
политическите
акции и развитието на СК, ре
зултатите на стопанската стабилизация, действуването на
делегатската система и пр.
Другарите Бакарич и Марко
вич с придружаващите ги ръко

водители посетиха
и Низшия
университет, където им бяха
връчени дипломи с грамоти.
На втория ден Д-р Бакарич
и Маркович разгледаха фабри
ката за локомотиви, фабриката
за
производствено-процесни
снаряжения и музея нъм Ма
шинната промишленост, а след
тоса разговаряха със стопан
ско-политическите ръководите
ли на тази трудова организа
ция. След това другарите д-р
Бакарич, Маркович и другите
републикански
ръководители
посетиха историчесния музей
..Челе кула" и три фабрики
на нишката Електронна проми
шленост. Вечерта д-р акаде
мик Владимир Бакарич в сало
на на Дома на Югославската
народна армия говори пред
членовете на политическия ак
тив на Нишка община и Ниш
ки регион.

В ГОДИНАТА, КОЯТО ОТИВА
В ИСТОРИЯТА
Безвъзвратно отиващата в
мозайка на историята 1975 го
дина, беше изпълнена със съ
бития-' и промени, както в наша
та страна, тана и в междунаро
дната общност.
САМОУПРАВЛЕНИЕТО
За Югославия и много стра
ни това беше година на 30
годишният юбилей от победа
та над фашивма. Ние честву
вахме и 25-годишнината от
самоуправлението, пуснало дъл
бони корени и останало незамеменим фактор на нашите ус
пехи. Нашите народи и народ
ности направиха обстоен обзор
върху успешно изминатия път
в революционния процес и на
белягаха най-конкретни меро
приятия за още по-резултатно
бъдещо развитие, под ръковод
ството на Тито и СЮК.

зумяване укрепване на всена
родната отбрана и обществе
на самозащита, солидарност и
пр.,, като трайни задачи даде
добри резултати. Но
остава
много да се стори за прео
доляване на слабостите и про
тиворечията, ноито ражда само
то ни динамично обществено-

ХЕЛЗИННИ
— Когато историците правят
обзор върху това съвещание,
сигурно ще го
оценят като
прелом, като обръщане на Ев
ропа към коегзистенцията и
мира; постигнатото е забележи
телно и охрабряващо, поне ни

шишшщпш

ттштшт

Нашето общество направи
крупни крачки в последовател
ното провеждане на решения
БЕЛГРАД
та на X историчесни конгрес
на СЮК и принципите на Кон
Изглед от Хелзинки
ституцията. Във всични клетки
на нашето общество буйно
политическо
преобразование.
заживя делегатската система.
дава право на самозадоволстСъвсем естествено, че тези
Работническата класа и труде
во; сега трябва упорито да се
работи да се решават най-кру
щите се най-непосредствено * процеси не се развиваха глад
ко
и
без
трудности.
Различни
пните
проблеми без което ис
решават за условията и резул
Тези дни в Белград се със
Укрепването на революцион
те класови противници и антитатите на труда. В делегациите
тинска и трайна сигурност не
тоя конференция на Съюза на
ните традиции, развиване на
самоуправителни
сили
даваха
е възможна.
на местните общности, основ
югославската социалистическа
братството и единството, на
и ще дават безсилен отпор на
ните организации на сдруже
С тези думи
президентът
младеж, на която бе разглеюгославския социалистически
революционния курс на Съюза
ния
труд,
самоуправителните
Тито
оцени успешно приключе
дана едногодишната
дейност
патриотизъм и монолитността
на
комунистите.
Но
нашата
ното през юли в
Хелзинки
общности на интересите и на
на младежката организация и
на народите и народностите
сплотеност върху линията на
Общоевропейско
обществено-политическите об
съвещание
утвърдени задачите за
лредса ценности, за които Съюзът
СЮК ни помогна успешно да
щности
се
включиха
милиони
за
сътрудничеството
и сигур
стоящия период. На конферен
на югославската социалистиче
преодолеем всички
препятст
хора. Учредените
регионални
ността. Югославия и президен
цията бе изтъкнато, че рево
ска младеж се бореше винаги
вия.
общности
също
се
потвърдиха
тът
Тито
лично
дадоха
голям
люционната задача на младите
и за които и в бъдеще ще се
НЕОБВЪРЗВАНЕТО
като важно звено в самоуправи
принос за това
историческо
е винаги да бъде ангажирана
бори безкомпромисно, съзна
телната
ни
система.
Борба
за
събитие.
За
това
говори
и об
в борбата против всични сили
вайки че това са основите, вър
Необвързаната политика, в
по-висока производителност на
стоятелството, че следващата
и явления, спъващи нашето саху които израстна и се развикоято
Югославия
заема
едно
труда, стопанска стабилизация,
среща през 1977 година ще се
а социалистическа самоуправи
моуправително социалистичес
от най-челните места през 1975
състои в Белград.
социалистическо планиране, об
ко развитие.
година още повече се афиртелна Югославия.
Югославия веднага пристъ
ществено договаряне и спорамира като незаменим фактор
пи към провеждане на реше
на мира и прогреса. Тя се на
нията
приети в Хелзинки. За
11!1Ш!!11!1111111111111111111!1111!11!11111Ш|||| ШШШШПШШ
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ложи като реална силав съв
това говори подписването на
ременния международен
жи
споразуменията с италианско
По заповед на Върховния щаб на НОВ
вот. С принципиалната си вън
ващи страни. За германците запазването
то правителство, с ноито окон
и ПОЮ през септември 1944 година
8
= шна политика и борбата за
на главните комуникации в Босна има ог
чателно се решават гранични
корпус на НОВЮ започва офанзивни дей
Щ мир и напредък в
света, с
ромно оперативно-стратегическо значение,
те и други въпроси между на
ствия за освобождаването на Далмация
Ц подкрепа на освободителните
понеже те представляват най-късата връз
шата страна и съседна Италия.
При това 26 дивизия и
Военноморските
” движения
и антихегемонистика в брега на Адриатическо море. От дру
За съжаление има страни,
сили на НОВЮ получават задачата да ос
чески сили нашата страна си
га страна, а това се вижда от директиви
които само формално се декла
вободят среднодалматинските острови и с
обезпечи още поголям авторите на Върховния щаб на НОВ и ПОЮ, 3
рират за духа на Хелзинки и
това създадат благоприятни условия за де
5 тет и престиж в света.
и 5 корпус на НОВЮ получават задачата
социалистическия интернацио
сант на сушата.
на германските
части
колаборазионисте
нализъм, а на практика прове
В течение на годината нашаПредвиждайки, че част от силите на
да осуетят ползването на комуникациите^
ждат друга политика. Такъв е
§2 та страна посетиха много ръГрупа армии „Е” ще се изтегля през юж
На първи септември 1944 г. започват офан
случаят
със съседна България,
| ководители на държави и пра
ното приморие към запад, Върховният щаб
зивни действия по долините на
Босна,
която упорито присвоява маке
вителства от всични
нраища
заповяда 8 корпус на НОВЮ да пресече
Върбас и Уна и по железопътните линии
донския народ, неговата исто
на света. С президента Тито и
комуникациите, които от Южна Далмация
Брод—Сараево—Мостар и Костайница —
§
рия и води политика на асими
сътрудниците му те обмениха
и съседните части на Херцеговина водят
Бихач—Книн. С успешни действия 3 и 5
§
лация на македонското нацио
мнения за издигане на взаим
нъм Босна. През течение на заключител
корпус на НОВЮ по най-важните напра
а
нално малцинство в Пиринска
ното сътрудничество, за реша
ните борби за освобождаването на Далма
вления освобождават по-голямата част от
Македония. В това отношение
ване на международните споция, ноито продължават от началото на
Босна. Окупаторът по-дълго се задържаподобно е положението и в
Ц
рове и укрепване на мира в
септември до началото на декември на
само в тесен пояс надлъж по съобщител
съседно Австрия.
= света. Гостите и събеседници
става масов прилив на борци и формира
ните артерии, които по долината на Босна
"* на президента Тито бяха, пре
нето на нови части. Мобилиацията има гла
водят нъм север.
БОРБАТА ЗА НЕЗАВИ
зидентите на Финландия Урхо
вно доброволен характер. Счита се, че по
Словения за германците през втората
СИМОСТ
Ненонен, на Северна
Корея
време на освобождението на
Далмация
половина на 1944 година има
особено
5 Ким Ир Сунг, на САЩ Джедо 8 септември 1944 г. в Народоосвободизначение. На нейна територия се опират
Овсободителната борба на
§ рал Форд, на Индия Али Ахтелната войска стъпват около 12 00 борци.
десния фланг и тила на германския фронт
подчинените азиатски и афри
3 мед, на Португалия — Ноща
Наред с борбите в Далмация, частите
в Италия. Поради това германците найкански народи даде
нянолко
ц Гомиш, първият секретар
на
голямата си част от своите сили ангажина Народоосвободителната войска и в дру
независими държави — Южен
Монголската народна револю
ги области на Хърватско, по директиви на
рат за осигуряване на комуникациите, до
Виетнам, Мозамбиик,
Камбо
ционна партия и председател
Върховния щаб, се ангажират в разруша
като за защитата на Приморие от евои
джа, Ангола. Разпадна
се
_
на Президиума на Великия натуално разтоварване на съюзници, групи
ване на комуникациите и обектите по тях.
СЕАТО
пактът,
като
едно
от
|
роден хурал Юмжагин ЦеденТежестта на тези операции е на маги
роват реорганизирания 97 армейски кор
най-мрачните творения на сту
бал, държаният глава на Кам
пус.
стралния път Белград—Загреб и пътища
дената война. Почина динтатободжа Нородом Сиянук. Гос
Главният щаб на Словения търси от
та, дето от нрайбрежието водят по доли
рът на Испания Франко и Фран
ти на нашето правителство бя
своите части да засилят действията сре
ната на Сава и към Драва. За целта
и
кизмът е силно разклатен.
ха и министър-председателите
'лавният щаб на Хърватско заповядва на
щу най-важните съобщителни артерии и
з
на Австралия — Гоф Витлем
Въпрени очевидните резулта
щабовете на 6 и 10 корпус да насочат
обектите по тях, па така двустранните
Е
на Сингапур Ли Куан Ю, на
ти на положителните процеси
действия в Словения по това време полу
действията си на териториите на Подрави“■
Източна Германия Хорст Зидер
през 1975 г., няма основание
чават характер на борба за комукациите.
на за освобождаване на тези нраища и
ман и др.
за препален оптимизъм. Много
За германците тази борба има елементи
мобилизацията на нови борци. Подобно на
народи тепърва трябва да се
От
голямо
значение
бяха
кон
на стратегическо значение, с оглед по
това и на територията на 4 корпус на
борят и извоюват свободен жи
тантите на видни наши ръново
НОВЮ, където още от първите дни на
ложението на Словения по отношение на
вот
и независимо развитие. Да
дители, Доланц, Биедич и д-р.,
съседните фронтове. Частите на Народоо
септември 1944 г. интензивно се разруша
споменем само
нерешената
които начело на държавни и
свободителната войска в тези борби по
ва комуникацията между Загреб и Огукриза
в Близкия изток, вълне
стигат крупни успехи, а особено частите на
лин, а и от Сисак към Бихач и други ме
партийни делегации посетиха
нията
в
Португалия,
класовите
4 оперативна зона, ноито напълно осуетста.
много страни в Азия, Америка,
и верски конфликти в Ливан,
ват съобщенията по железопътната ли
Със събирането на силите на Наро
Европа. Всичко това доприне
доосвободителната войска в Източна Бо
ния Целье—Дравоград. На Похорйе, Нозягражданската война в Ангола,
се за стабилизация на между
ноно и Цорна савинсна долина тези ча
сна и Черна гора, по време на прониква
фашисткия терор в Чили, разсти създават свободна теритотория, коя
нето на Оперативната група дивизи в Сър
народната обстановка и за ук
покъсаността на Нипър и пр.
бия се увеличава значението на боснен
то задържат все до пред края на 1944
репване на оветовната зграда
и пр.
година.
ската оперативна територия за двете вою
Следва
на мир.
Ст. Ст.

Конференция на СЮСМ
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БОСИЛЕГРАД
Г

Комунално - битово
строителство

1] {УЩ! И
БАБУШНИЦА

РЕКОНСТРУКЦИЯ Н МОДЕРНИЗАЦИЯ
— Идната година в извест.ен
смисъл ще бъде преломна в
стабилизирането на стопанство
то в Бабушнишка община и за
по-ускорено развитие и догон
вано на по-развитите общини
— подчерта Станимир Илич,
председател на Общинската
скупщина в Бабушница.
Предприето е всичко необхо
димо — каза Илич — за изгра
ждането на цех за производ
ство на гуми в Бабушница към
заводите „Тигър” — Пирот. За
на този обект
изграждането
средства
вече са обезпечени
от 110 милиона динара. Финан
сират го: Фондът за насърчаване развитието в недостатъч
но развитите области в СР Сър
бия, Белградската банка. Ниш
ката кредитна банка, Осигури
телният завод „Дунав” и заво
дите „Тигър” в Пирот.
каза
— Но такъв начин
Илич — ще се открият нови
работни места за още 650 ра
ботници и това ще е от голямо
значение за нашата община,
понеже останалите организа
ции на сдружения труд не мо

търсегат да поемат всички
щи работа.
— Ведно с това — в Новата
1976 година — ще извършим
реконструкция и модернизация

Станимир Илич
на съществуващите производ
ствени мощности в химическа
та промишленост „Лужница" и
металообработващото предпри
ятие „Балкан" във Велико Бонинци. Изготвени са програми
за реконструкция на същите, а
и по-голямата
обезпечени са
част от средствата. Главен но-

сител на финансиране ще бъде
също Фондът за насърчаване
на развитието в изостаналите
Белградската
банка
краища,
и Нишката кредитна банка.
За „Лужница" са обезпечени 30 милиона и 300 хиляди, а
за „Балкан” 105 милиона динара.
— Друг важен въпрос, вър
ху който насочваме
нашето
иа
внимание е изграждането
пътища в общината. На първо
място — ще бъде пътят Бабушница — Звонци, но все още
нямаме достатъчно средства.
Инак изграждането на пътища
от седемгодишното местно са
мооблагане ще продължи и в
новата година с още по-бързи темпове.
— В идната година — изтък
на накрая Илич — ще обърнем
развисериозно внимание на
тието учебното дело и В7>зпитанието и образс^ванието 6 общи н ата. В тази област имаме
известен застой и ще предпри
емем сериозни
мероприятая
положението да се поправи.

В идващата година омайваме
• да се ускори работата за откри
ване на фосфг/гната мина в
Лисина. Неотдавна Общинска
та скупщина упълномощи Ба
сейна Бор за откриване на
мината и1 експлоатация на богатите залежи от фосфати. За
целта ще се инвестират-около
1,5 милиарда динара в срок от
три години. Тези капиталовло
жения ще тласнат стопанско
то развитие на общината. —
заяви инж. ДРАГАН МИЦОВ,
председател на
Общинсната
скупщина в Босилеград.
1976' година ще бъде година
на електрификация на селата:
Горна и Долна Лисина, Горна
и Долна Ръжана, Плоча, Мусул,
Барйе, Горна и Долна Любата,
Гложие, Извор и Белут.
Отделно внимание ще се посвети на пътната мрежа в об
щината. Ще бъде асфалтирано
шосето от Босилеград до Рибарци, за което Пътното пред
приятие вв Враня е обезпечи
ло към 20 милиона динара. В

М. А.

СУРДУЛИЦА

Амбициозни програми
— Една от най-важните зада
чи в Новата 1976 година из
тъкна председателят на Общин
ската _ скупщина в Сурдулица
инж. Йован Петрович — е по
нататъшното стабилизиране на
стопанството. В годината, коя
то си, отива, постигнахме не
малко в това отношение, но
още сме далеч от желаното
равнище. И в новата година
ще продължим с този процес
В началото на годината ще
строим цех на „Галеника” от
Земун. По-точно, „Галеника”
ще ни помогне, та нашето изо
ставащо някогашно предприя-

нара и покрай работещите 120
— ще бъдат приети на работа
още 200 нови работници.
— Друг въпрос, който ще
бъде предмет на голямо вни
мание в началото на новата го
дина — това е учредяването
на самоуправителните общно
сти
на интересите. Тези дни
приключиха изборите в тези
общности, които минаха
с
успех. Сега е на ред те да
заживеят успешно и дейно,
така както повелява
нашата
Конституция. Трябва да изтък
нем, че ще е необходима все
обща политическа активност
за още по-оживена дейност на
делегациите в местните общно

сти и Самоуправителните. общ
ности на интересите, за да
влезнат напълно в ролята си.
— И трет въпрос, който ще
бъде предмет на нашето вни
мание ще бъде изготвянето
на средносрочна развойна про
грама в общината в рамките
на Южноморавски регион. Сур
дулишка община като все още
изостанала община, има амби
циозни планове на стопанско,
културно
и обществено раз
витие, ноито тце_,могат да се
осъществят само с пълно еди
нодействие на всички общесгвено-политичесни сили в общи
ната, с пълно ангажиране на
трудещи се.
М. А.

Драган Мицов
план е да се довършат между
селските пътища .Караманица
— Голеш — Жеравино (6 км),
Бистър — Назърица (9 км),
Горна Лисина — Горна Ръжана

"щТдруги™'
тази акция ще се ангажират
местните общности с доброво
лен труд, а Общинсната скуп
щина с финансови средства и
механизация.
Тази година ще бъде попра
вено и шосето Босилеград —
Бранена баня и построени три
железобетонни моста: на „Обе
реки" един и в Долна Любата
два;
Довършването
на културния
дом и хотела в Босилеград и
амбулаториите в Горна ,и Дол
на Любата и Горна Лисина е
една от най-непосредствените,
ни задачи в предстоящата година.
След завършаването на водо
провода Извор — Босилеград,
0 през пролетта ще започне разширяване на градската
водопроводна мрежа.
В новата година ще зажи
вее новообединената стопан
ска организация, в чийто със
тав
влезнаха
предприятията
„Слога”, „Услуга” и земедел
ската кооперация. Това меро
приятие ще способствува и за
по-засиленото развитие на сел
ското стопанството производ
ство, специално на животновъд
ството, за което съществуват
благоприятни условия.
Да изтъкна и това. че окон
чателно ще се оформи учили
щен център в Босилеград от
гимназията и
училището
з.а
квалифицирани работници.
Укрепване на самоуправле
нието върху делегатска основа,
изготвянето на реални средносрочни и дългосрочни програ
ми за обществено-икономиче
ското развитие на общината,
работата върху развитието на
всенародната отбрана и обще
ствена самозащита и пр. ще
бъдат също едни от най-непо
средствените ни задачи в на
стъпващата 1976 година — ка
за на края другарят Мицов.
Ст. Ст.

ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗА

ДИМИТРОВГРАД

НОВИ
ОБЕКТИ
тие „Милош Мамич” да стане
на още по-здрави крака. От
производство на водно стълко
— новият цех со преориенти
ра към производство на стъклена вълна, която засега се
внася от чужбина.
Когато целият производствен
цикъл на „Галеника” бъде готов
този цех ще дава про
дукция от над 40 милиона ди-

(От 1 стр. )
новена динамика, да започнем
с изграждането на тези пъти
ща.
Освен това в плана е да
завършим изграждането на би
блиотеката в града, продъл
жим с изграждането на обекти
в спортния център (басейн,
стрелбище), както и с канализацията и по-нататъшното ас
фалтиране на улиците в града.
Изграждането на санитарнотуристическо-гостилничарския
възел на граничния пункт Гра
дини чието изграждане запо
чна в тази и ще продължи
през идната година с обогате-

но съдържание е също
една
от преките задачи в 1976 го
дина.
Ще се изгради и ученическа
кухня при основното училище
„Моша Пияде” и училището в
„Строшена чешма”, а ще бъдат адаптирани и ученическите
столове в основните училища
по селата.
Раздвижени са мероприятия
за свързване на всички сели
ща с телефон. Ще се пуснат
оЩе 600 телефонни постове в
града, от което една част ще
бъде реализирана през 1976
година.

В. В.

НА

КОМУНИ-

общинската конференция

НА

ОБЩИНСКАТА

конференция

НА СЪЮЗА НА СИНДИКА-

ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ
СТИЧЕСКА МЛАДЕЖ
Ц Я

НА СЪЮЗА НА СОЦИАЛИ-

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ

В БАБУШНИЦА
НА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ И НА ТРУДЕЩИТЕ СЕ
ЧЕСТИТЯТ

Новото 1976 година
РАБЗВАИТИЕ°НАЛкЖил^ °ЩЕ ПО ДЙНАМИЧНО

дъкТ страната

И ЗА общ напре-

А. Д.
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ЧЕСТВУВАН ДЕНЯТ НА ГОНА
ДИМИТРОВГРАДСКА
1976 — 1980

ВИСОКИ ПРИЗНАНИЯ
НА ГРАНИЧАРИТЕ
Юбилейната Тридесетподишнина и чествуването на 22 де
кември — Деня на ЮНА, се
съвпада с тридесетгодишнината от освобождението на страната от фашизма, В Босилеградска община бе посрещна
то с редица спортни, културни
манифестации и срещи.
Про
грамата на чествуването, което
имаше общонароден характер
бе твърде богата и съдържателна. Тя приключи на търже
ствен начин на Деня на раждането на ЮНА в казармата
на граничния гарнизон.
В навечерието на празника в
училищната зала на Основното училище се състоя масово

тържествено събрание, на кое
то за историческата дата
на
нашите въоръжени сили говори майор ДУШАН ВОРКАПИЧ
След това бе изпълнена тър
жествена културно-забавна про
грама, съвместно изготвена от
младежи и граничари.
На граничният колектив „Сла
вче , който е провъзгласен за
най-успешен,
подполковник
Драголюб Янкович на тържествен начин връчи преходно
знаме.

тория е празник и на всички
трудещи се и граждани в стра
ната ни.

Душан Воркапич
|

По-голямо производство
и нови мощности

ничество с граничарите в наша
та община оказва извънредни
резултати. Ето защо акциите и
успехите на нашата община са
дело и на граничарите — из
тъкна БОРИС КОСТАДИНОВ,
председател на ОК на ССРН,
след като честити празника на
граничарите.
Денят на ЮНА тържествено
бе ознаменуван в частите на

— Денят на нашата Армия —
тази светла дата в нашата ис-

териториалната отбрана на Босилеградска община. На търже
ственото заседание на Общин
ския щаб на
териториалната
отбрана, за извънредни постижения в реализиране на кон
цепцията на всенародната от
брана от Републиканския щаб
за териториална отбрана бе
връчено преходно знаме на
поделението на другаря НИКОДИя МИЛКОВ. Също така
мнозина запасни
командири
получиха по-високи чинове.
В. В.
ДИМИТРОВГРАД

ОБЩИНА В СРЕДНОСРОЧНИЯ ПЛАН

1976 ГОДИНА означава нача
ничарството, туризма и т. н. С
ло на средносрочния план по
това общината в
развойната
обществено-инономическо раз
си политика желае да спре
витие и в Димитровградска
миграцията. И ние съзнаваме,
община. Централна задача и
че възможно е в тази насока
цел е планомерното развитие
да се действува единствено
на димитровградското стопан
създавайки по-добри жизнени
ство което се състои в засил
условия.
ването на производствените,
С други думи ако се позо
технологическите и други видо
вем на фактите положението
ве стопанска дейност. Съще
е следното: в предстоящия пе
временно това означава и ка
риод общественото производ
дрово засилване. Естествено,
ство ще се увеличава средно
че подобряването на трудови
с 15,4 на сто, а доходът на
те и жизнените условия, пре
заето лице с 15 на сто. Ежего
махване
на неоснователните
дно ще расте и броят на зае
социални различия, всестрантите с 4,4 на сто, а производи
ното развитие на личностга
телността на труда ще нараст
ще бъдат и занапред наша
ва с 11,3 на сто.
Занапред
основна грижа. Уверени сме,
много по-голямо внимание ще
че това ще допринесе работ
отделим на износа на стоки
никът действително да решава
на чуждестранния пазар. Оча
за резултатите на своя труд и
кваме той да нараства с 24,8
за пълна изява на самоуправлз
на сто. Всичко това ще създа
нието.
де възможности личните дохо
Увеличението на производи
ди на работниците да се уве
телността на труда и ефектив
личават с 8,5 на сто.
ността от капиталовложенията
Селското стопанство като
зависи от мното фактори: уме
важен отрасъл в нашата об
ние, благоприятни условия за
щина през последните години
работа, техническа обзаведедоживя известен упадък. В про
ност, инфраструктура, снабдя
грамата за средносрочно разви
ване със суровини, материали
тие на общината именно на
и енергия, пазарни условия, си
селското стопанство е обърстема за възнаграждаване и
нато голямо внимание. Чрез
т. н.
земеделската кооперация „Сто
В предстоящия период в сто
чар” ще се вложат над 112 ми
панството
и
обществените
лиона динара, Тези средства
дейности ще увеличим произ
главно ще се използват за из
водителността на труда чрез
граждане на съвременна овце
по-добро ползване на време и
ферма с над 5 хиляди овце,
труд. Очакваме и по-целесъокакто и за построяване на скла
бразно ползване на мощности
дове и т. н. В този отрасъл ще
те като при това увеличим и
бъдат приети на работа 90 ДУкапиталовложенията в средст
ши. Общественото производ
вата на труда. Нвалификацион
ство трябва да нарасне 3,5
ната структура на работниците
пъти през 1980 година. Безспор
също така ще се подобри. Ста
но задълбочаване на коопера
билизацията ще осъществява
тивните отношения между ча
ме чрез развитие на селското
стния сектор и земеделската
стопанство, търговията, гостил
кооперация представлява важ
но звено в развитието на селското стопанство.
В областта на промишлено
то производство се предвиж
дат капиталовложения от 166
милиона динара. Тези средства
тема в чест Деня на ЮНА.
ще
се
използват
главПърва награда спечели Олгица
но за реконструкция, модерни
Антова ученичка от гимназиязация и за затваряне на про
та.
изводствения цикъл на досега
По случаи 30-годишнината от
шните мощности. 70 на сто от
учредителния конгрес на Сръб
предвидените капиталовложеската комунистическа партия,
ния ще се използват за рекон
с указ на президента Тито с струнция на фабриката за техордени на труда със златни
нически стоки и гумени нишки
/|тп»Сап°"ча,и Живко ВИ8 нучуковата промишленост

Богато, тържествено, внушително...

Воиниците и младежите винаги заедно

БАБУШНИЦА

Всенародно тържество в
цялата община
Тържествени академии, кон
ференции, програми и народни
увеселения се състояха във
всички села, трудови колективи.
На тържественото заседание
на Съвета на народната
от
брана, което се състоя в събо
та на 20 декември, говори ко
мендантът на щаба Новица .
Станкович. На тържеството, бя
ха връчени награди на Бранислав Станкович и Драгомир
Пейчев и група младежи от
селската и училищната мла
деж. Щабът на зоната възнагра
ди Томислав Тасич и Чедомир
Ристич.

На заседанието за пръв път
бе удостоена.с преходно зна
ме най-добрата териториална
част, а 9 заслужени партийни
работници от общината бяха
удостоени с отличия по повод
30-годишнината от освобожде
нието на страната от фашизма.
След обед в Бабушница се
устрои всенародно увеселение,
а в неделя на 21 декември във
всички райони на общината
се организираха масови търже
ства. Делегации на общинска
та скупщина посетиха гранич
ната застава при Вучи дел и
военните гарнизони в Пирот и
Пи ш.
Б. Н.

В чест на Празника на ЮНА,
22 декември, културно-художественото дружество при Центъ
ра за култура изпълни разно
образна културно-забавна про
грама. В навечерието на Децл
на ЮНА в голямата зала на
Културния дом бе изпълнена
тържествена академия с под
ходяща програма. В програма
та особено се изтъкна женски
ят синдикален хор, а рецитал
за славната ЮНА изпълниха
ученици от димитровградската
гимназия.
Сказки за значението на 22
декември бяха изнесени в мес
тните общности, а в районни
те центрове бяха изпълнени и
подбрани културно-забавни про
грами.
Същевременно традиционни
то срещи между войниците и
населението преминаха в топ
ла, дружеска атмосфера. Всич
ни гранични застави бяха посе
тени от трудовите органицации, докато войниците върнаха
посещението им. В казармата
в града, както и по граничните
застави младежи, граждани и
работници връчеха скромни
подаръци на войниците, а сет
не се състояха съвместни ве
селби.
По повод Празника на ЮНА
запасни офицери получиха поголеми чинове. Номандуването
на граничните части в Пирот
даде признания на местните
общности в Димитровград, Син
динатите, предприятие „Васил
Иванов — Циле" и димитров
градската гимназия. Същевре
менно награди получиха трима
ученика за най-дсСре написана

Тодор АЛЕИКсТнРДРО^Н^Вь„”
така бяха връчени и златните
значки, които по същия повод
со присъждат на изтъкнати
обществено-политически денци.
Пак в чест на Празника самоделният театър „Христо Ботоа изпълни пиесата „Пренш
полиците на Нинолетина Бурсач от Бранно Чопич. Представлопиото бо масово посетепо и изпълнено с високо млйсторство.
Председателят на ОС инж.
Борис
БОРИСОВ,
пл
.
..
освен че да
де коктейл за войници и ноI
мандири от ЮНА, и ги запозна.I
сьс следвоенното и изгледите
за перспентивното
развитие,
на общината бе понровител на
състезание по спортна стрел
ба Също така той откри и общохудожествената изложба на
художниците от българската
народност, ноято изложба по
повод Празнина съвместно ортонизираха списание „Мосг
и Нултурния център.
С една дума — Денят на
Огослаосната народна армия
наистина бе твърде богато и
разнообразно отпразнуван о
Димитровградска община.
, Ст. Н

А'1МИТр0ВГрад- а 30 на

сто за реконструкция на трудовите можности
в „Циле”,
„Братство”
:вобода“. Естествено че |< (учуковата промиш
леност пол Чзва \ предимство.
Това е н/т
та трудова
организация в\общината, която
участвува
я сто във фор
миранетя на о 3«ствения про
дукт в о
ната. Тези капиталовложени>гч
осигурят рабо
та за още над $00 душу, а обществения пра* унт през 1976—
1980 ще се у в Шичи 2 пъти.
Разбира се, предвиждат се
капиталовложения и в областта на строителството, търговската дейност, гостилничарството и туризма, инфраструкту
рата, комуналните и обществе
ните дейности.
В развитието си Димитров
градска община главно ще се
обляга върху
собствени су
ровини. Досегашните геологичесни проучвания показват, че
ние в тази насока разполагаме
с много богати находища. Без
спорно е, че и занапред тря
бва да со работи върху тяхно
то изследване, а в крайна смет
ка резултатите от тях ще по
кажат колко и каква ще бъде
".топанската изгода от тях.

/

Борис БОРИСОВ
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В БЪДЕЩАТА БОСИЛЕГ1*АДСКА ФАБРИКА

УСПЕШНО НАЧАЛО В ДЪРВООБРАБОТВАНЕТО
п Босилеград успешно работи дървообраОт преди десет месеци разширяваме
на производството си има
ботвателен цех, който чрез
същинска и засега първа оосилода
прерасне
в
всички възможности
градска фабрика
река
НА ЛЕВИЯ БРЯГ на
Драговищица, в пространна то
полова гора, кьдето доскоро
царуваше мир, сега орьмчат
вечер
неоновите
машини, а
лампиони се виждат отдалеч.
поместен
дървооораоотI ук е
вателния цех на Iорската секция в Ьосилеград, конто твърде успешно започна да работи
през пролетта на тази година.
Още на входа ви посреща
приятната картина на дооре
подредения двор на цеха. Це
лият компелкс прилича на ня
какъв туристически обект. От
една страна е главният проми
шлен павильон, от друга ра
ботническият стол, работилни
ци, складове за произведени
те стоки, помещения за от
дих. .. Оттатък минават пенли
вите води на Драговищица, а
през тях импровизиран мост
за работниците минаващи реката.
РАЦИОНАЛНОСТ
проСъздаването на този
твърде
мишлен цех стана за
кратко време. Трудовият ко
лектив на Горската секция реши да открие специализиран
цех, в който чрез преработва
не, на доста рационален начин
да се ползва дървесния мате
риал на големите букови и бо
рови гори в Босилеградска об
щина. Това бе единственият
начин да се спре неикономич
ното изсичане на горите, пре
ди всичко за железопътни тра
верси и дърво за отопление.
За няколко месеца в про
странната тополова гора, край
Драговищица са построени обе
ктите на новия цех. За целта
са изразходвани доста скром
ни средства (около 1,5 милио
на динара). От тях 400 хиляди
динара са получени от Репу
бликанския фонд за развитие
на изостаналите краища.
резултати
— Още първите
на пробното производство по
сочиха. че формирането на но
вия промишлен цех бе добре
планирана инвестиция, която
бързо се отплаща. Липсата на
по-голяма опитност на работни
ците се преодолява с труд и
ентусиазъм. Всички новоприе
ти работници, повечето от кои
то за пръв път получиха рабо
та, се проявиха като отлични
труженици
изтъкна ТОДОР
СТОЙКОВ, ръководител на це
ха.
ТРУДОЛЮБИВОСТ
В новият цех са получили
работа предимно млади хора
почти от всички села в кому-

ната. До преди те бяха строител ни рабогници, които годишно по нянолко месеца отиваха
на сезонна строителна работа,
винаги с неизвестността дали
ще успеят да зараоотят някоя
пара. Сега тук имат пълна си
гурност и реални възможности
за нови успехи.
— Преди това нямах никаква работа. Тук работя една година. На месец заработвам по
^00 динара и съм доволен
казва ВАСИЛ ВАСИЛЕВ, 25-го
дишен работник от Босилеград
В
промишления павильои
кьдето дневно се преработват
стотица кубически метра дър
во, срещнахме и РАНГЕЛ ИСР
ДАНОВ от Райчиловци.
— Досега нямах работа ни
то квалификация, В този цех
съм още от откриването му и
доволен съм от условията за
работа. Наистина личните до
ходи са още сравнително пи
ски. Това е разбираемо, защо
то сега отплащаме кредити за
изграждане на цеха.
В съседната работилница гру
па работници произвеждат „па
лети”. Това са готови изделия
за опаковка на различни стоки.
В управлението на цеха ни ка
произведения
заха, че тези
имат отличен пласмент на пазара.
На една от машините усър
дно работи ИВАН СТОИЧКОВ,
най-старият работник в цеха.
— По-рано бях строител и
трудно заработвах динара. От
преди шест години работя
в
Секцията по горско стопанство
в Босилеград, а с
формира
нето на дървообработвателния
цех — минах тук. Доволен съм
от работата и желанието ми
е да искарам пенсия на сегаш
ното си работно място — каз
ва Стоичков.
Кран него е ТОДОР ДОЙЧИ
НОВ, младеж от с. Мусул, кой
то с голяма ревност се наел
да работи в новоформираният
цех. По такъв начин е прекъс
нал традицията
на
младите
строителни работници, които
временно отиват на „печалба”.
ГРИЖИ
Има още неща, които привли
чат работниците в този
цех.
Това са преди всичко добрите
условия за работа. Произвеж
да се с най-съвременни дърво
обработвателни машини, които
заместват физическите напре
жения на работниците.
— С въвеждане на парно отполение и вентилация, което
трябва наскоро да стане. —
ще бъде същинско удоволст
вие за всякого да работи
в

нашия цех — казват работниците.
Разбира се, те и сега са до
волни с грижите, които се отделят за създаване на редица
облекчения. Отскоро тук раооти добре обзаведен работниче
ски стол, в който срещу символично заплащание всеки ра-

ботник получава по одно топло
ядене.

Ьто защо за постъпване на
работа в този цех съществува
голям интеррс но само между
дърводелците, но и онези, ко
ито са без работа и квалифи
кация. За отбелязвано е, че
повечето частни дърводелци
минаха на работа в новия цех.
Наскоро, след обединяване
то на стопанските организации
цех
и Босилеград, към този
ще се присъедини и дърводел
сният цех на „занаятчийското
предприятие „Услуга". Гова са
също нови възможности за
укрепване на дървообработвателната промишленост в Боси
леградска община.
ПЕРСПЕКТИВИ
Като се има предвид суровинната база, перспективите
на новия цех са много добри.
От обществените гори, с кои
то разполага Горската стопан
ство, годишно могат да се изпо
лзват към шест хиляди кубичес
ки метра дървесен материал.
От 13 хиляди хектара частни
гори, чрез планова експлоата
ция, новият цех има възмож
ност да осигурява още 3 хиля
ди кубически метра материал.
Това е достатъчно за непрекъс
нато и успешно производство.
— Целта ни е производство
то да финализираме в готови
изделия, защото по такъв на
чин себестойността на вложе
ния труд е далеч по-голяма —
каза Стойков.
В тази насока ръководството
придприема
секцията
на
конкретни мерки, които са
разработени във вече изготве
ния проект за
разширяване
производството на цеха. Имен
но, наскоро трябва да се осъ
ществи трайно сътрудничество
с някои мебелни фабрики. Кон
кретни договори вече са пос
тигнати с мебелната фабрика
„Симпо” от Враня. Чрез това
сътрудничество трябва да
се
реализира съвместно
произ
водство на някои мебелни ча
сти на финална продукция, за
която съществуват всички ус
ловия.
Вене ВЕЛИНОВ
УЛЛЛЛЛЛЛЛАА

ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА
ОБЩИНСКИЯТ КОМИТЕТ НА СКС И
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ССРН
В БОСИЛЕГРАД
ЧЕСТИТЯТ

Новата 1976 година
НА ГРАЖДАНИТЕ И ТРУДЕЩИТЕ СЕ В СТРАНАТА С ПО
ЖЕЛАНИЯ ЗА НОВИ УСПЕХИ В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОТО
СТРОИТЕЛСТВО.

СТРАНИЦА 6

ПРЕДИЗБОРНА ПАРТИЙНА ДЕЙНОСТ В БОСИЛЕГРАДСКА
ОБЩИНА

Предложени нови ръководство

Предизборните събрания в
27 първични партийни органи
зации в местните общности и
в 13 първични организации в
трудовите организации в Бо
силеградска община,
приклю
чиха навреме и успешно.
За секретари и членове на
секретариатите на партийните
организации
са
предложени
кандидати, изпълняващи крите
риите на кадровата
политика
в Съюза на комунистите. Об
щинският комитет и Кадрова
та комисия на Общинската кон
ференция на СК обсъдиха та
зи децност и направиха незна
чителни забележки, които ще
бъдат реализирани по
време
на изборите. В повечето партийни
организации
изборите
са в ход и ще приключат до
края на този месец.
На предизборните събрания
в партийните организации
в
местните общности са разгле
дани редица жизнени пробле
ми,
обременяващи
селските
среди. Между другото са посочени
нередности в снабдява
нето с търговски стоки, пробле

мите в областта на съобщенинията и пътното строителство,
строителство,
необходимостта
за по-интензивно
провеждане
на електрификацията в селата
и прочее.
В своите разисквания и предложения, членовете на
партийните организации в органи
зациите
на сдружения
труд
най-много се застъпиха за осъ
ществяване на стабилизацион
ната политика и всестранното
пестене, за повишаване произ
водителността на труда и пра
вилно водене на кадровата по
литика.
На
проведените
партийни
събрания е констатирано, че в
редовете на Съюза на комуни
стите в общината има и бездейни членове, които не вина
ги се изясняват върху опреде
лени въпроси. Що се отнася
до градивната критика и само
критика, тя получава нови ка
чества, което е положителен
процес в идейно-политическа
та дейност на Съюза на кому
нистите в общината.

в. в.
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Осъществяване на
производствените
задачи

Реализирането на програ
мите — първостепенна за
дача
Секретарят на партийната
организация, СТАНКО ПЕШИЧ
изтъкна, че в 1975 година са
осъществени значителни резул
тати. Произведени са 6186 то
на различни стоки на стойност
от 154 532 000 динара. В 1976
година производството трябва
да бъде намалено поради това
че няма вече да се произвеж
дат смеси за ООСТ „Обувки”
(„Тигър” — Пирот), понеже за
почва с работа цехът за про
изводство на смеси в Пирот.
Организацията се намира пред
нови задачи, което от комуни
стите изисква голяма активност
и пълна мобилност.
— В предстоящия период
прод нашия колектив стоят
огромни задачи за реализира
не програмата по реконструк
ция на фабриката за техничес
ки стоки и изграждане на фа
бриката за производство на
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Стайно Пешич
Особено ударение, както в
донлада тана и в разисквания
та, беше сложено върху иконо
мия на материали, суровони и
време. Бе констатирано, че в
изминалата година по отноше
ние на икономиите не е воде
на достатъчна сметна. Имало
е случаи материалите да се
прахосват от някои лица, а сре
щу такива явления не са реа
гирали дори и някои комунис
ти. Отсъствията по болест са
също голям проблем. За
10
месеца в 1975 година са загу
бени 108 691 работни часа или
близо пет милиона динара от

Ж-

тт *'

%

та

Момент от заседанието
общия доход на предприятието.
Всички трудещи се, а особе
но комунистите ,са длъжни в
предстоящия период цялостно
да се ангажират за осъществя
ване на развойната програма.
А това ще рече за по-голяма
производителност и издигане
на битовото равнище на всеки
работник, бе заключено на
заседанието.
Други задачи пред кому
нистите и трудовата орга
низация
За осъществяване на целите
е твърде важно и идейно-поли
тическо издигане на номунистите. В това отношение е нуж
но по-добра организираност на
различни форми — школата на
самоуправителните, идейно-по
литическото издигане, включва
не на млади хора в редовете
на Съюза на комунистите и
т. н. — да се оспособяват ко
мунистите за изпълняване на
всички задачи.
Твърде важна задача е и ра
зрешаване на проблемите за
трудовите и жизнени условия
на работника. Нужно е да про
дължи грижата за хигиенични
работни помещения, за систе
матичен лекарски нонтрол, за
обезпечаване на по-добри ус
ловия за живот и т. н.
Жилищната политика е пос
тоянна задача и нужно е съз
даване на такива условия, то
жилищният проблем да бъде
решен на всеки работник в
предприятието.
Кадровата политика е въ
прос, на който в ООСТ „Ти
гър” в Димитровград се отделя
нужното внимание. Днес в
трудовата организация има 19
лица с виеше и 23 с полувис
шо образование. В момента в
различни факултети и средни
училища учи голям брой стилен
дианти на този колектив, а та
зи практика ще продължи и в
предстоящия период.
Като важни задачи в пред
стоящия период бяха набеляза
ни бдителността и обществена
та самозащита, активност на
комунистите в обществеио-по-

литическите и самоуправителни органи, както и в работата
на самоуправителните общно
сти на интересите.
На края бе избран секрета
риат на организацията от 15
членове. За секретар бе пре
избран Станко Пешич — ква
лифициран работник, а за заместник секретар инж. ВАСИЛ
ИЗ НАШИТЕ ТРУДОВИ

»*

РАНЧЕВ . Бяха избрани и 18
членове на Конференцията на
Съюза на комунистите в заво
дите „Тигър" и трима членове
на секретариата на Конфекци
ята.
От заседанието беше изпра
тено поздравително писмо до
председателят на СЮК, дру
гарят Тито.

ОРГАНИЗАЦИИ

ТекстйАкодор“ без зелето стоки

* ПРЕЗ 1976 ГОДИНА ЩЕ СЕ УВЕЛИЧИ И ЖИЗНЕНОТО
РАВНИЩЕ НА РАБОТНИЦИТЕ - ЗАЯВИ ДИРЕКТОРЪТ НА
ФАБРИКАТА ВОЯ
ПАНЧИЧ
„Текстилколор" от основавапостроят нови работни поме
ването си до днес постоянно
щения. В това напълно успяха.
болежи успехи в производство
Сега предприятието има 150
то и пласмента на стоките.
работника. Очаква се през сле
През следващата година про
дващите години числото на за
изводството ще се увеличи за
етите постоянно да се увели
15 на сто. Тая година приклю
чава.
чи също така успешно.
Директорът на предприятие
„Текстилколор"
създадоха
то ВОя ПАНЧИЧ, който е на
група работници, между които
тази дължност от 1969 година
най-активни бяха Мата Йовано
заяви:
вич, Александър Стоянович,
— Ние досега в организация
Александър Маринкович, Люби
та на работа повече личим на
сав Чирич и др. Те донесоха и • занаятчийско предприятие, но
своите машини и формираха
правим сериозна подготовка
предприятие, което отначало
да минем към съвременно про
имаше занаятчийски характер.
изводство. Сега вече имаме
През 1962 година то получи
условия за това. Също така в
името „Текстилколор".
бъдеще ще обърнем по-голямо
Трудовите помещения в Ко
внимание на работническия
оперативния дом бяха малки и
стандарт,
а
същевременно
непозволяваха да се разшири
ще се борим за осъществява
работата. Затова работниците
нето на втората фаза за доиз
влагаха усилия и се отназваха
граждане на „Текстилколор”
от личните си доходи с цел да
до 1980 година.
Б. Ник.

ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗА НА
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ
СЪЮЗ

НА

КОМУНИ-

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ

общинската конференция на съюза на

синдика.

«СКАиКОНФЕРЕНЦИЯ НА

социали-

съюза на

В ДИМИТРОВГРАД

I

УСПЕХ НА АКЦИЯТА »ЕКРАН
ВЪВ ВСЕКИ ДОМ«
Звонци със седемте околни
села и към 750 домакинства и
над 3 500 жители, с около 360
декларирани радиоапарати и
160 телевизионни апарати и
известен брой „нелегални" ТВ
зрители — на 20 декември по
лучи д'ьлгоочакваната втора
програма.
Осведомеността на населени
ето занапред ще бъде по-пъл
на като се има предвид, че съв
сем малък брой жители полу
чават дневния печат и телеви-

I

№

н

голи гумени нишки. За двете
програми са изготвени елаборати и за реализирането им са
нужни 115 милиона динара
Предприети са мерки да се ре
ши финансирането, а в акцията
са включени Републиканската
и Регионална стопанска камара. Да напомним, че тези про
грами са от първостепенно зна
чение за развитието на общината.понеже с реализирането
им се откриват 270 нови работ
ни места и създават условия
за по-високо битово равнище
на работниците, а ог друга
страна,, ще се отделят по-гол еГ. ми средства за общи потребле
ния на равнището на община
та, изтъкна др. Пешич.

звонци

ш

:Л

Тържествено заседание на работническия
съвет.
Награди за най-активните.
От отчетно-изборното заседание на първична
та организация на СК, бе изпратено поздрави
телно писмо до др. Тито.
С редица манифестации на
20 и 21 декември в Димитров
град бе ознаменуван Денят на
каучуковата промишленост „Ти
гър". Чествуването беше в
знак на юбилея — 40 години
от основаването на
I
„Тигър".
По случай празника в ос
новната организация на сдружения ТРУД
„Димитровград”
се състоя тържествено заседа
ние на работническия съвет,
на което произнесе реч дирек
торът на ООСТ в Димитров
град, инж. МИОМИР ДАБЕТИЧ.
Той говори за първите дни на
каучуковата промишленост „Ти
гър” и тридесетгодишната дей
ност в социалистическите усло
вия на производство. Бяха из
тъкнати и предстоящите зада
чи в прилагането на конститу
ционните разпоредби и реали
зирането на средносрочната
програма по развитие.
След речта на др. Дабетич
председателят на синдикална
та организация в предприятие
то, Борислав Манич връчи зла
тен часоник. за двадесетгодиш
на работа в заводите на „Ти
гър”, на Милутин Телев. Гра
моти за активност в работата
в
обществено-политическите
организации и в органите на
работническото
самоуправле
ние получиха 11 другарки и
другари. Дипломи получиха и
спортните отбори и спортисти
те за осъществените резулта
ти в работническо-спортните
игри.
След тържественото заседа
ние и концерта на културно-ху
дожественото дружество при
Центъра, тържеството .продъл
жи с обяд и увеселение за
всички работници в каучукова
та промишленост в Димитров
град.
Следващият ден — на 21 де
кември — чествуването вече
получи делови характер. .Пър
вичната организация на Съюза
на комунистите проведе отчет
но заседание, на което бе из
несен доклад за досегашните
успехи и предстоящи задачи
на организацията.

1

■

!

зията става главен информа
тор.
Най-после Телевизия Белград
награди търпението на 160-те
свои ТВ-абонати, но не и „не
легалните”, които са около 50
на ^рой, но ги задължава и
декларират своите ТВте
апарати, у
ВпрйчемЛ?ега няма защо да
не си у1лгиц!
и те абонамента, зашотА ,^р«угата" о пълна.
V
Боян Николов

НА ВСИЧНИ ГРАЖДАНИ И НА ТРУДЕЩИТЕ

СЕ

ЧЕСТИТЯТ

И®ва?я 1976 година
С БЛАГОПОЖЕЛАНИЯ ЗА ОЩЕ ПО-ДИНАМИЧНО
РАЗВИТИЕ НА КОМУНАТА И ЗА ОБЩ НАПРЕ
ДЪК В СТРАНАТА

СТРАНИЦА 7

в БОСИЛЕГРАДСИА

НОВОГОДИШНИ ЖЕЛАНИЯ

Да бъде мир и разбирател
ство между хората!
Зад нас оставах изтеклите 365 дни. На мнозина те са донесли
радост, трудови победи, на други - грижи, но и иадежди Сега всеки
Ето желанията на трима граждани от Босилеградска община.

Ш
ГОРДАНА ВЛАДИМИРОВА от с. Ресен,
ученичка в четвърти нлас в гимназията в
Босилеград: — Най-голямото ми желание
е. й през идната година да бъде мир в
света и да донесе нови трудови победи на
нашите народи, ръководени от любимият
ни вожд — другаря Тито. Също така меч
тая успешно да завърша четвърти клас, да
изддържа абитуриентския изпит и да запи
ша Икономичесни фанултет.

ТИМЕ АЛЕКСАНДРОВ, тракторист в за
наятчийското предприятие „Услуга" в Боси
леград: — Сега, ногато от началото на Но
вата година нашето предприятие ще рабо
ти обединено със земеделската
коопера
ция и търговското предприятие „Слога”,
желанието ми е новата стопансна организа
ция успешно да продължи дейността си.
Също така желая да се заздрави работни
ческото самоуправление нато решаващ фак
тор за всички проблеми и за пълна афирмация на работнина — производител.

СРЕЩИ

ДВАДЕСЕТ ГОДИНИ В
ЗАВОДИТЕ НА »ТИГЪР«

Милутин Гелев е роден пре
ди 48 години във Височки Одо
ровци: Детсните и младежки
години прекарал в родното си
село, а 1947 година отива вой
ник. В Армията' е
завършил
школата за запасни подофице
ри в Загреб, така че като по
дофицер . в. казармата останал
до 1952 година. След това се
завърнал в роднотЪ си село.
Тук веднага се включил в ра
ботата на партийната организа-

ция, а известно време бил и
секретар на организацията. По
това време се занимавал със
селскостопански работи, а из
вестно време работил и в тамо
шната млекарница. Почувству
вал обаче, че трябва да мени
живота си...
— Работа в обществения се
кретар нямаше, а имота малък,
семейството бедно, трябваше
да се търси поминък. Понеже
брат ми остана на имота, аз на
пуснах родното си село и ес
настаних на рабата в заводите
на „Тигър" в Пирот. Това беше
през септември 1955 година.
Тун работих до началото на
1961 година, когато минах в
Димитровград. И тогава сьтру
• дничехме с „Тигър", а понеже
в Димитровград започваше да
се строи каучукова фабрика и
имаше нужда от специалисти,
договорът беше и аз да помо
гна.
Бях полунвалифициран

Електрификацията
по плака
та на девет
и Лю

Г.ДГу,,-

прокарани електропроводите и
построени трафопостовете
в
Долна Любата. Горна Ллобата
Мусул,
Плоча, Барие,
Горна
Ръжена и Долна Ръжана.
В момента приключва изгра
в
ждане на електропровода
Горна Лисина и започна пронъм
Долна
нарване на същия
Лисина.
Наито вече информирахме за
електрификацията на посочени
те села ще се построят 40 ки
лометра електропроводи и 19
трафопостове.
Стойноста
на
тези обекти възлиза на 9,3 ми
лиона динара, които благовремено са осигурени от Общин
ската скупщина, Републикан
ския фонд за развитие на ико
комически изостаналите нраища и Власинсните водоелентри
чесни централи.
В рамките на особено зна
чителна акция по елентрифииа

Босилеградска община,
ция на
подготовки електрисе вършат
и някои
чесни ток да получат
Босилеград сеот околните на
Общинсната ску
Електроразпределител
ното предприятие в^еси°за
тези дни изготви елаборат за
елентрифинация на селата Из
вор и Белут, които той щеI"»
лучат от Босилеград. Също та
ка готви се елаборат и за еле
ктрификация на село 'ложие,
което ще се свърже с про
към
караният електропровод
Л'развеждането на електричеокия ток по домовете в селаи
та от районите на Лисина
от
Любата ще започне още
на
първите дни на пролетта
ще
1976 година. Тази акция
организират местните общносангажиране
ти и от Iтяхното
ще зависи нолко бързо и усле
шно ще се реализира тази бла
гюродна акция в Босилеградска
община.
В. В.

Техническият шкояеки
център »М0ША ПИЯДЕк
в Сурдулица

Но всичко ученици и техните
родители в новата 1976 годим
пошова много успехи и радости

БОРИС ГОГОВ, земеделец от с. Зли
дол: — Най-голямото ми желание е в
1976 година земеделските
производители
да получат пълна здравна защита, а също
да се превземат мерни по-скоро да получат
й пенсия. Очаквам • много по-голямо внима
ние да се отдели и за развитие на земе
делието; а по-специално на животновъдство
то в нашата комуна.
В. В.

На тържественото заседание
на работническия съвет при
основната организация на едру
жения труд „Тигър” в Димит
ровград, състояло се по слу
чай Денй на каучуковата про
мишленост, имаше и моменти,
които на някои хора остават
винаги скъп спомен. Така бе
ше и ногато МИЛУТИН ГЕЛЕВ
получи златен часовник, нато
признание за двадесетгодишна
та му работа в заводите на „Ти
гър”.

ОБЩИНА

каучуков работник, а сетне ста
нах и квалифициран, но тогава
нямаше изобщо кадри. Ръково
дех с група от 70 работнина и
произвеждахме различни смеси.
Всички
технологически
въпроси решавахме съвместно
с другарите от Пирот, които
ни оказваха всесърдна поддръ
жка, понеже нашата фабрика
не само|, че се строеше, но и
„растеш е". През 1968
година
по здравни причини бях пре1
местен на ново работно място
ръководител на службата
за ооигуряване на имущество
то. На това работно място се
намира(м и сега.
Освен забележителните уопе
хи на работното място Гелев е
и активен обществен-политичеони деец. Два пъти е бил член
на Общинския комитет на Съю
за на комунистите, а 1964 го
дина и делегат на VIII (конгрес
на СЮН. Бил е член на работ-

ническия съвет, секретар на
синдикалната организация в
предприятието.
секретар на
първичната организация на Съ
юза на комунистите и «а мно
го други обществено-политиче
сни длъжности. В монента е
и делегат в
Рег|убликансната
скупщина на
общността за
социално осигуряване и реосигуряване на работниците.
Най-трудно
беше
през
първите години, когато фабриката пРавеше първите си нрачни- Бях члвн на Управителния
отбоР в предприятиетс*. Реша
вахме много въпроси: обезпе
чаване на средства за строеж,
на н$дри
и стипендианти
и
много подобни работи...
Днес Гелев може Да бъде до
волен. На работа в „Тигър" е
и той и съпругата му. Получил
е от предприятието
двустаен
апартемент (преди 11 години),
тана че и жилищния въпрос е
решил «а подходящ начин. До
волен е от приходите си и има
едно желание: „Всични работ
ници в „Тигър" — Димитровград да получат наградата, ко
ято аз получих. А аз съм вто
рият от основната организация
в Димитровград, който получи
тази награда" ...

А. Д.
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КУСА ВРАНА, ПО-ОТБЛИЗО
Мнозина вече писаха за Куса
врана, но нито един от тях не
™вранец- 3атова и аз като
нусовранец реших да напиша
няколко реда.
Нашето село Куса врана е
обкръжено с високи планини,
а
нашите хора доскоро виждаха само синьото небе над
него. Затова и преди няколко
години решихме да направим
прозорец към света.I На едно.
събрание се договорихме чрез
самооблагане — да строим път.
Казано — строе
дели веднаж
каПостроихме път
До Тр. Одоровци.
Но го построихме
близо до реката и
при едно наводне
ние — тя ни го
взе. Но хората вй-*
дяли веднаж
ка
нва е ползата от
пътя
не искаха
да седят със скръс
гени ръце. Постро
ихме нов път, да. леч„от реката. По
могнаха ни и
хора острани.
а най-големи усилия
положи
създадената младежка трудоза
бригада, която работи 15 Дни
пътя.
Местната обност

обезпечаваше само храна
двадесетина младежиК и
войни.

СРЕЩА В Д. КРИВОДОЛ

В дома на
трудолюбивия
стопанин

за
де-

И, така автобусите
отново
започнаха да идват в Куса
врана.
Сега и учениците от Куса
врана, които отиват на учили
те- в Тр. Одоровци имат пре
воз, а и населението също. Но
моите земляци кусовранци ис
кат да похвалим шофьора Ра
шо. Той никога не е отказал
да пътува до Куса врана, кол-

й
'I

* Г*|

1

кото
юДо ра е времето.
Хорзтцмок I благодарни
за
усърдие$\й1Отзивчивостта му.
Славчо Петров

С Кирил Иванов, 60-годишен
селскостопански
производител от Долни Криводол, се
срещнахме една зимна вечер
в селския магазин. Канто във
всеки магазин и тун беше нато в кошер. Хората нахранили
добитъка и преди да си лягат,
излезнали да си поприназват.
Иванов тону що пристигна, да
си вземе някои-•! продукти, а
един от съселяните започна да
му брои пари. От млякото,
наза му...
— Ето вече десет години как
сътрудничим с кооперацията,
а полза имат и те и аз. Изклю
чително се занимавам с произ
водство на мляно. Имам шест
нрави и ежегодно на „Сточар”

продавам по 6 до 7 хиляди ли
тра мляко и по шест телета.
От имот имам около 70 дка.
Най-много произвеждам изку
ствени треви. Сея малко и
пшеница, царевица, овес. Всич
но обаче ми работи коопераци
ята, от оран до номбайниране.
Някога работих и ден и нощ,
но нищо не излизаше...
— Сега положението изме
нено ли е?
Вместо отговор Иванов ни
покани да се отбием до него
вата къща, като ни каза: „Ела
те, живеем ей тук, наблизо” ...
Отзовахме се на любезната
му покана. Най-Напред отидо
хме в обора. Шест хубави нрави и едно теле лежаха и пре-

живяха. И електрическото осве
тление, което „запалихме” не
ги смути. Те, като че ли бяха
свикнали йа всички „удобст
ва”. От електрическото осдеттление до хигиената в обора...
В кухнята домакините гледа
ха телевизор...

— Всичко, ноето съм купил:
телевизора,
електрическата
печна, хладилнина,
машината
за пране и т. н.че от продаж
бата на мляко...
Сбогувахме се.с трудолюби
вия стопанин, убедени че и от
земеделието може да има го
ляма полза, само ако човек се
старае...

А. Д.

Снимка № 3 —
Георги Симов, от
Радейна, изпълни
народната
песен
„На край село жи
ви Асан ага” и
каза няколко гатан

ки.
Снимка № 4
Аплодисменти
те „изкараха” на

сцената и Васил
Величков,
който
изпълни песента
„Болен лежи Дой
чин, добър юнак”.
БРАТСТВО * 31 декември 1975
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ЗАСЕДАНИЕ НА ОК НА ССМ В БОСИЛЕГРАД

Във всяко село - младежка организация
На проведеното миналата се
дмица заседание на Общинска
та конференция на Съюза на
социалистическата младеж в
Босилеград доминираше въппросът как най-успешно да се
омасовяват и организират мла
дежките организации, за да мо
гат по-ефикасно да действуват
в своите среди.
— Преустройството на наша
та младежка организация е
процес, върху нойто ежеднев
но трябва да се отнасяме план
ски и дейно. Предприемаме
редица мерки всеки член
на
младежката
организация да
бъде оспособен за работа в об
ществения живот, в самоупра
вителното и политическо реша
ване и да поема отговорност
в
обществено-инономичесното
развитие на общината — изтък
на във встъпителното си сло
во председателят на Общин
ската конференция на младеж
та СТАВРЕ СПАСКОВ.
В отчетния доклад за едно
годишната работа на Младеж
ката организация в общината
се изтъкна, че в местните об
щности са формирани 33 пър
вични младежки
организации,
. в гимназията „Иван Караива
нов”
Т2, в ’ училището за
квалифицирани работници — 6
И в град а —1.
В'тези организации са вклю
чени 895 младежи и девойки
— предимно средношколци и
• '' ‘ученици. от ' основните учили
ща. Всеки'от-тях е получил
младежки билет. V
На заседанието, констатира
ха,-, че .все още не задоволя
ва •активността на младежки
те организации в селата, в ко
ито има най-много младежи —
г1

.

земеделски производители, отсъствуващи повече от половин
година, поради сезонна стройдеителна работа. Занапред
ността на тези организации ще
бъде помагана от формираният
общински младежки политиче
ски актив.
Отделен проблем е, че в ни
то една трудова организация
в комуната не работи младеж
ка организация. Причината е
в това, че тук броят на младемалък.
жите и девойките е
Според статута за формиране
на младежка организация са
осем
необходими най-малко
членове.
На заседанието на Конферен
цията установиха, че младите
хора все по-вече участвуват в
работата във всички самоуправителни органи в комуната. То
към
ва говори за доверието
младите, за тяхната активност,
с която оправдават това дове
рие.

Младежта също тапа дейно
участвува в меситнте трудови
акции. Само през . тази година
в акциите по залесяване, уре
ждане на училищни дворове,
изграждане на пътища и друго
са участвували 1500 младежи
и девойни.
На заседанието заключиха
марксисткото и идеологическо
то образование, организиране
то на доброволни трудови ак
ции, на културни и спортни ма
на
нифестации,
решаването
проблемите на селската мла
деж да бъдат главни задачи,
върху нойто занапред най-мио
го ще се ангажират младеж
ките организации и ръководствата им.
Тези задачи са залегнали и
в
Програмата за работа
на
Общинската младежка конфе
ренция, която бе приета на
заседанието.

смиловци

Засилено активност но младежта
Засилена дейност през този
месец показва първичната ор
ганизация на Съюза на социа
листическата младеж в Смиловци. В организацията
са
включени 8 девойки и 12 мла
дежи и всичките показват го
ляма активност.

Веселин Денков

В. В.

В декември те подготвиха
пиесата „Честитим” от Коста
Трифунович. С нея се предста
виха в селата Бребевница Моинци и Височки Одоровци, а
в план е да посетят три села
в район Висок и още някои се
ла в Забърдието.

По случай 22 декември —
Денят на ЮНА първичната ор
ганизация в съдействие с ос
новното училище организира
тържествено събрание, на кое^
то бе прочетен доклад за знаД,
чението на празника и изпълЛ
нена програма.
*?
За Нова година за
своите
съселяни младежите ще и\С
пълнят пиесата „Честитим” и41
програма с хумор и сатира.
В съдействие с местната об
щност ще бъде организирана
и лотария, а след това танцо-

ьа забава и общо увеселение.
Активността проличава и на
заседанията, на които се рази
сква за актуалните събития и
изнасят сказки ’за значителни
те събития от историята на на
шите народи и народности.
Младежта е активна и в ос
таналите обществено-политичеюки организации, а особено в
Първичната
организация
на
Съюза на комунистите, в коя
то един младеж е член, а 5
кандидат-членове.
Тодор Пешев

. ' ... •'

МИХАЙЛО ЛАЛИЧ

Речта на Чемеркич
ЧЕМЕРНИЧ ВЕЧЕ сам се беше събудил и
станал. Изтича заедно с момчето и се спря да
слуша с израз на юношеско възхищение върху
лицето си. Сянката на загриженост, умора и сън
бе изчезнала от издрасканите му бузи и беше
заместена от широка щастлива усмивка, която
ненадейно го озари и избистри мътните му очи.
:^:;;^.Това Биоче ли е, нали ви казах — по-

го ЗаР°-

— Да, хоро в Биоче! — потвърди Чемер
и се усмихна.
'— Може да направим хоро и тук, до река
та, нека само да екне хубава песен... И сякаш
сетил се за нещо по-важно от всичко, извика
—значи, Сватбата, онази, за която ви раправях,
с човешко месо! Нека, нека, нека пламти, за
щастието, за вечни времена! Хайде, хора, хай
де, другари, да тръгваме веднага!
— Какво? — изпъчи се пред него Горичич
и разпери дългите си ръце да го спре. — Никъде няма да мръднеш, докато не очистим това,
. което съм ■ приготвил! Гладни да напуснете къ
щния ми праг, така ли? Това няма да бъде,
та каквото ще да стане! Първото нашата — малу
_ ка свДТба^.а после онази — голямата:, на нея и
■ аз
Дойда с вас, какво ще пазя тук, големи*'• те -си 'тгечалби ли; за сто години — деветдесет
■!* , гроша: ..
,
. И ги заведе в голямата си каменна къща,
построена, както изглежда, от малкото припе
челени пари - в Америка. Там, край отрупаната
маса, ги чакаха комшии и приятели на Горичич:
седем-осем младежа, двама-трима старци, кои
.Д\.го ,едва се,<бяха измъкнали от четническите по
громи. над Матешево, и пълна къща женска че
ляд, която беше заета с готвене и прислужване.
За Тадия и другите му бяха запазили найхубавите места начело на „софрата”, до прокич

Композиция

(ОТКЪС ОТ РОМАНА „СВАТБА”)
зореца. Веднага им напълниха чашите и им поднесоха мезетата, па започнаха разговора, като
си подвикваха обезателно един на друг. Тук се
намери и един от съучастниците на Чемеркич
контрабандата с албански тютюн
позна го
не по издрасканото лице, а само по гласа който
бе запомнил добре в нощните срещи. Двамата
на свой ред се унесоха в спомени и въпроси,
докато останалите цъкаха, разпалваха се, вдигаха тостове и проявяваха оратороките си способности. Сетне донесоха в жълти дървени копанки печенето, а в чинии, паници и дървени
гаванки — сирене и каймак. Другарите на Тадия нагъваха, да ти е драго да ги гледаш. В
началото Тадия не се противопоставяше на това изкушение; спираше се само за малко, за да
се ослуша дали още се чува битната при Биоче,
и отново продължаваше с бързо темпо. Но по
сле се изплаши, спря се и започна да предупреждава другарите си:
— По-малко! Хей, как я мислите тая? Коре
мите ви са празни, ще се разболеете.
Но гусларят не се смути.
• — Тук началничеството ти не го признавам
но ако искаш, можем да се надпреварваме' А
и реч можеш да произнесеш, така е прието
т„„" наистина — старците започнаха да ораторствуват и да вдигат тостове, пиха наздравица
И за Тадия и по този начин хитро го накараха
и него да произнесе реч.
^
„„„ °Т това той най-много се страхуваше, защото можеше да каже кратко и ясно, каквото
трябва, можеше и да се кара умно, упорито и
неуморно , да хвърля в очите на противника си
истини, остри като жило - но тъй да се вече
знаят, ноето виждат и което никой не оспорва,

му се струваше най-малко безсмислено. Никога
през живота си не бе вдигал тост, не му беше
дошъл редът от по-възрастните, по-богатите и
по-приказливите, и той не съжаляваше, че на
ред с останалите и него го отминаваше това удо
волствие. Надяваше се, че и сега ще се отърве
от това, но като видя, че не може — стана, а
чашата, която държеше, му се струваше като
жарава. Първо си помисли как трябва да се
обърне. Да им каже „хора” — някак чуждо му
се струваше; искаше му се да им каже „дру
гари , но това пък можеше да бъде преувели
чено; още не са зрели за това обръщение; ако
им каже „братя”, пак не върви
тази дума
четниците я бяха опетнили... Най-после, след
като видя, че загуби доста време в налучкване,
започна без всякакво обръщение.
— Тази чаша — рече той — аз вдигам нито
за мое, нито за ваше здраве, а за онази битка,
дето се води и от която земята се тресе. Нашата
бедна земя не за пръв път слуша битки, труд
но е да се изброят, и само учените знаят вси
чките битки върху нея. Ама от всички *тия бит
ки тази е най-славна и сега ще ви кажа защо. . .
Това, хора мои, . е- --р^волюци! ...
Тук спря, защото се^сети, че хората в тази
затънтена махала на Лева река не четат книги,
не всички имат добра представа за революцията и че поради това той нейното значение трябва да поясни по друг начин. Той търсеше сравнение, подворка или каквото и да е, с което
да си помогне, за да гсе улесни и да им
пред
стави по-ясно това, което на него отдавна му
се струваше ясно и познато.
— Революция, хора мои, това значи, че ние
не се борим за
господарските каси, та те да
се напълнят пак, или за някаква чужда слава,
едната щом германците заминат, нашите моеници пак да ни сложат крълски ярем на вра
та. Това значи никога вече да не се върне ста-
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Развитието на културата на
народите и народностите ос
вен национален трябва да има
и общоюгославски
характер.
За целта там, където заедно
живеят народи
и народности
трябва да се създадат благоприятни условия за културното
им развитие. За потребите и
възможностите в тази област
в периода от 1976 до 1985 година в края на ноември се водиха разговори в
Звонци. В
разговорите взеха участие представители на обществено-политическите орагнизации и Общинската скупщина в Бабушница, на общинската културна
самоуправителна общност, нултурно-просветната общност, ме
стните общности от района на
Звонци и председателят на
Скупщината на Републиканска
та културна общност ЗЛАТКО
МАРКОВИЧ.
Бе оценено, че проектопро
грамата на
Републиканската
културна общност от 1976 до
1985 г. цели към всестранно
развитие на културата на наро
дите и народностите, равномер
на локация на културните ведо
мства, свободно развитие
на
творчество и участие на цялото

население в културните дейно
сти. В нея се предвижда изграждане на културен дом в
Звонци, което ще започне през
1977 година. За целта са необходими 2,2 милиона динара, от
които 50",о обезпечава Общинската скупщина в Бабушница.
Обектът ще заема 600 м-’ повърхнина и ще има голям салон, читалище, помещения за
самодейни дружества и пр.
Освен това в района на Звон
ци ще бъдат открити още две
подведомствени
читалища.
с\набаПрез този период
вят средно още/п(
.в е
1ИГИ
на човек н<
1лгаас\и |ЗИК.
Особено вним&н!
щ<
>бър
не на развитието
1а 1самодейността и по-‘ аите“^ контакти
на самодейния
>упи в района и на по-ширбк план.
Със средства яа Републикан
ската културна общност през
1981 година се предвижда за
вършване на втория етап на
културния дом в Бабушница.
Според сегашната преценка за
обекта са необходими над 2,8
милиона динара. 40 на сто от
тази сума ще обезпечи
Об
щинската скупщина, а 60 на
сто Републиканската културна
общност.

рото, когато младежите ги преследваха жандар
ми, а мене и вас с дружината — и жандарми,
и акцизни, и разсилни, банкери, писари, и вся
какви дяволи със своите адвокатски капани...
продължаваше тоя да
— Революция ...
се мъчи с това магическо име, като се опитва
ше да открие и отключи вътрешното й богато
съдържание пред тия бедни мозъци. — Ето, за
това говоря, че червеното знаме на пролетарии
те е нещо като сватбарско знаме: тръгнали хо
рата в борбата, да завоюват и венчаят народа
с най-хубавата красавица на земята, с правдата
и свободата заедно, с една дума — с щастие
то. Знаете как става при нас попът пита дали
младоженецът е способен, дали е зрял; й тук
има един Зъл Поп, от най-тежък калибър, който
пита дали нашият народ е узрял за това ща
стие, а пролетариите му отговарят с „бум-бум ,
„бум-бум”, да попе, значи зрял е! Едно хоро
на Биоче, друго на Синяевина, трето отвъд Дриили
на, а четвъртото кой знае къде, в Босна
Лика, и къде ли не. Нолкото повече — толкова
по-добре, нека е хаирлия!

В разговора бе констатирано, че в областта на култура
та в общината има нужда от
по-уснорено развитие. Изграждането на културните домове
в общината е отстрочвано и
сега се планира едвам в 1977,
относно в 1981 година. Отделен проблем представлява високото участие на Общинсната скупщина в инвестициите.
Една стопански изостанала община, каквато е Бабушнишната
ще се срещне с много трудно
сти при финансирането на тези
обекти. Зат.ова в разискванията преобладаваше
мнението,
че Републиканската културна
общност трябва да
потърси
начин участието на изостанали
те общини да бъде съответно
на икономическата им мощ.
М. Джунич
ПЪРВА ИЗЛОЖБА

Иван Колев — Първи крачки (От изложбата в Димитровград)

НА ХУДОЖНИЦИТЕ ОТ БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ

Разнообразни стилове, но богати изяви
* ИЗЛОЖБАТА ОТКРИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКАТА
ИНЖЕНЕР
БОРИС БОРИСОВ
По почин на списание „Мост"
при издателство „Братство” в
Ниш, а съвместно с Култур
ния център в Димитровград,
на 21 декември т. г .в малката
зала на Културния дом бе от
крита първата общохудожествена изложба на
художници
от българската народност, жи
вущи навред из страната.
Четиринадесет художници
изложиха към 50 свои творби
—■ платна, снулптури, графики
и пр. А фактът, че между тях
повечето са завършили Худо-

жествена академия, говори за
богатство на стилове, художе
ствена техника и творческа из
ява. Някои от тях — като Слободан Сотиров — се ползват
със световноизвестна слава. А
немалък брой: Никола Антов,
Душан Донков, Зорица Николо
ва — Костич, Веселин Денков,
Младен Йотов. Иван Колев,
Методи Петров. Богдан Нико
лов са участвували на общоху
дожествени изложби или пък
са имали самостоятелни изло-

Той седна на пейката изпотен и уморен,
сякаш цял ден бе косил. Очакваше, че домашни
те, по стар обичай, ще определят сега друг свой
оратор, който да надмине госта с възвишените
си стремежи, с дълбочината на мислите, с измислените предвиждания или с красотата На ду
мите в наздравицата. Те като чели увещаваха
за това един съвсем побелял старец с отсянка
на светец, но той отложи за по-кт>сно.
На другата страна младежите тананикаха и
после изведнаж заедно запяха:
В край далечен, край
червен байрак там се

Сърбия,
вее...

Неизвестни дотогава тръпки на чудна сладост обхванаха Чемеркич от тази позната и скъпа бойна песен. По разлетите усмивки върху
лицата йа другарите си той разбра, че същото
или подобно чувство бе овладяло и тях.
Гледаме го

как

се

вее

и сърцето ни се смее...
Младежите продължаваха да пеят...

БРАТСТВО * 31 декември 1975

СКУПЩИНА В ДИМИТРОВГРАД

Слободан Сотиров — Портрет на С. М. (пастел)

жби в различни градове на
страната.
Може би думите на предсе
дателя на общинската скуп
щина инж. Борис Борисов, кой
то пред културни, стопански и
обществени дейци при откри
ването на изложбата каза са
най-добрата илюстрация:
— Българската народност се
радва на пълна свобода и има
възможности творчески да се
изяви. Това е още едно дока
зателство, че в Югославия се
води правилна и последовател
на политика към всични наро
дности, които с творчесната си
изява обогатяват
общоюгославската съкровищница.
Тази изложба потвърждава,
че у нас има голям брой та
лантливи художници. Занапред
ще трябва да създаваме още
по-добри материални предпо
ставки, та младите таланти да
могат да се изявяват.
И сетне в разговорите, кои
то се състояха в Общинския
синдинален съвет, а в които
освен художниците, взеха уча
стие председателят на ОС Бо
рис Борисов и председателят
на ОК на ССРН Цветан Елен
нов, се подчерта необходимост
та от по-тесни контакти на
художниците със своя край.
Същевременно бе
изказано
желание' да се създадат въз
можности за уреждане на по
стоянни изложби, относно ху
дожествена колония при Погановски манастир и художест
вена галерия в града.
На първата изложба взеха
участие: Никола Антов, Душан
Бишчан, Бранно Бишчан, Геор
ги Георгиев, Милорад Геров,
Душан Доннов, Веселин Деннов, Димитър Илиев, Младен
Йотов, Зорица Николова — Ко
стич, Иван Колев, Богдан Ни
колов, Методи Петров и Слободан Сотиров.
Изложбата ще бъде отнрита
до 31 декември т.г.
Ст. Н.
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Президентът Тито отличи
- • тл

не самоуправнтелната общностI
здравно осигурявано

ДА ПЕСТИМ ЛЕI-

Дали пациентите наистина
трябва да изразходват толко
ва много лекарства с едно и
също действие? Дали има ну
жда. да се проверява „знание
то" на повече лекари и да се
отива от един при друг, като
често пъти да се получават ед
накви рецепти?
Сигурно е, че отговорът на
тези въпроси ще бъде отрица
телен.
Полза от прекомерното взимане на лекарства няма. а съ
що няма полза и от посеща
ването на повече лекари за ед
на и съща болест. Има само
излишни разноски, които пра
знят касата на самоуправителната общност по здравна защи
та.
Тези въпроси не поставяме

случайно.
През изтеклите девет ме<"«ца на 1975 година за
лекар
ства са изразходвани 40 на сто
повече средства. Този факт
създава тревога. Та нима с толнова много се е увеличил бро
ят на боледуващите. Като по
гледнем данните за
болните,
ползвали медицинска помощ
— съвсем незначително уве
личение. Значи касае се за пре
номерно изразходване на ле
карства.
Налага се да се потърси
„цяр" и на тази болест. На
първо място — тук може да
бъде от значение и още поотговорната и по-съвестна ра
бота на здравните
работници
които също много могат да до
принесат това явление да се

премахне като се намалят изли
шните разходки от
лекар до
лекар.
Мо»ке би ще е необходимо
занапред в здравните картони
медицинските работници ос
вен болестта — да внасят и
кои лекарства е получил бол
ният. В тркъв случай ще се
избегне вредната практика па
циентите ,,да се затрупват" с
лекарства, за които се израз
ходват значителни материални
средства. От друга страна —
именно този лекарства може
би са пряко необходими
на
други пациенти.
В никакъв случай
не сме
за „пестене" върху здравето.
Застъпваме се само за разум
но изразходване на здравнния
динар.
М. А.

Защита на околната среда - и в
училищата
От идната учебна година
във всички основни и средни
училища в нашата страна ще
бъде въведен нов предмет —
защита на човешката среда.
В рамките на редовното обу
чение ще се изучават 14 те
ми от областта на опазването
на околната среда. На първо
място
ще се изучат разни
те видове деградация на окоп-

ната среда, марксисткото тъл
куване на същата и влиянието
й върху здравето и целокупна
та жизнена среда. Ще се
изучава и значението на чове
шката среда във всенародната
отбрана.
Предвидени са и 15 теми за
свободни дейности на учени
ците.

Въпроса за опазване на чо
вешката среда нескоро ще се
обсъди и на конференцията за
образование и възпитание, в
която ще участвуват над 300
души. Организатор на конфе
ренцията ще
бъде Югославският съвет за защита на чове
шката среда.

члицинсната
скупщина в Пирот в мачеството ма пратеник на президента
на Републиката Йосип Броз Ти
то връчи отличията на здравни
работници от Пирот. С медали
за
военни заслуги са отличе
ни д-р Александър Кутлешич,
завеждащ Интерно отделение

Ми на признателност лроизнесе д-р Александър Кутлешич,
който подчерта, че това висо
ко признание ще бъде голям
подтик за още по-лреданна
работа занапред в изпълнява
задачи,
нето на отговорните
ноито пред здравните работни
ци се намират и в мирно време
и при военно положение.

Увеличени плащанията за
телесни повреди
След ноемврийското повише
ние на пенсиите
Скупщината
на Републиканската
общност
по пенсионно и инвалидно оси
гуряване в Белград взе реше
ние да се съгласува обещетението за телесни повреди. То
ва увеличение е в съгласие с
повишението на жизнените ра
зходи през 1975 година.

нени на работно място
или
пък следствие на професионал
но заболяване.
Основа за размера на това
повишение
е
877,91
динар,
вместо 743,81, колкото беше
досега.
Повишението влиза в сила
от 1 януа‘ри на 1976 година и
ще се дава във вид на аванс,
а корекция на същото ще се
извърши след като
бъдат из
вестни и официално действи
телните жизнени разходи през
1975 година и тяхното повише
ние в сравнение с 1974 година.

Повишението за телесни по
вреди е в размер от 18.03 на
сто, в съгласие с повишението
на пенсиите.
Право на повишение
имат
лица с телесни повреди, причи
»♦♦♦♦»♦♦♦♦♦♦♦♦♦»♦»+ ф+»+фффффффф,

ПРИЯТНА НОВИНА ЗА ТРУДОВИТЕ НИВАЛИДИ

Повишение на паушала

С И Н У И Т И
ЗИМАТА СЕ НАСТАНИ навсякъде със
своите мъгли и студове, сняг и ледени
висулки. Много често — в трамвая, на ули
цата, в театъра, хората са заедно. А
ду тях има и хремави. Хремата обикнове
но се счита за безобидно,
но досадно
заболяване. И не бива да забравяме, че
най-често от една такава невинна хрема
води началото си сериозното заболяване на
речено синуит.
„„„
За да разберем какво
представляват
™"ГИТе’ трябва Аа се запознаем с анатомията на околоносните кухини.
постите, които ограждат носната кухина, съдържат по-големи и по-малки ку^и=П„?.0':„ТраНСТВа'
0въРза™
посредством
канали с носната кухина. Покрити са с лигавица, подобна на носната. Оттук става
ке При възпаление на носната лигавица, Вило като съпътствуващо заболяване при грип, брусница, скарлатина и др. ,
възпалението лесно може да премине и
г-попе лигавицата на околоносните кухини.
Според тяхното местоположение — различаваме четири околоносни кухини, от които първите две са двойни — лява и дясна — горночелюстна, челна, кухина на
нлиновидната кост и клетъчен лабиринт на
решетъчната кост.
■V. .V ;

Болестта протича с главоболие, пови
шение на температурата и обилно слузногнойно течение от носа. Често
поч!аИпбИ светобоязън- ГлавоболиетоЛзапочва обикновено по обед трае няколко ча-р и заглъхва, за да се появи на другия
тежест ГЛЛЛ ВреМе' ПРидУрУжава се от
дане напт-Л
и се усилва при навежтп ппо
е’ ходене и тичане. ДишаненамаленоН°на-е затрУднено и обонянието
намалено. Най-често се възпаляват горночелюстните кухини. Понякога причината
за това може да се крие и в зъбите Ко
рените на 5-тия. и 7-тия торен зъб достигат до пода на тези кухини, от които ги
отделя само тънка
костна пластинка. При

някои хора тези зъби могат да стърчат
в кухината, покрити само от слой лигавица. При възпаление на
г
корените на тези
зъби инфекцията лесно може да проникне
в горночелюстната кухина. При ваденето
пък на някои от тези зъби костната пластинка може да се счупи и това пак да
доведе до синуит. Устата на всеки човек
гъмжи от стотици хиляди микроби.. Повечето от тях не причиняват заболяване
или, както казват лекарите не са впп^пт
творни. Някои обаче, попаднали през отво
ра на извадения зъб в нухиТата ^настаня
ват там- намират благоприятна среда за
развитие и причиняват гнойно възпаление
При острото възпаление на околностите кухини се налага детето да
остане
няколно дни на легло. Дават се болкоуспоителни лекарства, капки за нос и подходящи антибиотици. Ако температуоата е
висока, вземат се и ленарства за намаля
аане™ й. Много добре действуват ин*а'
лации и нагревки Тъй като в Уост- Ф
титът е намален. Поради набъбването на
препоръчване, можем да си
наоъйванет°
направим нафявката и в домашни условия. За целта
можем да използваме топлината на елентрическата крушка от 100 вата. Ако пък
не се вземат мерки за пълното
изленуване заболяването става хронично. При всяка наи-млалка простуда или хрема се появява отново гнойно течение от носа Гла
воболието е често и упорито, придружено
ипг-ТеНпвСТ между очите и от страни на
сънят е°неАИ Трудноп дишане преР3 носа
ни и
неспокоенДецата
стават
разсея
ни
и пг
°тпуСнатИ|
ученето
Н0 им
спор^авал
възпаленятяМаЛеН Порида набъбването на
възпалената лигавица изходните канапи ая
кухините се запушват и секрецията не Мо

нг-и-яа

Паушалните добавки, които
трудовите инвалиди в Централ
на Сърбия получават по време
на професионална
реабилитация извън местожителството
си — ще бъдат повишени от
500 на 1 200 динара.
Това предложение е внесено
в дневния ред на Скупщината
на Републиканската общност
по пенсионно и инвалидно оси
гуряване в Сърбия, която тези
дни ще има заседание,
Ако
предложението се приеме
повишението ще влезе в сила
от 1 януари 1976 година.

Предложението за повише
ние на паушала за лекуване в
реабилитационните обекти е
продиктувано от редица обсто
ятелства. На първо място —
поскъпнали са значително пре
воза и разноските за храна,
Очаква се повишението да
създаде възможност{за по-ус
пешна реабилитация' на трудо
вите инвалиди, които след въз
становяване на силите си,
с
по-голям успех ще изпълняват
ежедневните си трудови задъл
жения.

САМОУПРАВНТЕЛНАТА ОБЩНОСТ
ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ —

НА ИНТЕРЕСИТЕ ПО
ПИРОТ

НА ВСИЧКИ ОСИГУРЕНИ ЛИЦА
НА ВСИЧКИ ТРУДЕЩИ
в

Пиротска, Димитровградска

СЕ И ГРАЖДАНИ
и Бабушнишка община

честити

НОВАТА 1976 ГОДИНА

Д-Р С. М.
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ТЪРГОВСКО ПРЕДПРИЯТИЕ

ЗВЕЗДА"

Модна конфекция

Сурдулица;
НА ВСИЧКИ ПОТРЕБИТЕЛИ И ДЕЛОВИ ПРИЯТЕЛИ
ЧЕСТИТИ

Новото 1976 година

НА ВСИЧКИ ТРУДЕЩИ СЕ И ГРАЖДАНИ

ГРАЖДАНИ,
СНАБДЯВАЙТЕ СЕ В МАГАЗИНИТЕ НА „ЗВЕЗДА"!

честити

Номунадно-услужно предприятие

1976 година
♦
♦
♦
:
♦

х
♦
♦
♦
♦

с Пожелания за

»УСАУ1А« - Димитровград

още по-големи трудови успехи.

НА ГРАЖДАНИТЕ ОТ ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА И НА
ВСИЧКИ ТРУДЕЩИ СЕ
ЧЕСТИТИ

Новата 1976 година

Модна конфекция „Ниш”, която има ма
газини навред из страната, ви предлага
хубаво и модерно дамско и мъжко об
лекло по достъпни цени.
Търсете произведенията на модна кон
фекция „Ниш”!

С БЛАГОПОЛОЖЕЛАНИя ЗА РАЗЦВЕТ НА НАШАТА СОЦИА
ЛИСТИЧЕСКА РОДИНА
„УСЛУГА" ВЪРШИ НАЙ-РАЗЛИЧНИ КОМУНАЛНО-БИТОВИ
УСЛУГИ.
В МАГАЗИНИТЕ НА „УСЛУГА" ВИНАГИ ИМА ТЪРСЕ
НИТЕ ИНДУСТРИАЛНИ И ДРУГИ ВИДОВЕ СТОКИ. ОБСЛУЖ
ВАНЕТО Е НА ВИСОКО РАВНИЩЕ, А КРАЙНАТА ДУМА ИМА
ПОТРЕБИТЕЛЯТ.
ГРАЖДАНИ, ПОЛЗВАЙТЕ ВСЕНАРОДНИТЕ УСЛУГИ, КО
ИТО ВИ ПРЕДЛАГА „УСЛУГА"!

1

ГОРСКО
СТОПАНСТВО

ООСТ })Търгокооп(( - Димитровград
I
Е
I
I

ООСТ »НИШАВА« И ЗЕМЕДЕЛСКАТА
КООПЕРАЦИЯ «СТ0ЧАР«

=I

НА СВОИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ,

I

ПРОИЗВОДИТЕЛИ
И ГРАЖДАНИТЕ

ЧЕСТИТЯТ

БОСИЛЕГРАД

Новото 1976 година

честити

С ЙСНРЕНИ БЛАГОПОЖЕЛАНИЯ ЗА ВСЕСТРАНЕН НАПРЕДЪК

Новото 1976 година
в комуната и страната
на всички граждани
като им пожелава по-големи успехи в бъдещата работа.

I
И

/

„ТЪРГОНООП" ПРЕДЛАГА НА
ГРАЖДАНИТЕ
НАЙ-РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ И ВЪРШИ СНАБДЯВАТО ИМ СЪС СТОКИ ЗА ШИРОКО ПОТРЕБЛЕНИЕ.
В МАГАЗИНИТЕ НА „ТЪРГОКООП" ВИНАГИ КА
ЧЕСТВЕНО И НАВРЕМЕ ЩЕ БЪДЕТЕ ОБСЛУЖЕ
НИ!
„СТОЧАР” ОРГАНИЗИРА ИЗНУПУВАНЕТО НА
ВСИЧКИ ВИДОВЕ СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОИЗ
ВЕДЕНИЯ ОТ РАСТИТЕЛЕН И ЖИВОТИНСКИ ПРО
ИЗХОД, А НА СЕЛСНОСТОПАНСНИТЕ ТРУЖЕНИ
ЦИ ОСИГУРЯВА НАЧЕСТВЕНИ ИЗНУСТВЕНИ ТО
РОВЕ, СЕМЕНА И ДРУГИ ВИДОВЕ СЕЛСКОСТО
ПАНСКИ ВЪЗПРОИЗВОДСТВЕНИ МАТЕРИАЛИ.

I
I
I|
Ш=
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ЗДРАВНИЯТ ДОМ
В БОСИЛЕГРАД

„1ЕКС1ИЛК0Л0Р“
Бабушници

ЧЕСТИТИ

НОВАТА 1976 ГОДИНА
НА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ И ТРУДЕЩЙ СЕ КАТО ИМ ПО
ЖЕЛАВА КРЕПКО ЗДРАВЕ И УСПЕХ В СОЦИАЛИСТИ
ЧЕСКОТО СТРОИТЕЛСТВО.

НА ЧИТАТЕЛИТЕ НА „БРАТСТВО”
И НА СВОИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ.
ЧЕСТИТИ

Новата 1976 година
АВТОТРАНСПОРТНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ

„ШОТРАНСПОРГ - БОСИЛЕГРАД
С ОСНОВНИТЕ СИ ОРГАНИЗАЦИИ НА СДРУЖЕНИЯ
ТРУД
на всички граждани в комуната и страната
честити

Новата 1976 година
КОМУНАЛНО-СТРОИТЕЛНОТО ПРЕДПРИЯ ТИЕ

„КОМУНАЛАЦ“
в

и предлага своите произведения:
Чаршафи, шамии, всички видове кухненски кърпи
и дамско бельо.
Печата върху тъкани надписи, декоративни и други
видове украшения в собствената си печатница.

ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ

„ЕРМА" в Звонци
НА ВСИЧКИ СДРУЖЕНИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ,
НА ВСИЧКИ ТРУДЕЩИ СЕ И ГРАЖДАНИ,

ЧЕСТИТИ

Бабушница

НОВАТА 1976 ГОДИНА

НА ВСИЧКИ ТРУДЕЩИ СЕ

Чесшпшн Новата 1976 година
с пожелания за още по-големи успехи в социа
листическо изграждане

ЗАНАЯТЧИЙСКО ПРЕДПРИЯТИЕ

„У С А У Г А"
В БОСИЛЕГРАД

С НОВИТЕ СИ ОРГАНИЗАЦИИ НА СДРУЖЕНИЯ ТРУД
„БРАТСТВО” — ЗА ЗАНАЯТЧИЙСТВО, ТЪРГОВИЯ И
ТРАНСПОРТ „ИЗГРАДНЯ" ЗА СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ В СР
СЛОВЕНИЯ —И ОБЩИ СЛУЖБИ
ЧЕСТИТИ
НОВАТА 1976 ГОДИНА
С ПОЖЕЛАНИЯ ЗА ПО-ГОЛЕМИ УСПЕХИ В БЪДЕЩЕ.

„СЛОГА” ТЪРГОВСКО ПРЕДПРИЯТИЕ — БОСИЛЕГРАД
НА ВСИЧКИ ТРУДЕЩИ СЕ И ГРАЖДАНИ В СТРАНАТА

ИНДУСТРИЯТА ЗА ГУМЕНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

„ТИГЪР“
ПИРОТ
ОСТ „ДИМИТРОВГРАД“ - Димитровград
ЧЕСТИТИ
НА СВОИТЕ КЛИЕНТИ, ДЕЛОВИТЕ ПРИЯТЕЛИ И ТРУДЕЩИТЕ
СЕ ОТ СТРАНАТА

Новата 1976 година

ЧЕСТИТИ
ЗАВОДИТЕ „ТИГЪР" ПРОИЗВЕЖДАТ ЗА НУЖДИТЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО И ПРЕДПРИЯТИЯТА:

НОВАТА 1976 ГОДИНА
КАТО ИМ ПОЖЕЛАВА УСПЕХ В САМОУПРАВИТЕЛНОТО
СОЦИАЛИСТИЧЕСКО ИЗГРАЖДАНЕ.

— КАЧЕСТВЕНИ ГУМИ И ДРУГИ КАУЧУКОВИ ИЗДЕЛИЯ,
— ИМПРЕГНИРАНИ ТЪКАНИ
— ГУМЕНИ ОБУВКИ И БОТУШИ

ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ „БОСИЛЕГРАД” — БОСИЛЕ-

АЕЛОВИ ПРИЯ
ЧЕСТИТИ
НОВАТА 1976 ГОДИНА

ГУМЕНИ НИШКИ И ДРУГИ ТЕХНИЧРРКм СТОКИ,
иИлЕТи°л„^ЧЕСТВО ЕДПРИЗНАТ0
СКИ
И ИЗВЪН ПРЕДЕЛИТЕ
НА НАШАТА СТРАНА
- РАДИАЛНИ ГУМИ ЗА КОЛИ „ЗАСТАВА 101”
- ДИАГОНАЛНИ ГУМИ ЗА ПЪТНИЧЕСКИ И ТОВАРНИ КОЛИ
— ВЪНШНИ, КАКТО И ВЪТРЕШНИ ГУМИ

~ в гумаЛАВНИЦИ И други индустриални
ОТ^ЮМГОЛИ™ ОБЕДИНЕШЕ та":Х" :,ЛНЯ"ГСА-

ИСКАТЕ ЛИ КАЧЕСТВО

— ТЪРСЕТЕ „ТИГРОВИТЕ" ИЗДЕЛИЯ!
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Във всички магазини на
»ТЪРГОКООП« Димитровград
Можете до се снабдете
с хубава нишка бира:

- „МЕДИАНА”
- „НАИСУС” И
- НИШКА ЧЕРНА БИРА
На световното изложение в Женева за
ВИСОКО КАЧЕСТВО нашата бира спечели един
ЗЛАТЕН и два СРЕБЪРНИ медала.
На своите уважаеми потребители много
успехи и щастие желае »ИНЕКС-ПИВАРА« Ниш

в Новата 1976 гадина

нСТОКОПРОМЕТн
СКОПИЕ
Трудова единица — Ниш

Честити новата 1976 година
На своите производители,
снабдители и
делови приятели
С ПОЖЕЛАНИЯ ЗА ОЩЕ ПО-ГОЛЕМИ
УСПЕХИ.

КОНФЕКЦИЯ »СВОБОДА«

ООСТ „Младост“,
,Будучност‘ и,Единство'
Димитровград
НА ВСИЧКИ ДЕЛОВИ ПРИЯТЕЛИ, ПОТРЕ
БИТЕЛИ И ТРУДОВИ ХОРА

ЧЕСТИТЯТ

НОВАТА

/976

ГОДИНА
КАТО ИМ ПОЖЕЛАВАТ ВИСОКИ ТРУДОВИ ЗАВОЕВАНИЯ И
ВСЕСТРАНЕН НАПРЕДЪК В ИЗГРАЖДАНЕТО НА САМОУПРАВИТЕЛНИЯ вбЦИАЛИЗЪМ
КОНФЕКЦИЯ „СВОБОДА" ПРОИЗВЕЖДА
МОДЕРНИ МЪЖКИ, ДАМСКИ И ДЕТСКИ
ОБЛЕКЛА. ПРОИЗВЕДЕНИЯТА НА „СВО
БОДА" СЕ ОТЛИЧАВАТ СЪС СЪВРЕМЕННА
КРОЙКА, МОДЕРНИ ДЕСЕНИ И ЕЛЕГАНТ
НИ МОДЕЛИ.
ПОТРЕБИТЕЛИ, ТЪРСЕТЕ В МАГАЗИНИТЕ
НА „СВОБОДА” И В ДРУГИ ТЪРГОВСКИ
МАГАЗИНИ КОНФЕКЦИОННИТЕ ИЗДЕЛИЯ
НА „СВОБОДА”!

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ РАЗПИСАНИЕТО ЗА АВТОБУСИТЕ
Заминават *т Пирот ■ чоо*

Тръгват и Пирът ■ чам

10,00 и 14.10
6,45 и 14,40 Бол град
Белград
6,30, 10.30, 11,00, 11,30,
5,00 6,00, 6,45, 10,30 Ниш
Ниш
14,00, 17ДО, ЮДО и 11 ДО
14ДО, 16,30 и 16,30
Нрагуеаац
14,10
6.00
Нрагуаиац
11 ДО
Скопи*
7,00
Снопи*
7,00, 14,00, 11Д»
6,45, 7,00 и 12,00 Ласкоаац
Лесиоооц
4Д0
Зайчар
11,30
Зайчор
4.00, 5.44 и 11Д0
4,30, 13,30 и (5.43 Ннажааац
Ннажааац
4,30
и 10.4»
4,30
и
<5,30
Звон.
бана
Зоонсна бана
7Д0, 11 ДО,
5,45 Валико Бонинц*
Валии* Бонинц*
13,00.
7,00 9ДО, 12,00, 13,00 и 15,00
------- 15Д0 и 16,00
Бабушница
4,30 , 5,00 5.45 Бабушница
5,00, 6.44. 0Д0
7ДО, 9,00, 10,45, 12,00 13,00
9,15, 10 Д0, 12,10, 14,10, ЮДО
15,30, 16,00, 16,00 20,00
16Д0, 17,00, 17Д0, 16.44
4Д4
РД. Криводол
14,00
Д. Нриаодол
4Д4
Дойкинци
15,00
Дойнинци
•ДО и ЮДО
Т. Одороаци
100,00 14,30 Т. Одороаци
0,00
и ЮДО
Велина Лунанна
5,00 15,15 В. Лунна*
Нииюр 5,00, 12,00, 15,15, 16,10 Нвиюр
6,30, 12,41, 17,00 ЮДО
Б. гмланна на аовни час
Б. паланка на аоани чаа
от 5,00 до 22,00
от 5,00 до 22Д0
Димитровград на вс*ни час
Димитровград на аовни час
от 5.00 до 22,00
от 5,00 до 22,00
4ДО. 0,05, 8,00 12,00 Тамсна
5,10, 7Д0. 0,00. 11ДВ
Тамсна
14,10, 10,00, 20,10, 22,10
13Д5, 15Д0, 17Д0, 21Д0, ЗВДО
в*а оело
4,30, 6,05, 7,15 Вал. оало 5,10. 6,40, ТД0, 0Д0
0Д0, 11 ДО, 12,10, 14,10
11 ДО, 13,06, 14ДЕ, ЮДО, 1ТДВ,
ЮДО, 17,00, ЮДО, 21,10, 22,10
10,40 21,00, 22Д0
1,10, 0Д0, ЮДО
..............
4ДО, 0,06, ЮДО Държина
14,10, ЮДО. 21.10
Яалоаица
5ДО, 12,00 Йалоаица
7ДО. ЮДО
Суноао 4ДО, ОМ, ЮДО. 14/40, Суноео
5,14, 7,М, 14,10, ЮДО
4ДО, 14,10
Патроаац
1.Ю. ЮДО
Птрсаац
4Д0, ОДС М. Яоаамоаац
0.10. МО.
14. мома
11,10,
ЮДО
МД4
ЮДО. 14.10. ЮДО

юда. юдо иде
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ТЕЛЕВИЗОР У БОЮ
§

ИМАМ СИ навгу със синато- ма. Цело село дооди да види и Шипини и ВърдловсПи. Де-1Щ
тето ме послуша и
нупимо
га. Запел синдракът майчин кино се нруни моруз.
Признавам през войнуту ни- плац у центарат на градчето и|§§
да нупуйе обикновен телеви
^
зор од ония що се продаваю що не сам купил. Ама нищо тува си напрани нову япию.
Па се карамо полени на тре- __
преди петнайесе године. А я и немаше. А през четиресеисакам да нупимо у бою. Тол- шесту годину одма си нупи беше да нупуйе нола. Дошъл»
нова године не смо имали гледжосани судове. Верно по- при мене и каже:
— Тате, събрал съм паре за^
струю — не смо имали и те могну ми синдикатат, ама и са
■I
левизор. Са имамо струю, да бабата готви у н»и. Млого добри йеднога „Фичу” и че га ку- ^
нупимо нино му йе ред онова излезоше. Педесеишесту годи- пим...
койе йе на моду. Но моят син ну синат сана да шийе дрейе
Глава ми се завърте на това
незнам на нога се изметнул и врл>ил оно най йедън нашнав
све гледа да нупи нещо по плат щом га заване дъжд че чу. Моят номшия.има Фичу са
остане без дрешПе.
Кажем требе и я у двор да унарам
йевтино.
му: бре синко, нупи си плат туя желйу. И на пойде у Цари
Распраям му я за мене ни- од вълну има га вече у продав брод да не може нищо да му
къв съм бил, а он не веруйе. ницете. И верно. он Чи носи и турим за йеден,е. Запо и купи
к
_
мо „Варбург — кола и полоТрийесе и шесту дошли нови
опънци у задругуту — гумени в са Чи преносуием. Пантало- вина Нат'унрам си васул>| ном.
од Миту Гагу из Пирот. Сви нете само се лижу и но нове. пирйе за децата и некою .тиннупуйу осмени опънци ■— я си А шейесеишесту годину ка он ву и раат си путуйемо до ЦаЦариброд риброд.
нупи гумени. Нема да прайим поче да работи у
заначйе, нема да
се майем, оче да си нупи плац да
наСа ка требе за мене да ну- ==
нема да ми йе
нога мокра, прайи ижу и избрал йедно ме- пим телевизор детето па м.е
Дру?)и човеци кажу да су сну- сто до Лунавачйи мост. Да пук потриша. Запелобикновен
тепи — ама ли йе по-снупо — нем оди ядове. Бре, сине, ре- тевизор да купим.
Е нема да |Ц
оно йе и подобро. После сви но му, там нема да се опрайе буде, сине майчин! Че нупимо Ш
круне моруз у • наше село с работете до 1976 годину. Че телевизор у бою, па нена пунруйе. По целу ноч това си ра- се мучиш без пут, без йелек- НУ душман»е.
боте. Я пръв нупи у наше се- трику. Верно, поскупо ама дай
Нека ви йе със среПу Нова
ло нруначну. Отидо у Пирот нийе да си нупимо плац У град.
година!
йедну суботу, натовари на кл»у Да йе доле добре там су стеШ
сето и за осам сата стиго до- ли да се заселе и Джаджини
МАНЧА Ш

