
ьря-тстВо С уназ на Лрезидбн?а на Соцйалйс?й 
чесна федеративна република Юго 
славил от 14 февоуари 1975 г. Изда
телство „Братство" е удостоено с 

Орден братство и единства със пре- 
бърен венец за особени заслу1й в 
областта на информативната и гра
фическа дейност и приноса за раз
витието на братството и единството 
между нашите народи и народности.

„^_еесУмии_на_^ъл.гаР&кат».-иараоностаса>РюГослТвйя^
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РЕЧТА НА ДР. ТИТО НА КОН ФЕРЕНЦИЯТА НА КОМУНИС ТИЧЕСКИТЕ И 
КИТЕ ПАРТИИ НА ЕВРОПА В БЕРЛИН

Г
ОРАБОТНИЧЕС-1

е 5 5уНационалните малцинства-мветове на] 

сътрудничещите и дружбата
5

на Германската демократична 
република и на др. Ерих Хо- 
некер лично за извънредните 
усилия, които пол ожиха в те- I 
чение на подготовките на та
зи конференция и за воичко, 
което направиха приятно да 
се чувствуваме' в Берлин, 
столицата на Германска де
мократична република.

Ние се събрахме тук да 
обменим мнения по въпроса 
какво комунистическите и ра
ботническите партии могат и 
трябва от своя страна да 
правят за укрепване на мира, 
сигурността, развитието на 
всестранно сътрудничество и 
обществен прогрес в Европа, 
нато отделно имаме предвид 
решенията и препоръките от 
миналогодишното събрание в 
Хелзинки. Уверен съм, че от
критата и свободна размяна 
на мнения на тази Конферен
ция може да даде значителен 
принос към осъществяването 
на тези цели, ако с широта
та на становищата и подхода 
подтикне към сътрудничество 
•всички прогресивни и демонра 
тични оили От нашия нонти- 
нент. По време на подготов
ката на Конференцията се во
ди също така дискусия за 
отношенията между 'комуни
стическите и работническите 
партии в Европа. В нея се 
изявиха принципите на неза
висимост, равноправие и нена 
меса, като основа на сътруд
ничество между комуниотичес 
ките и работническите пар
тии.

Конференцията на комунис
тическите и работническите 
партии на Европа се провеж
да по време на важни и ди
намични процеси на нашия 
континент и в света изобщо. 
Днешната международна об
становка отразява целокупната 
сложвност и противоречивост 
на тези процеси, тяхната 
свързаност и взаимна зависи 
мост, и търси най-големи уси
лия по посока на създаване 
на условия за разрешаването 
на парливите проблеми в ме
ждународната общност.

Пораоналите сили на демо
крацията, прогреса и социа
лизма водят днес решителна 
борба за мир, опазване на 
националната независимост и 
суверенитет, политичеона и 
икономическа еманципация, за 
свободно и самостоятелно ра
звитие на народите. Тяхната 
дейност е насочена против 
империализма, останките от 
нолониализма, неоколовиалмз- 
ма, против всички видове на 
доминация и дискриминация 
в овета изобщо.

За настоящите процеси в 
овета е харантерна дълбоката 
криза на капиталистическата 
система, която засилва стари
те и поражда нови противо
речия. Тя обхваща обществе
но-икономическите и между
народните отношения и в съ
щото време е икономическа, 
социална, политическа * мо
рална *

(На 3 стр.)

На 29 ,и 30 юни т. г. в Берлин се състоя Конферен
цията на европейските комунистически и работнически пар
тии. Дейно участие в работата на срещата взе и СЮК, 
чиято делегация предвождаше председателят на СЮК Иосип 
Брс-з Тито. Конференцията прие заключителен документ, 
•под наслов: За мир, оигурност, сътрудничество и обществен 
прогрес в Европа. На .конференцията произнесоха, речи ръко
водителите на всички 29 па*ртии-участнични.

В речта си на втория ден на Конференцията пред
седателят на Съюза на югославските комунисти другарят 
Йооип Броз Тито каза:

§
Другарю председател, дру

гари и другарки, позволете 
ми от името на Съюза на 
югославските комунисти, от 
името на нашата делегация 
и от свое лично име Да при-

ветствувам участниците на 
Конференцията на комунисти
ческите и работническите 
партии на Европа. Желая от
делно да заблагодаря на Еди
нната социалистическа партия

.
] ДЕЛЕГАЦИЯТА НА СЮК

Делегацията на Съюза на югославските комунисти на 
Конференцията на европейските номунистически и работки- 

бе в следния състав: Йосип Броз Тито 
— председател на СЮК, Стане Доланц — сенретар на Из
пълнителното бюро на Председателството на ЦК на СЮК, 
Петър Стамболич — член на Председателството на ЦК на 

. •* СЮК, Д-р Аленсандър Гърличнов — сенретар в Изпълнител
ния номитет на Председателството на ЦК на СЮК, Бран
но Минулич — член на Председателството ва ЦК |ча СЮК 
и председател на ЦК на СК .на Босна и Херцеговина и 
Владислав Обрадович — началнин на Отдела за междуна
родни отношения и сътрудничество при Председателството 
на ЦК на СЮК.

чески партии

Тито на чело на партизанска колона

1на другаря Тито и СЮК. На
шето строителство, 
концепция и съзнание за со- 

юбществените
п нашата

реди 35 години Централ 
ният комитет на Комунистиче 
ската партия на Югославия и 
др. Тито призваха народа на 
въоръжено въстание срещу 
най-подлите завоеватели и пре 
дателите в лицето на домаш
ната буржоазия. Работниче
ската класа, младежта, труде-

ИЛСКИТЕ ОГНЬОВЕ циализма и 
процеси, и вечера, и дчес, 
не представляват вече експе- 

но дело на най-римент
дълбокото съзнание на чове
чеството. Това дело бе запо
чнато през юлските дни на 
1941 година.

Тези исторически дати допринесоха да имаме и де 
обсъждаме днес Проектозакона за сдружения труд по най- 
широки възможности свободно сдружените и непосредстве
но организирани производители, които създават дохода — 
изключително и да решават за разпределението му и раз- 
шир еното възпроизводство.

Четвърти юли 1941 година даде възможност да съ- 
здадем политичеононправни, икономически, културни и етна- 
чески условия за пълно 
и народности. Затова и имаме моралио-поли.тическо и про- 
летарско-интернационалистичеоко право за числящи се към 
наши народи, живеещи в друпи страни — да искаме 
имот токова положение и третман, канъвто имат части от

щите се, всички патриоти, при
звани от Партията, тръгнаха на борба за свобода, равнопр^ 
вие, социализъм, братство и единство между хората, наро
дите и ,народностите.

През изминалия период от 35 години — Денят на бо
еца издига високо ръст като обелисн, нато светилнии всред 
развълнувано море. Тази дата представлява най-голяма крачна 

историята на нашите народи, оная нрачна, която отвори 
двеоите на нова — Титова епоха, И тогава пламнаха юлските 
огньове навред из окупираната страна. През това време Ев- 
мпа мълчеша Тя, Европа, богата с традиции, богата с г: 
териални блага, циаилизирана Европа, беше навела глава 
премряла от страх пред хитлеристките главорези.

равноправие между всички народив

ма да

други .народи у >нас.
Духът ма .нашата революция — борба за мир, против 

нолониализма и рйоизма, блоковата политика, за независи
мост, оаобода, развитие, сътрудничество и демокрация 
международните отношение са основни принципи на прогре
сивната политика на наобвързаноотта, чиито знаменосци сме 
ние и сме едни от найжомпетентнитв когато става въпрос 
за тълкувано същността на пролетарския интернационализъм.

Днес повече от ногато и да било можем да кажем, 
че принципите, влезли в политиката ,на СЮК под ръковод
ството на другаря Тито станаха принципи на много държави 
и прогресивни движения в света.

|Нашата делегация, водачеството на другаря Тито на 
.съвещанието на европейските комунистически и работниче
ски партии в Берлин тези дни още веднаж потвърди, че не 
са били напразни изкушенията, през ,които е минала нашата 
Партия работнич©оната класа, народите и народностите в 
Югоолвия — от 4 юли 1941 година, .през 1940 година — до

“ЯХА ГГГГи? не ^ГхЖ 
гГшнгнаха на борба. Започна революцията под водачество
то на легендарния стратег и воин, другаря Тито. Това мо-

Д храбри бойци, ръководени от героична Партия

В

жеха само 
и нласа.

мисъл осветли пътищата на да-
лечнотоАбъДвще ГА^ео когато говорим за.Титовата епоха, 
лечното бъдещ > непрекъонато за развитие на самоу-

унрепването на братството и единството.сбратимони ое 
правленмето,

Пояли 26 години, на 27 юни, се осъществи още една 
т идеи на другаря Тито и СЮК, бе приет Закона
Т оХт^чесНте съвети, с който бяха трасирани пътищата 
II оязнитието^ самоуправлението, единствени в световния 
гп.шализъм Типовата визия водеше нашите народи и народ- социализъм, .итот победа. Твърда често, в съдбов-
-Н°-™ момент? ча създаване на историята, >,е само на Со- 

Югославия, освен че бяхме сами, против еб
онити та бюрократичеони, реаи-

дчес.
Признанията принадлежат на храбрите. А нашата исто

рия създаваха и създават храбри водачи и боици.

Милан Величков

ните
циалистическа

ц^ниТаХкГгр6арГлТциТовнгж сили, с цел да попречат на 
ооциалистическото развитие на Югославия под водачество

<Г .



Нонферен САВО КЬРЖАВАЦ И ДРАГАН

ИНФОРМБЮРО - КАКВО Е ТОВА?МАРКОВИЧ

цията КОРЕНИТЕ НА КОНФЛИКТАв 4

Берлин КОНФЛИКТЪТ ни да ме правят това. Съзна 
вайки, че това всъщност е Ста 
линово становище (да не дой 
де в нонфлинт със съюзниче 
спите правителства) и да не 
затруднява 
позиция на СССР, ЦК на ЮКП 
отложи свсето намерение.

на Ю гоели в 
снаТа комунистическа париш 
с Информоюро има свои пре 
д-история, порените му се *ча 
мират в отношенията, ноию 
по едно време господствуваха 
в Коминтерна, предшественика 
на ксм информа.

гнаха връхна точна Сталипови 
те „чистки , в които изчез 
1наха мнозина изтъкнати оорци 
ни международното и нашето 
работническо революционно 
движение. 1ана ояха погуоони 
ветераните »ча нашето раоотии 
ческа движение, основополо
жниците и ръководители на 
ЮИи, между които и Филип 
Филипович, Поста Но|вакович, 
Камило Хорватин, тримата 
оратя Вуйодаич, Сима милюш, 
Стмепан, Джуро цвиич и мно
зина други.

преки че ча .свой начин се 
явяваше в различни моменти, 
разликата преди воичко се по
чувствуваше в оценка на опа
сността от фашизма -и за роля 
та на раоогничес-ката класа 
(във връзка с тази опасност. 
ЮКП остана последователна 
на своето становища и преди 
Априлската война 1941, кога- 
то воички други комунистиче 
оки партии „мислейки ', иаито 
и в иоминтерна що се мисле 
ше като за главеч враг счита 
ше буржоазията в своята стри 
на, пък дори и на германските 
окупаторски войници се гледа 
шо като на свои „класови дру 
гари/ ‘!

така ре изградиха две ли
нии на революционната борба 
— една в политиката на 
ЮКП и друга провеждана от 
сталинизираната Коминтерна. 
ЮКП и гермачско-съвзтскид 
договор за ненападение бе 
схванала като маневър, за да 
се спечели време, а в никои 
случай като стратегическа пре 
ориентировка, което инан пре 
ооладаваше в схващанията на 
хората в Коминтерна и в не# 
ниге секции.

до рязна промяна на тези 
разоирания се отигна на 22 юни, 
когато Хитлер нападна Съвет 
ския съюз, което Сталин не 
очакваше. Тогава бе проклами 
рана линията на национално 
освобождение, а социалните 
проблеми трябваше да се ос
тавят за „другия етап 1 на бор 
бата. ЮКП и тогава остана по 
следователна -ча своята вече 
утв-ьрдена линия: покрай бор 
оата за национално освобожде 
ние на страната, нейната про
грама обхвана и революцион
но преобразование. Няма връ 
щане ма старото — това бе 
един от главните девизи на 
ЮКП.

международнатаСлед двугодишна открита 
размяна на мнения на 29 и 

юни т. г. в Берлин се съ
стоя Конференцията на ному 
нистическите и работнически 
партии на Европа. На Конфе
ренцията, посветена на тема 
та „Борба за мир, сигурност, 
сътрудничество и социален 
прогрес в Европа" между 29- 
те партии взе участие и деле 
гацинта на СЮК, предвождана 
от другаря Йосип Броз Тито.

В двугодишните разисквания 
в телата За подготовка на нон 
ференцията за съществените 
въпроси на международното 
работническо движение се 
показа, че е надмината потре 
бата от изтъкваме на ръково 
ден център или водеща партия, 
като се афирмираха нови по
гледи на социалистическа со
лидарност, отношенията меж 
ду партиите и правото на соб 
ствен път към социализма. 
Без оглед на обстоятелството, 
че неизбежно останаха и раз 
лики, важно е че в отношения 
та между партиите заемат мя
стото си принципите на равно 
правие, самостоятелност, кена 
меса и отговорност на всяка 
партия- пред собствената си 
работническа класа и народ — 
впрочем принципите, за които 
СЮК винаги се застъпваше.

По почин на Ленин през 
1919 година в Москва оа съз
даден Третият комунистиче
ски интернационал (.поминтер 
на, КИ). Всяка членка на ко 
мунистичесния интернационал 
Ое длъжна да приема станови 
щата и провежда директивите 
от центъра в Москва. В нея 
Лениновата болшевишма пар
тия имаше извънредно важна 
роля и водеше главна дума. IЮ 
това време такова отношение 
между революционните партии 
се считаше За необходимо... 
В този период Коминтерна изи 
гра значителна роля в органи 
зирането на болшинството ко 
мунистичесни партии върху ре 
вотоционната платформа. След 
време тя че успя да се при 
спосбби към новата ситуация 
и потребите на партиите и 
движенията, което доведе до 
първите остри конфликти меж 
ду отделни партии и Комин 
терна.

„Приемайки 
АВНию да не лровъзгасява 
създаване на правителство, 
ръководството на пародооово 
оодителното движение не е 
приело сюгжестията на иомин 
терна въпросът „за режима в 
Югославия да се отсрочи за 
периода „след разбиването еча 
италианснс-гермаьската коали
ция и след освобождение го на 
с!раната от окупатора '. В то 
ва от началото са оили и ос 
танаха съществените разлики 
между ЮК! I и Коминтерна. 
Ю11И считаше, че революцио 
ината развръзка в рамките на 
освоеодителната воина е неми 
нуема и в съгласие с това 
развиваше своята тактика в 
течението на войната, а Комин 
терна от началото докрай ос 
тава при своето стачовище от 
22 юни 1941 (нападението сре 
щу СССР), че освободителната 
борба и евентуалното револю 
ционно преобразование са не 
съвместими, че това може да 
бъде съдържание на два ета 
па на бороата, чиято граница 
е края на войната срещу воали 
цията на Оста" (Перо Мора- 
ча).

сюгжестията

В тази обща хайка на хора
и движения, някои компартии 
бяха провъзгласени за „импе 

Подриалистичесни шпиони . 
такова обвинение бе разфор 
мира-ча I Юлската комуниотиче 
ски партия, под въпрос ое и 
съществуването на ЮКП. Влия 
телните в Коминтерна 
таърдеха, че в ЮКП има мно

хора

империалистически 
ни". Доста дълго — От 1937 
до 1938 гад. Коминтерна про 
такаше назначаването на ге
нерален секретар на ЮКП и 
ръководство на ЮКП.

го шпио-

Организационният секретар 
на ЦК на ЮКП Йосип Броз 
Тито повече пъти е търоил от 
Коминтерна да се решат из 
вестни съдбоносни въпроси в 
Партията, обаче неговите ис 
кове са оставали без отговор. 
Коминтерна спира финансова 
та помощ на ЮКГ1.

... В ранния период между 
ЮКП и КИ имаше дискусии 
по много различни въпроси. 
Дискусиите са водеха равно 
правно, като равен с равен и 
отнрито. След смъртта на Ле 
нич това започна постепенно 
да изчезва и в най-висшето 
ръководство на Комунистиче
ския интернационал ролята ар 
битър започват да вършат 
представителите на СКП (б).

В тоя свой първи, лен-ински 
период на развитие Коминтер 
на действуваше като действи 
телна демократична трибуна 
на международното комунисти 
ческо движение, създадена да 
помогне неговото ускорено уз 
ряване и укрепване...

Новите променени условия 
на борба, международната об 
становка и отношенията в меж 
дународчото работническо и 
комунистическо -движение, из 
искваха приспособяване и про 
мени в начина на действуване 
на Коминтерна. Но до такива 
промени -не дойде. Напротив, 
Изпълнителният комитет на Ко 
минтерна стана главна власт 
и фактор в международното 
работническо движение, а глав 
<ча дума в този комитет има 
ше една партия — членна, пък 
дори и един човек... Изпъл
нителният комитет всъщност 
превзе и пълномощието на 
конгреса и стана център на 
решаване, в която главна ро
ля имаше Сталин. Оттам ярои 
изтекоха имного деформации 
и отрицателни явления в дей 
Ствуването на Коминтерна, ко 
ето по-късно доведе до не
предвидени последвия.

Нашата партия никога, а осо 
бено от идването на другаря Ти 
то на нейно чело, цялостно и 
принципно не се примиряваше 
с това подчинено положение. 
Най-изтъкнатите революционе
ри в ръководството й, поникна 
ли 1В здравото работническо 
ядро, не се съгласиха Ко
минтерна да решава някои по- 
крупни проблеми в нашата Пар 
тия без предварително изясня 
ване на членовете й.

По времето когато се създа 
доха основните условия за 
по-уснорено уреждане на не
щата в Партията настранахано 
ви трудности. От 1936 започна 
ха, а през 1937 година доети-

Въпреки че ЮКП в този па 
риод имаше големи успехи в 
лолитичесната работа в страча 
та, действувтнето на фракцио 
нерите и нариеристите от стра 
на на Коминтерна се взима 
ше като нов аргумент за раз 
формиране на ЮКП... Партия 
та, стана важен фактор в поли 
тическия живот на страната, 
която нито суровите методи 
на диктатурата не можаха да 
разбият бе застрашент от оне 
зи, от които трябваше да очак 
ва помощ и подкрепа. Започ 
на една голяма битна за 
ЮКП. В такива обстоятелства 
Йосип Броз превзе водеща 
роля в извличането на Партия 
та от тежката криза, в която 
бе западнала на първо място 
поради действуването на вън 
шни фактори. По тоя начин 
Броз стана водеща личност в 
ЮКП преди и формално да 
заеме длъжността генерален 
секретар.

ЦК на ЮКП не искаше въпро 
са за съдбата на Югославия 
да решава един форум в чуж 
оина, канъвто бе Коминтерна, 
която и сама не беше само 
стоятелна, тъй както 
ност се бе превърнала в ин
струмент на Сталиновата външ 
на политика. Ръководството на 
Народоосвободителното движе 
ние
да не прави това — самостоя 
телно навлезе в битката, та 
светът да узнае истината как 
во става в Югославия. И това, 
покрай другото бе силна и не 
посредствена 
на независимостта на Нарсдоо 
свободителчото движение.

В подготовката за нонферен 
цията СЮК участвуваше дей 
но и конструктивно. С оглед 
на новите качества на подго 
товката и характер на заючи- 
телния документ Председател
ството на ЦК на СЮК — ко
ето редовно заемаше станови 
ща във всички етапи на под 
готовката — на последното си 
заседание оцени, че тя е на
влязла във фазата, когато са 
създадени условия За свиква 
не и участие на СЮК на кон 
ференцията на комунистически 
те и работнически партии на 
Европа.

всъщ-

и покрай сюгжесгиите

Свеждайки интересите на 
международното работническо 
движение към интересите на 
една страна, Коминтерна сти 
гна чак дотам, че са е ноле- 
баше между народоосвободи
телното движение на Югосла 
вия и най-реакционните сили 
.начело с кралското емигранско 
лравителотво. Не съществува 
ше такъв интерес, с който би 
могло да се оправдае такова 
държание, а най-малко от глед 
дната точка ,на онези, за чии 
то интереси се касае — рабо 
тчичесната класа и народите 
•ма Югославия.

манифестация

Последният контакт между 
ЮКП и Коминтерна в първите 
дни бе през май 1943 година- 
Тогава нашият Централен коми 
тет бива осведомен, че Изпъл
нителният комитет на Кс-муни 
етическия интернационал 
пратил на всички свои секции 
предложение да се разспусне 
този международен комунисти 
чески форум, с обоснованието, 
че е надживян и че не отго 
варя на потребите на между 
народното работническо и ко 
мунистическо движение, а в 
същност до голяма степен то 
ва бе и отстъпка 
съюзници, от 
ваше
във войната срещу фашистки 
те сили на Оста.

из-

Сталиновия догматичен 
невър (споразумението с Хит
лер 1939), с цел да се 'предот
врати германската агреоия сре 
щу Съветския съюз има тежки 
последствия върху 'политиката 
на Коминтерна, която 
напусна

ма-

Сталин се сърди на Тито, де
те при формирането на първи 
те бригади на Народоосвобо- 
дителната войска на Югосла
вия покрай името им е слагал 
и определението 
СКИ защото зад това е могло 
Да се види 
цел и характер на борбата им. 
Когато Тито и ЦК на ЮКП ре 
шават още на Първото заседа 

на АВНОЮ представител 
<ното тяло да провъзгласят за 
законно правителотво, 
и в чужбина ще представлява 
нова Югославия, от страна «а 
Коминтерна бяха
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антифашистка политика, прие 
та на Седмия конгрес и за 
главна насока на удара опре 
дели англофренската ,;импери 
алистичесна коалиция". Вме- 

в борба срещу фашизма 
_своите секции направлява към 
‘ надминатите нонцепции на „чи 

стата класова

ПРО Л ЕТА Р-
на западните 

ноито се очанреволюционната
по-голямо ангажиране

сто ние

Причините за разпускането, 
които е посочил Изпълнител-

коетоборба" и 
старите схеми на революция 
та. Забравени бяха и решения 
та .ча Седмия конгрес на Ко 
минтерна (1935), ноито

на

1ЧИЯТ комитет в ЦК на ЮКП 
бяха приети с облекчение.предупреде

- В следващия брой: -
ОСН0ВАНЕТ0 

НА ИНФОРМБЮРО

като
главен враг на прогресивния 
овят и на работническата нла 
са означиха фашизма.

Сблъскаха сче две схващания 
на революцията — Сталиново 
то и югославското. През 40- 
те години тоя конфликт не из 
бухваше на повърхността, въ
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НАЦИОНАЛНИТЕ МАЛЦИНСТВА-МОСТОВЕ НА 

СЪТРУДНИЧЕСТВОТО И ДРУЖБАТА
От 1 стр.) Съществено е, решенията, 

които днес предлагат прогре 
сивните сили,’ да 
от същинските 
работническата класа и труде 
щите се. Уверени сме, че мо
гат да се дадат нужните от
говори за необходимите обще 
отвени

ни ония, които се бореха и 
се борят за свобода, незави
симост и обществен прогрес 
изобщо. И през последните 
години е добре известна по
мощта, която давахме на ос
вободителната борба на на
родите във Виетнам, Камбод
жа, Лаос, Ангола и изобщо 
на всички народооовободител 
ни движения и на застрашени 
народи, както и нашето ан-

висимост на всички отрани. 
Все по-определена е насоката 
на редица развиващи се стра 
ни към социалистически пре
образования в обществото, ко 
ето произлиза От обективни
те вътрешни развойни потре
би и обезпечаването на наци
онална независимост.

В съвременните условия 
борбата на народите за поли
тическа и икономическа еман

не на конкретните резултати 
от конференцията е Хелзин
ки. Но все пак. може да се 
каже, че и през това време 
трябваше да се постигне мно
го повече в осъществяването 
на нейните решения и препо
ръки.- Защото факт е, че в 
билатералните отношения ме
жду отделни 
са сключени споразумения от 
по-голямо значение едикстве 
но между Югославия и Ита
лия и между Полша и Герман 
ската федерална република.

Ние винаги придавахме от
делно значение на усилията 
за преодоляване на съществу 
ващите блокови бариери, дис 
криминации и всички препят
ствия на икономическо и дру

Кризата на капитализма и 
на международните политичес 
ки и икономически отношения 
прави необходими прогресив
ните обществени преобразо
вания, дълбоки промени в те
зи отношения и по-нататъшно 
укрепване на социализма м де
мокрацията. Разбира се, при 
условие всички прогресивни 
сили да схванат спешността 
от промени на положението, 
в което съществуват неравно 
правие
и богатите стават все по-бо- 

' гати, а бедните — все по-бед-

лроизлизат
интереси на

преобразования само 
ако водещите сили на социа
лизма постъпват така, действу 
вайки в съгласие с обектив-

страни досега

и експлоатацията,

ни.
Неотложна задача навреме 

то е да се осъществят исто
рическите тежнения на ра
ботническата класа и труде
щите се на всяка страна да 
разполагат с принадената стой 
«ост, която създават. Съще
временно, националните богат 
ства на народите, които по- 
рано с капиталистическа екс
плоатация от най-безогледен 
вид, а днес посредством чрез 
механизъм от екстрапрофити 
мултинационалните компании 
и по друг начин, се прелива
ха и се преливат в развитите 
страни
под пълен суверенитет на те
зи народи.

Все повече се разгаря енер 
гичната борба на народите и 
страните, особено на развива
щите се страни за коренна 
промяна на съществуващите 
неравноправни 
ни икономически отношения. 
Само чрез такива промени 
могат да се обезпечат истин
ска независимост и свобода 
на всички народи. В това се 
състои истинската класова съ
щност на борбата за нов меж
дународен икономически поря 
дък, без което е немислимо 
създаването на гто-правдиви 
отношения в света.

Оттам и идва до така сил
ни вълнения в съвременното 
общество, до засилената роля 
на трудещите се маси в об
ществените и политическите 
събития днес и до извънред
ното нарастване на тяхното 
политическо съзнание.

Работническата класа и тру 
дещите се стават всз повече 
съзнателни за своето положе 
ние и роля в съществуващи
те обществени системи. Те 
са все по-критични по отно
шение тяхната ограниченост и 
все по-определени 
та си да им се даде възмож
ност да решават по съществе 
ните условия на тяхната екзи- 
стенция и бъдеще, за разно- 

с резултатите от

го сътрудничество, което слъ 
ва успешното развитие на <>т 
ношенията в Европа.

По отношение мерките за 
укрепване доверието по си
гурността са постигнати само 
начални резултати. Но, що се 
отнася до съществените въп
роси за ограничаване и на
маляване на въоръжаването 
и започване процеса з® раз
оръжаване и изграждането на 
по-ефикасна система на ед
наква сигурност за всички ев 
ропейски страни — досега не 
е осъществен напредък. До
ри, продължава и се засилва _ 
надпреварата във въоръжава-' 
нето. В рамките на лостиг- 
натато общо равновесие на 
военните сили и по-нататън 
продължава да расте количе
ствената и разорителна мощ 
на ядреното и конвенционал
ното оръжие. Това е особено 
опасно в Европа, нъдето и 
без това съществува много 
по-гол ям а

трябва да дойдат

мзждународ-

Посрещане на председателя Тито в Берлин
наконцентрация 

въоръжени сили. Няма съмне 
ние, че положителните проме 
ни на това състояние същ©-, 
ствено биха обленчили намаля

гажиранз в настоянията да се 
изнамерят решения за криза 
та в Близкия изток и остана
лите огнища, които застраша
ват световния мир.

В Европа след Втората све
товна война и разгрома на 
фашизма дойде до дългосроч 
ни промени особено със съз 
даването на редица нови со
циалистически страни. На на
шия континент, където през 
този век станаха най-страшни

ципация, за независимо и сво 
бодно национално развитие, 
за равноправно и демократич
но международно сътрудниче
ство между всички народи и 
страни, без оглед на различи 
ята в обществените им систз 
ми, за мир и сигурност в све 
та, най-силно се изяви в го
лямото движение на необвър- 
заността.

Движението на необвърза- 
ността израстна в мощен 
ждународен фактор, който не 

самостоятелно

ните изисквания на съвремен 
ния свят.

Съзнателните социалистиче
ски сили трябва да изнами- 
рау такива решения, които не 
само да обхващат, но и да 
надминават достигнатите поло 
жителни политически, иконо
мически и духовни постиже
ния на демокрацията. Така те 
решаващо ще влияят 
процесите на социалните съ
бития и ще бъдат фактор на 
развитието и афирмацията на 
социализма като синоним на 
демокрацията, равноправието, 
независимостта, 
правдини и свободата.

нането на напрежението в 
Европа и в света. Крайно вре 
ме е да се започне със съ
ществени разговори по разо
ръжаването и да се направи 
завой в решаването на този 
съдбоносен проблем, който 
навлиза във всички области 
на международните отноше
ния и тежко обременява 
всички народи, а преди всич 
ко работническите класи и 
трудещите се във всички 
страни. Все лоючевидно се 
налага необходимостта за свик 
ване на специално заседание 
на Генералото' събрание на 
ООН по разоръжаването.

Намаляването на напреже
нието, което засега най-мно
го се изяви в Европа трябва 

го~ да преодолее блоковите рам
ки и регионалните граници. 
То трябва да стане универсал
на черта на международните 
отношения. Взаимозависимост
та между мира и сигурността 
е Европа и в Оредиземномо- 
рието,
и в Хелзинки — трябва да по 
лучи свой конкретен вид, ое- 
га предимно в разрешаването 
на кризата е Близкия изток 
и другите проблеми в Този ре 
гион. Югославия значи се за
стъпва за универсален харан 

намаляването на на
прежението като има пред
вид, че европейският и светов 
ният мир, оигурност и прогрес 
са неделими. Прогресивните 
сили в Европа трябва да да
дат в това отношение своя 
пълен принос, като с® облягат 

акт на преди всичко на Обединени
те народи, като най-подходя
що място за разрешаването 

сътрудничество, на международните проблеми 
«възможности и подобрението на равноправ

ното сътрудничество между 
«народите. Решително трябва 
да се противопоставим на

върху

ме
те въоръжени стълкновения в 
историята на 
днес, със съвместни усилия 
на европейските страни, е осъ
ществен значителен напредък 
към укрепването на мира и 
развитие 
ство. Значително е преодаля 
«но състоянието на студената 
война. Унищожават се послед 
ните крепости на фашизма. 
В значителна степен пораса- 

интереса

човечеството,зависимо и 
утвърждава своята политика и 
становища и без ноето вече 
нв могат успешно да се раз
решават световните пробле
ми. Необвързаните страни 
пряко с© противопоставят на 
«империалистическата полити
ка и доминацията от 
вид. Тяхната борба е израз 
на общия прогресивен и ре
волюционен процес, характе
рен за нашата епоха. Той з 
процес на борба против соци 
ално и национално угнетява
ме «и «всички видове експлоата
ция «и подчинявано, а за ук
репване на мира, сигурността 
и равноправното сътрудниче
ство между народите. Пред
стоящата Пета конференция 
на шефовете на държавите 
ил«и правителствата на необ
вързаните в Ноломбо ще има 
извънредно голямо 
за разрешаването 
и други сложни проблеми на 
днешния овят.

Политиката на необвързва- 
постоянна насока на Сю- 

федеративна

човешките

Голямата антинолониална ре 
волюция, която доведе до ра 

на световната колони

сътрудниче-на

злагане
ална система, изведе на меж
дународната политическа сце- 

порано поробените наро
ди, които извоюваха своя по
литическа незавиоимост. В те 
зи страни днес се осъществя 

обществени преобразова
ния в сложни 
обстоятелства и специфични
те вътрешни условия. По пътя 
на по-уонорените обществени 
промени ооновни пречки пред 
ставляват икономическата изо 
станалост, натискът «на импе- 

неонолониализма, 
на доминация изобщо,

в искания- всеки
«на

и«наха
товността на европейските 
страни, и в условията на се
гашното блоково разделение 
да подобряват взаимните от
ношения и сътрудничество, 
«акто и сътрудничеството с 
останалите страни и народи в 
света. Истина, засега предим
но на «икономическото поле. 
Но то започва да се подобря
ва все повече и в останали
те области

лагането 
своя труд и управляването «на 
обществото. Следователно, за 
такова свое положение ноето 
обезпечава

ват
международни

свобода на лич- 
нейно всестранно която бе признатаността и 

творческо развитие.
Върху тази основа се вър- 

поместване на политичес
кото настроение всред широ- 

слоеве «на трудещите сз

ши риализма, 
силите

преди всичко, икономическо' 
то нерав«ноправие. Задълбоча
ването на яза между развива 
щите се страни и развитите 
страни въз оонова на настоя 
щата несправедлива междуна 
«родна икоиомичеона система, 
ноято постоянно възпроизвеж 

в полза на

«политически,ните
в полза на напредничавите со- 

преобразования. Под 
всички обществе 

принудени да

а нултурни и друпи.
Конференцията за европей

ската сигурност и сътрудни- тер на 
чество бе един от най-важни 
те резултати в това положи
телно развитие, тя потвърди, 
че зачитането н® интересите 
на всички страни и упоритите 
преповори могат да дадат зна 
чителни положителни резулта 
ти. Заключителният 
нонференцията, утвърждавай
ки принципите на европейска 
сигурност и 
отвори широки
за по-нататъшно «всестранно 
развитие на отношенията ме 
жду европейските страни.

Изтеклата година е кратък 
«период за цялостно оценява-

значерие 
на акутиициални 

този натиск
«ни сили са 
преразгледат своите възгледи 
и стойности и да търсят съот 
«вотни решения. Също така 

отава дума за социа
«не е
циалиетическа 
република Югославия и на
шия Съюз «на комунистите. 
Участвувайки активно в меж
дународния живот, а отделно 
«в движението на необвърза
ните, работническата класа, на 
родите и народностите на 
Югославия изпълняват овоя 
интернационален дълг към 
аветовната общност и човеш
кия прогрес. Това и «на дело 
«доказвахме при всички обсто
ятелства, подкрепяйки всич-

ногато
листичесната практика, ни тя 
>не разполага с 
наж завинаги и за 
стоятелотва дадени решения 
И тя е съпътствувана с труд 
ности и противоречия. Вре 
мето носи нови изисквания 
съгласие с ръстта на произво 

сили и обществено 
Оттам и необхо 

пъти

да неравенство 
почнапредналите, 
източник на м«ножест«во и опа 

международни «проблеми 
«и стълкновения, а без прео
доляване на този яз е невъз
можно да се осъществи тра
ен мир и сигурност. Разреша 
ва-нето
произлизащи от посочената си 
стема на отношения о съще
ствена предпоставка за иконо 
мическа и политическа неза-

е основнияготови, взд 
всички об

сни

нв : противоречията,
дитвлнитв 
то съзнание, 
димостта от различни 
ща в борбата за социализъм 
и неговото изграждане.

(На 4 стр.)
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ТРУДОВИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БОСИЛЕГРАДОНА ОБЩИНАНационалните малцинства-мостове на 

сътрудничеството и дружбата
в

ПРИЕТИ 18 

СТАЖАНТИ(От 3 стр.) Постоянното разширяване 
на фронта на борбата за про 
грес, като насъщна потреба 
на всички народи, изтласква 
нагтреден план голямата отго
ворност на воички прогресив
ни и демократични сили. От 
тях се очаква да действуват 
в съгласие със съвременните 
възможности за осъществява 
нето на по-широки демонрати 
чески и социалистически пре 
образования и създаването на

ко, икономическо и национал 
но освобождение.всички опити да се дегради

ра* световната организация и 
намали нейната роля.

Както е известно, Югосла
вия следващата година ще 6ъ 
де домакин на срещата на 
представи телите на страните- 
участнички в Конференцията 
за сътрудничеството и сигур 
ностТа в 1-вропа. Още в под
готовките за Хелзинки, както 
и на самата конференция, 
ние изнесохме нашето схва- равноправни международни от

ношения.
Днес в комунистическото 

движение все повече се изя-

восновното училищеДраги другари, читали:
' Горна Любата, гимназията 

Босилелрад, основната органи
зация на сдружения труд „На 
предтж" И две основни орга

на сдружения труд

Организациите, 
досега
длъжността но отноше
ние на приемането на 
стажанти ще бъдат гло
бени от съдията за на
рушения

които 
не изпълнили

в
Размяната на мнения о рам 

ните на подготовките за та- 
зи конференция бе извънред
но значително обстоятелство 
за обсъждането на възмож
ностите и действуването на 
воички прогресивни оили в 
борбата за мир, сигурност, 
сътрудничество и обществен 
прогрес. Тази размяна ^а мне 
ния, която бе водена в ат
мосфера на отвореност, толе 

,рантност и взаимно зачитане 
на гледищата, даде възмож
ност за по-добро запознаване 
със становищата на всички 
участвуващи партии и пости
гане сьгласност по главните 
въпроси, които са на дневния 
ред на това заседание. И се
га ясно се потвърди, че ра
ботническото движение дей
ствува в различни условия. То 
ва налага необходимостта за 
разновидни, па и нови видо
ве на сътрудничество между 
комунистическите, 
ческите и други прогресивни 
партии и движения. Още по
вече. че досегашният истори
чески опит недвосмислено по 
каза нестдържимостта от пред 
писване на общовалидни ре
цепти за разрешаването на 
сложните задачи на съвреме- 
ността.

Накрая искам да изтъкна, 
че предстои много упорита 
работа, за да се разрешават 
ефикасно днешните най-нруп- 
ни проблеми, без което трай 
ният мир и сигурността са не 
възможни. Всички социалисти 
чески страни и комунистичес 
ки партии в Европа с оглед 
■на тяхното значение и влия
ние в международните отно
шения носят голяма отговор
ност за мира и сигурността, 
за по-нататъшното положител 
но развитие в Европа. Това 
нещо От всични нас търси но 
ви усилия по посока на раз
ширяване на сътрудничество
то с всички прогресивни де
мократични сили на континен 
та и смело стълнн овяван е с 
предизвикателствата на наше 
то време, в което социализ
мът нато световен процес про 
нарва днес нови пътища и 
печели нови победи.

низации
автотранспортното предприя 

тие. Тези организации са длъ- 
приемат общо 6 ста

жанти. За неизпълняяане на 
длъжност те ще бъдат 

глобени от съдията за нару
шения. Инспекторът по труда 

съставил актове.

в

жни да

своята
стажантиПриемането на 

със завършено сродно, лолу- 
висше и виеше образование 
в Босилеградска община —

щане, че тази. историческа 
среща представлява само пър 
вата фаза в организираните 
усилия в укрепването на ус
ловията на мира, сигурността 
и равноправното сътрудничес 
тво между всички европейски революционните и наи-широ-

ките демократични сили, осно

вече им е
Иогато се говори за приема 

нето на стажанти в трудови
те организации в Босилеград- 
сна община, а сетне и за при 
емането им в редовно трудо 
во отношение, големи труд
ности съществуват при основ 
ните училища. Именно, след 
изтичането на практиката им, 
стажантите не получават ра
бота, защото Общинската са 
моулрзвителна общност за ос 
новно образование и възпита- 

не обезпечава

.вяват различните пътища на 
борба за социализъм и нови 
форми на сътрудничество на

продължава.
Точно преди една 

Общинската скушцина в Боси 
леград с решение задължи 
всички трудови колективи, на 
брояващи над пет членове да 
приемат стажанти. Според то 
ва решение общо 18 трудови 
организации в комуната бяха 
длъжни да приемат стажанти.

— През изтеклия период 
от една година 12 организа
ции приеха 18 стажанти и то 
ва може да се счита за ус
пех — казва Васил Христов, 
общински инспектор по труда.

Най-голям брой стажанти 
— общо четири, е приел тру 
довия колентив в Здравния 
дом. Инан, според решението 
на Общинската скупщина той 
е бил длъжен да приеме са
мо един стажант.

Досега решението на Об
щинската скупщина не са за

година

народи. На страните^участни- 
Конференцията 

всред всички прогресивни и 
демократични сили в Европа 
предстоят големи усилия за 

осъществяване 
на взетите решения. Съюзът 
нач югославските комунисти и 
Социалистическа 
на република Югославия да
ваха и ще дават и занапред 
голям принос е тяхното осъ
ществяване.

Споменах вече, че са раз
решени и останалите спорни 
въпроси между Югославия и 
Италия. Ниа изцяло се застъп 
ваме за развитие на всестра 
нни

в- и вани върху принципите на не
зависимостта, равноправието, 
самостоятелността и ненамеса, 
та. При това отделно се . из
явява отговорността на всяко 
революционно движение пред 
своята работническа класа и 
народ. Това вече доведе до 
укрепването на редица кому
нистически и работничесни 
партии и нарастването на тях 
ното политическо влияние в

чки

приемствено

федерат-ив-
ние все още

работи и- средства За постъпването им 
на редовна работа.

Този проблем търси да бъ
де обстойно разгледан от са 
моуправителните органи на та 
зи общност, защото тъкмо с 
приемането на стажанти в ре 
довно трудово отношение се 
осъществява 
на тази важна обществена ак 
ция.

национални размери, което по 
ложително се отразява и вър 
ху общите политически обсто 
ятелства в Европа.

Съюзът на югославските ко 
мунисти занапред ще се за
стъпва за изява на тези прин 
ципи, като изхождам от това, 
че сътрудничеството между 
всички прогресивни и. демо
кратични сили върху такива 
основи е в интерес на по
нататъшното успешно разви
тие на социализма, като све
товен процес. Към това осо
бено много може да доприне 
се свободната и равноправна 
размяна на мнения с цел за 
реално схващане на между
народните отношения и акту- 
алните проблеми на борбата 
за социализъм и прогрес. Обек 
тивните условия на съвреме
нното развитие и специфич- 
ностите на. отделни страни на 
ложиха да се потърсят раз
лични отговори на съществени 
и практични въпроси от бор-

приятелски цялостен успехотношения 
със съседните страни. При то 
ва изхождаме 

. ?а
териториалния 
всички държави. Това стано-

от принципа 
суверенитета и 

интегритет на
В. В.зачитане

вище енергично застъпвахме 
и в хода на подготовките на 
Конференцията в Хелзинки. В 
постоянните усилия за разви 
тие на добри отношения със 
съседните страни се застъп 
ваме за търпеливо разреша
ване на воички проблеми, осо 
бено.на ония, които се отнас-

ГРАНИЧАРИ ОТ ЗАСТАВАТА „РАДКО ПАВЛОВИЧ-ЧИЧКО” 
В СТРЕЗИМИРОВЦИ

НА ПОСЕЩЕНИЕ В 

„НИТЕКС“—НИШ
ят до положението на наши 
национални малцинства в тях. 

Непризнаването на нацио- 
. калните .малцинства и техните

права е в пряко противоречие
. с елементарните човешни пра 

ва,. а ос.обено. от марксичес- 
, ния подход към националния 

въпрос. Считам, че решаване бата за прогрес на вътрешния 
е план и в световни размери. 

Диалогът по
които са обективни, и закон-

По повод 27 юни Деня на 
сам оуп равител я 
колектив в „Нитекс — Радко 
Павлович” в Ниш на 25 юни 
проведе заседание, на ноето 
за едногодишната работа на 
Фабриката и самоуправител- 
ната практина в нея говори 
председател^ на работничес
ни съвет.

разменни посещения от ня
колко години насам.

След речта на председа
теля на трудовия съвет за

трудовият
то. на тяхното положение 
от крупно значение за.отноше 

. нията между народите и за 
. укрепване на мира и сътруд- 
.. ничеството в Европа, защото 

националните малцинства мо
гат, и трябва.да бъдат мосто
ве. .... на сътрудничеството и 
дружбата.

Когато става дума за ми
ра, трябва да изтъкнем, че 
тъкмо намесата във вътреш
ните работи на други, бе оно 

.. ва, ноето го застрашаваше и 
което винаги създаваше кон- 

..фликти между европейските 
страни, и навред в света. За
това се противопоставяхме и 
по-нататък ще се противопо
ставяме на всички видова на 
меса във- вътрешните работи 
■на друпи страни. Всяка наме 
са отвън, канъвто и да било 
вид, е от пряка вреда за ми
ра, сигурността и сътрудниче 
ството между народите и ове 

, та изобщо.
В последно време обаче от- 

. нрво се чуват разни теории,
.. които., открито или прикрито 

пропагандират политика на 
сфери и на влияния, като ос 
порват правото на народите 
.на независимост и самосто 
ятелно. развитие. Това е в про 
хиворечие с Решенията в Хел
зинки и Повелята на Обедине ди в широки световни разме

ри. Защото истинското осво
бождаване на работничесната 
класа е най-тясно свързано с 
борбата на народите нав
сякъде в света за политичес-

тези различия,

живота в армията и взаимно 
то сътрудничество между до
макините и гостите говори 
Любомир Ковачевич. Бе изпра 
тена приветствена телеграма 
до другаря Тито. Накрая кул
турно-художественото

ни, не можеше да се отла
га, нито да се заобиналя. Твор 
ческото обсъждане на всич
ко това, което разбира се 
трябва да изключи етикетира 
нето и нападките, е едно от 
необходимите условия за прео 
доляване на всичко онсва, но 
ето пречи в развитието на 
работническото движение и 
представлява принос към раз 
витието на социалистическата 
мисъл и практика.

Като се ръководят от това 
югославските комунисти вина 
ги критически преразглеждаха 
и собствената практика и опи 
та на другите и така изграж
даха социалистическите само- 
управителни отношения в своя
та страна. Тук бих посочил меж 
ду другото и две марксистки 
постановления, които винапи 
имахме предвид. Първо, че 
изграждането на социализма 
е идентично с процеса на ос 
■вобождаването на труда и 
работническата класа и уста 
■новяването на свободни асо
циации на непосредствени 
производители и второ, че со 
циализмът е универсален про 
цес и че класовата борба во-

БОСИЛЕГРАД
На трудовия нолент.ив 

текс — Радко Павлович 
суваха и 15 граничари наче
ло с взводния си

Ни-ОК НА СКС ЗАСЕ
ДАВА НА 18 ЮЛИ

друже
ство „Иво Лола Рибар" и вой 

казармата „Втора 
пролетарска ударна бригада" 
в Ниш изпълнеха 
от народни и естрадни пес
ни и хора от Сърбия.

го
ни ците от

командир 
Любомир Ковачевич от заета 
вата „Радко Павлович — Чич 
ко„ в Стрезимировци. с коя 
то трудовият колектив прави

програма

М. В.
Общинския комитет на СКС 

е Босилеград обсъди отчети
те за рВбота на органите на 
Съюза на комунистите в об
щината за период от март 
миналата до юни тази годи
на.

НА СВОИТЕ ЧИТАТЕЛИ И СЪТРУДНИЦИ ИЗДАТЕЛСТВО 
БРАТСТВО — НИШ

ВЪСТАНИ ДЕНЯ НА Б0Е1*А ~ 4 юли и ДЕНЯ НА 
В СЪРБИЯ — 7 ЮЛИ

Тези отчети за едногодиш
ната работа на Общинската 
конференция на СКС, на Об
щинския комитет и другите 
партийни органи, но и ана
лиз за изпълняване на дого
ворените задачи и взетите ре 
шения, бяха на обсъждане 
във воички първични партий
ни организации в местните 
общности и основните 
дови организации. Олед това 
с получените забележки и 
допълнения ще бъде обсъден 
и окончателно приет на засе
данието на Общинската кон
ференция на СКС в Босиле
град, на 18 юли тази година.

ПВ.ЛВ.

и тру

ни,те. народи и намери широ- 
. на съпротива и осъда не са- 

мо сред комунистите, но и 
вср^д. другите, прогресивни си 

' ли и най-широката обществе СЛЕДВАЩИЯТ БОЙ НА ВЕСТНИНА ИЗЛИЗА НА 16 ЮЛИ
ност.
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ЧЕСТВУВАНЕТО НА 

4 Н 7 ЮЛИ
БЕСЕДА С ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СУБНОР В ДИМИТРОВГРАД — С. ЗЛАТКОВИЧ

„СИЛАТА Е В НАРОДА...“
ЮЛСКИТЕ ПРАЗНИЦИ — Деня на боеца (4 юли) и 

Деня на въстанието в Сърбия (7 юли) — бяха повод да се обър
нем към председателя на Общинския отбор на СУБНОР (Съюз 
на сдруженията на бойците от народооосвободителната борба) 
— др. Сърбислав Златкович да ни разкаже нещо повече за при
носа на Царибродския партизански отряд в Народоосвободител- 
на война и сегашната дейност на Общинския отбор на СУБНОР.

чносваха, биеха и малтретира
ха невинното население. Огря 
дът проведе повече акции във 
Виоон и селата Смилоаци, Одо 
ровци, Поганово, Драговита и 
други места :на наша и в Ком 
щица, Дълги дел, Горен Лом,
Чипровци — на българска те
ритория. И то сам или съвме

БАБУШНИЦА

Съюзът на бойците в Бабу 
шнишка община е съчинил 
програма за чествуване на 
борч воните празн ици и и 7 
юли. В навечерието на праз
ника на боеца ло околните 
бърда на Бабушница ще лум
нат легерни огньове, които ще 
напомнят идването на вели
кия празник. И в самия град 
е предвидено да бъде устрое 
но голямо тържество по слу 
чай Деня на боеца — 4 юли. 
Ще бъдат организирани раз
говори на бойци с младежта, 
в които участниците от Наро- 
дюоовободителната борба ще 
изнесат овои спомени за слав 
ните дни на борбата.

В Деня на боеца ще бъдат 
положени цветя на гробовете 
на падналите бойци от този 
край.

Не ще бъдат забравени и

родителите на бойци и съ
трудници от Народоосвободи- 
телната борба. Те ще бъдат 
посетени от делегации от 
бойци, младежи и пионери.
На 3 юли в Бабушница ще 
се проведе и тържествено за 
оедание на Съюза на бойци- — В кой период настана Ца 
те, което ще продължи с про рибродския партизански отряд 
грама и народно увеселение. * „Момчил войвода” и впослед 

Празникът на боеца — 4 ствие на нои обстоятелства? 
юли ще бъде (тържествено .
ознаменуван и оо местните I — Царибродркият птртизан 
общности в общината. I ни отряд бе интегрална част

И Деня на въстанието на на народооовободителната вой
СР Сърбия ще бъде чеотву- ока и партизанските отряди на
вай достойно. В Стол, Д.
Стрижевац и М. Стена ще 
бъдат организирани вече тра 
диционните селски събори, а 
на Таламбас ще се състои 
междуселски събор.

За относително късо време 
на своето съществуване Отря 
дът проведе 64 акции, 
дира 2 общини., парализира ра 
ботата на една, създаде свобо 
дна територия, като ликвидира 
българските органи на властта, 
проведе 34 събрания преди ос
вобождението, разоръжи 300 
полици и над 3000 окулаторсни 
войници, плени 67 българсни 
офицери, уби двама офицери 
и над 20 неприятелски войни
ци, унищожи над 10 луннтаза 
преработка и реквизиция на 
мляко, плени оръжие, с кое
то въоржи I и II Царибродски 
и една Пиротска бригада.

Силата на народа бе в отря 
да. Народът пази Отряда, хра
ни го. Предателство не е има

л и к ви

'
■Ч . -У

М. А.

ДИМИТРОВГРАД
Денят на борците — 4 юли 

и Деня на въстанието в Сър
бия — 7 юли ще бъдат в Ди 
митровградска община търже 
ствено ознаменувани.

На 4 юли ще бъдат органи 
з прани традиционните търже 
ства в селата Долна Невля и 
Петърлаш, където ще се из 
пълнят и подходящи културно 
забавни програми. Същите ще 
подготвят Центърът за култу 
ра в Димитровград, за просла
вата в Петърлаш, относно ос 
новното училище в Долна Не 
вля. Ще се организират и съ 
стезания по спортна стрелба, 
а ще бъдат положени и вен 
ци от свежи цветя на памет 
ни.те плочи на загиналите бор 
ци от тези райони. След офи 
циелния дел на 
ттрославюте ще продължат с 
народно увеселение.

Централното тържество по

повод Деня ча въстанието в 
Сърбия ще ое състои на 7 
юли в Сенокос, на мястото 
..Изворище”, където е форми 
ран Царибродския партизан
ски отряд. И тук ще се изпъл 
ни подходяща културно-забав
на програма и .наР°Дно увесе 
селение. По повод празника 
ще се проведе и партизански 
поход на извидничеония от
ряд „Момчил Войвода”, който 
чоои името на Царибродския

В какво се състои сега
шната дейност на Общинсния 
отбор на СУБНОР?

— Общинският отбор и ця 
лата организация на Съюза на 
сдруженията на бойците в рам 

Социалистическия 
съюз дейно участвуват в про
веждането на задачите, които 
определя Съюзът на комуни 
стите.

Участвуваме в работата на 
делегациите и делегатите, а с 
това и в приемането на реше 
ния на Общинската скупщина. 
Участвуваме в разработката и 
разясняването на необходимо 
стта от сдружаване на частни 
те селскостопански произведи 
тели, в разискванията по Зако 
нопроента за сдружения ТРУД, 
в укрепването на всенародна
та отбрана и самозащитата.

ките на
Изворищо нрай Сенонос (1975 г.)

Югославия. Отрядът бе оилна 
военна единица в състава на 
Н ародоосвободителната войска.
Настана в период на засилва
не и омасовяване на партизан 
ските части на територията на 
Лужница и цялото Понишавие, 
контролиращи поляма част на 
свободната територия.

Следователно, приносът на 
Царибродския партизански о- 
тряд трябва да се наблюдава 
в общите уоилия, които праве 
ха съседните и останалите ча 
сти на НОВ в борбата срещу 
българокия окупатор за осво 
бождението на тази част на 
Югославия. Акциите, ноито из
пълни Царибродския партизан 
ски отряд са част от общите 
и съвместни акции на тога
вашните въоржени оили на 
Югославия.

— Кои са по-забележителни 
те му прояви, относно боеви 
действия?

— Н е посредств ено сл ед фор 
мирането, Отрядът съвместно 
с Втора чета на Пиротсния 
отряд проведе първата боева 
акция, нато запали фашистка 
та община в с. Каменица, про 
пъди българските онупаторски 
власти, а Висок превърна в 
свободна територия. От време 
на време българските части 
правеха набези, за да унищо 
жат Отряда, а всъщност пля

стно с Пиротския и българския 
Фердинандови 
отряди.

партизански
партизански отряд.

Същият ден ще се състои 
и традиционната тържество в 
Трънски Одоровци. И тук ще 
бъде изпълнена културио-забав 
,на програма. Ще се проведат 

опартна
стрелба и ще бъда положени 
венци от свежи цветя на па
метните плочи .на загинали бор 
ци от тези райони.

— Дума-две повече за са
мото освобождение на Димит
ровград. ..

— Цари броденият отряд ос 
вободи Димитровград като ра 
зоръжи около 300 полицаи и 
над 3000 войници на българ 
ония окупационен корпус.

От отряда настана Първа 
влязла 

Осма

пои състезания

програмата

А. Д.
цар^бродска бригада,
•по-късно в състава на 
сръбска. Тя в състава на оста 
налите части на НО войска 
взе участие в заключителните 
операции за окончателното ас 
вобождение на страната.ДНая

ля в таченето— Вашата ро 
на традициите? ...: '

— Участвуваме в организи
рането на тържествата по по
вод забележителни празници и 
събития от неотдавнашното

— Кои са революционните гинало. Пренасяме и развива
придобивки на Отряда? ме революционните традиции,

от Народооовободителната бор-
— Отрядът провеждаше съ §а а с Това и на югославския

брания по селата и създаваше социалистически патриотизъм 
НО отбори. Със съществуване сред младежта. Формирахме 
то ои той разширяваше исти мзвиднически отряд, който но . 
пата за правдивата борба на ш името На Царибродския пар 
югославските народи и народ ти3ански отряд —
кости и разобличаваше окупа .ВОйвода". Той също развива
тороката роля на българската м тачи традициите ка 'НОБ. 
фашистка войска. Отрядът с
акциите си показа, че българи _ Анциите ви по отношение
те не са освободители на Ца на грижите за самите бойци? 
риброд, но негови окупатори, \
такива наквито са били в Пи- — Помагаме регулирането 
рот, Ниш и останалите части 1На правата на борците за при 
на Сърбия. знаване на борческия стаж.

материалното осигуряване, обе 
зпечаване на жилища, лекува
не и възстановяване силите «а 
бойците.

Настояваме да се борим оре 
щу отрицателните явления, оре 
щу информбюровщината, вели 
побългарените ламтежи, озна
менуваме и запазваме исто
рически събития на нашата те 
ритооия, отхвърляме присвоя 
ването на нашето революци 
онно минало. С една дума, ра
ботим да запазим придобивки 
те на нашата социалистическа 
революция, за нейното продъл 
жение, за развитието и изпраж 

дането на самоуправително со 
циалистичесно общество в на 
шата отрана, понеже във вой 
ката се борихме за социали
зъм, свобода и равноправие.

Ст. Н.

V'.

Р.Г

/ <:*ш Уу

„Момчил

V 1 I
Г— I I ш ( ;

бойци (1975 г.)Изворище: Среща на

ЛЕСКОВАЦ
ДЕЙНОСТТА НА БОЙЦИТЕ В ЮЖНОМОРАВСКИ РЕГИОНОТ

БОСИЛЕГРАДАктивност по всички въпроси От събора на „Славна“организирането на предстоящи 
те манифестации, с ноито съ 
щевременно още се ознаме 
нува и 35-годишиината от въс 
танието ца нашите народи и 
народчооти срещу фашизма, 
да бъдат включени и всички 
други общест вен о-политически 
организации в комуните. Дого 
•варено е всички манифестации 
и тържества да бъдат добре 
подготвени, масово посетени 
и в тях преди всичко да уча 
отвуват младежтта, на която 
да се пренасят традициите от 
Народооовободителната война.

На проведеното през мина 
седмица заседание на 

на Между
латаПредседателството 
общинския съвет на Съюза на 
бойците в Южномправения ре 

Лесковац се обсъдиха
индустриални стоки и на су 
венири. Обмяната на един лев 
се вършеше орещу осем ди
нара, което е почти три пъти 
по-малко от валутния курс, ко
йто българските органи прило 
гат към нашите граждани в 
страната им.

На съборян ската естрада бе 
изпълнена четиричасова култур 
но-худож е с тв ен а п ро пра м а, 
участие на културно-самодейни 
колективи от двете страни.

На 27 юни, на югославско- 
българоната граница при 
стнатта ,,Славче” се проведе 
граничен събор на население 
то от крайграничните места 
,на двете страни.

Границата бе отворена в 6 
часа сутринта, до 17 часа. Про 
хладно и дъждовно време не 
позволи този традиционен пра 
ничен събор да бъде масово 
посетен.

/На събора бе организирана 
Продажба на хранителни и

ме-
гион в
два твърде антуални въпроса, 
дейността на бойците в акция 
та за обсъждане и прилагаме 
на Проектозакона за одруже- 

труд и подготовките за че 
Деня на боеца иНИЯ

ствуванеДеня на въстанието.
сПо въпроса са чествуването 

на 4 юли — Деня на боеца и 
7 юли — Деня на .въстанието, 
Председателството

В. В.в. в.заключи в
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ИНИЦИАТИВИ НА ССРН ПО СТОПАНСНИ ВЪПРОСИДИМИТРОВГРАД

СТОПАНСКИТЕ ПРОБЛЕМИ 

НЕ МОГАТ ДА СЕ ОТЛАГАТ
ТРЕТИ МЕСЕЦ НА 

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ
ПОЛЗВАНЕТО НА МИНЕРАЛНИТЕ СУРОВНИН, „рАЗВИТИЕТО НА. СЕЛ

СКОТО СТОПАНСТВО И СЪЗДАВАНЕТО НА „ДРЕБНА ^°^Л ^ ^ИНД 
СА ГЛАВНИТЕ РАЗВОЙНИ ВЪЗМОЖНОСТИ НА БОСИЛЕГРАДСНА ОБЩИ А

ПУБЛИЧНО обсъждане 
Проектозакона за сдружения 
труд в Димитровградска общи 
на, в първичните организации 
на Съюза на комунистите, 
трае вече цели два месеца. 
През това време бяха органи
зирани семинари ти съвещания 
със секретарите на първични
те организации на СИ и чле
новете на политичекия актив.

В Общинската организация 
на СИ в момента се провеж 
дат сказки от третата и чет 
върта част на Проектозакона. 
Освен това и всеки трудещ се 
индивидуално запознава с раз 
поред бите в Проектозакона. 
За тази цел почти всички ор 
ганизации на сдружения труд 
са набавили Проектозакона.

На тематичните събранид, 
които вече са в ход, се раз 
глежда и досегашната практи 
ка и съгласува с разпоредби 
те в Проектозакона. Всъщ
ност преразглеждат се съще 
ствуващите отношения и само 
управителните споразумения, 
регулиращи редица въпроси.

на ски е оценяване досегашната 
дейност на работническите съ 
вети, работата на делегатите 
■и членовете на делегациите 
и слабостите, допуснати в до 
сегашния период. Разглеждани 
са и възможностите, в някои 
трудови организации, ■ за раз
делянето ча една на повече 
ООСТ. Също и работата на 
самоуправителните общности 
на интересите е разглеждана 
на тези събрания.

В земеделската кооперация 
най-много е разисквано за 
сдружаването със селскосто
панските производители и за 
работното време на овчарите.

Вече са проведени и събра 
ни,я в местните общности по 
селата, където гражданите са 
запознати с разпоредбите в 
Проектозакона. Като отделен 
въпрос на тези събрания са 
разглеждани възможностите на 
сдружаване *ча частните сел
скостопански

— Няма никакви трудости, 
мито причини за изчакване та 
нова производство да не орга 
иизираме и в Бооилегрздона об 

което може да поеме 
^ и неквалифицирана 
работна рт>ка. За та- 

предприятие 
всички необходими 

— каза Иванеш.

сто-|Ц0ст за 1перспекти!вното
на Босиле- 
Сега обаче

По инициатива на Общин
ската конференция на ССРН папско развитие
и на Секретариата на Репуб- градска община,
ливанската конференция на положението е друго: и знам е 
ССРН, миналата седмица в реките фосфатови залежи са 
Босилеград подробно се гово верефицираки, а в обществе 
ри за сегашното и перспен- ните договори на Републиката 
тквното стопансно развитие и федерацията е прието пред
на комуната. В разговорите ложекието за откриване на
взеха участие: Люйо Комар- мината в Лиоина,
чич, заместник-секретар в Се
кретариата за стопанско раз- 
вите на СР Сърбия, Веса 
Андриянович, член на Сек
ретариата на Републиканската 
конференция на ССРН, Влай- 
ко Стоянович, секретар на Ре 
публ и канската самоуправител- 
на общност за настаняване 
на работна ръка, Зоран Мар- 
нович, секретар на Координа
ционното тяло за кадрови въ
проси при РК на ССРН, Ко- 
сана Иванеш, директор на 
белградското предприятие за 
домашно ръкоделие, ръково- на 
дителите на Общинската ену- 
пщин а, общ ест в ен о-п ол и ти ч ве
ните и стопански организа
ции в Босилеградска община.

От разговорите е изготве
на информация, която ще бъ 
де доставена до Изпълнител 
ния съвет на СР Сърбия и 
другите компетентни репуб
ликански органи.

щина, 
незаетата
женска
зи цел нашето 
осигурява 
средства

За нуждите от организира
не на домашно ръкоделие и 
за възможностите в тази об- 

се изказаха и остана-

— Понастоящем съществу
ва възможност промишлено
то предприятие ,.Първа пето- 

” от Търстеник една от 
програми.

ласт
лите участници 
като посочиха, чз тук са въз
можностите за решаване про

в разговоралетка
своите развойни 
чрез откриване на промишле 

цехове, да реализира в Бо 
силеградена община — изтък 
на Комарчевич. Той също та
ка напомни, че и в областта 
на селскостопанската дейност 
в Босилеградска 
са използвани редица благо
приятни условия за развитие 

животновъдството. Тези

блема на незаетата женска 
работна ръка,

В разговорите, в които уча 
ствуваха: инж. Драган Мицов, 
председател на ОС, Гоне Гри 
горов, секретар на ОК на 
СКС, Симеон Захариев, пред 
седател на Изпълнителния съ
вет на ОС и други бз из
тъкнато. че за която и да би
ло икономическа анция в ко
муната кадрите няма да бъ
дат проблем.

На края се заключи тези 
дни в Републиканския секре
тариат по стопанство да се 
направи по-конкретен договор 
във връзка с възможностите 
на ,,Първа петолетка" за от
криване на промишлен цех в 
Босилеград. Също така по
средством ООСТ „Услуга” да 
се отпочнз подготовна за ор
ганизиране на домашното ръ
коделие.

ни

производители 
със земеделската кооперация.

Въпреки всичко досега на 
правено, може да се каже, че 
по отношение разиокванията 
във връзка с Проектозакона 
се закъснява. Обсъждането 
все още не е получило широк 
размах в първичните организа 
ции на синдиката, по трудови 
те единици и т. ч. Не са на
всякъде изготвени и анализи, 
в които трябва да се оцени 
досегашната практика. Но въ 
преки проявените слабости 
осъщественото досега дава 
надежда, че всичко успешно 
ще приключи в определения 
срок.

община не

търсят активновъзможности 
отношение и изнамиране на
чини за реализирането им от 
страна на общинското и сто
панско ръководство на кому

На събранията главно се ра 
зисква за възможностите за 
организиране на сложни орга 
1низации, длъжностите на ръ 
ководените органи и прочие. 
Поставят се и въпроси 
Проектозаконът обработва 
просите за задължението на 
основната

пата.
как

На края Комарчевич изтън- 
на, че върху активизирането 
на оловно-цинковите руди в 
Караманица промишленият 
комбинат „Трепча” н3 поназ- 
ва по-голям интерес, настоя
вайки експлоатацията на тези 
руди да отсрочи за по-нъсно.

въ

организация 
сдружения труд към друга в 
случай ликвидацията на една 
от тях. Възможно ли е мина

на

Във встъпителното слово 
председателят на Общинската 
конференция на ССРН в Бо 
силеград Борис Костадинов 
изтъкна, че по националния 
доход на глава От население 
то (4800 динара), със заетост 
от само 5 на сто 
показатели, Бооилвградена об 
щина се числи към стопан
ски

венето на работник от една 
ООСТ в друга без конкурс. 
В ;Някои организации критиче- А. Д.

ДОМАШНОТО РЪКОДЕЛИЕ 
РЕШАВА ЖЕНСКАТА РАБОТ 

и други НА РЪКА
Договорено е Републинан- 

ският секретариат по стопан
ство да помогне на Босиле- 
градска община в изготвяне
то на съответни развойни про 
грам и, а с помощта на бел
градската 
да се изучат възможностите 

организирано 
ство в областта

СРЕЗИМИРОВЦИ

Граничен събор на 11 юли Участвувайки в разговори
те, Косана Иванеш подчерта, 
че белградското предприятие 
за домашно 
стотица
в които работят над 200 хиля 
ди жени и осигуряват сред
ства за шоминъка си.

наи-изостаналите комуни 
в СР Сърбия. В последствие 
на това миграцията на насе
лението ое засилва, гат една, 
и бавно се ползват суровин
ните, с които

стопанска камараГраничният събор на югославско-българ
ската граница при Стрезимировци аце се съ
стои на 11 юли тази година.

Границата ще бъде отворена от 6 до 18

ръкоделие има 
пунктове в Сърбия, за производ

на животно-разполага об
щината, от друга страна. Ме 
жду незаетите в комуната 
най-много има женска работ- ( 
на ръка, която е предимно 
неквалифицирана. Повече от 
200 работнички се намират на 
работа в чужбина. |

Костадинов посочи, че до
сегашните усилия на общин
ското и стопанско ръковод
ство за по-бързото развитие 
на комуната не са дали очак
ваните резултати. Между дру 
гото

въдството в номуната.
В. В.часа.

СЪВЕТЪТ НА ТРУДОВАТА ОБЩНОСТ НА МИТНИЦАТА 
ДИМИТРОВГРАД

Комунално-услужното 
в Бабушница

предприятие „КОМУНАЛАЦ”

КОНКУРС
ЧЕСТИТИ НА ВСИЧКИ ТРУДЕЩИ 

СЕ И ГРАЖДАНИ У НАС 

ДЕНН НА БОЕЦА 4 ЮЛИ И 

ДЕНЯ НА ВЪСТАНИЕТО В СЪРБИЯ 

-7 ЮЛИ

заможните стопански ор 
ганизации все още на нами
рат конкретен интерес за от
криване на свои промишлени 
цехове в Бооилепрад.

ОБЯВЯВА

За попълване на работно място МЕТАЧ

Условия: завършено осмогодишно училище.
Могат да конкурират само женски лица до 30-годишна 
възраст, здрави и с морално-политически качества. 

Пробна работа — 30 дни.
С молбата кандидатките трябва да доставят:

1. Свидетелство за завършено осмогодишно 
училище,

2. Кръщелно свидетелство.

Молбите, обгербовани с 2 дин тансени марни, 
биографически данни и доказателствата, че се из
пълняват условията на конкурса се доставят на адрес: 
МИТНИЦА ДИМИТРОВГРАД в срок ,от 15 дни от 
деня на публинуването на конкурса.

Неблаговременно пристигналите, или необгербо- 
вани молби без необходимите документи няма да се 
взимат под внимание.

ФОСФАТИТЕ
ВЪЗМОЖНОСТ

ГЛАВНА

— Доста време и възмож
ности са пропуснати За по- 
бързо ишномичеоко развитие 
на изостаналите общини, ме
жду нои то и ва Бооил е град
ска. Сега Изпълнителният 
вет на СР Сърбия интензив
но работи върху това пропус 
натото по-сноро да се >чавак- 

изтъвна в началото >на 
разговорите Люйо Комарче
вич. По-опециално той изтък
на, че 
тентните

съ-

като им пожелава още по-големи 
циалистичесното строителство 
„Комуналац” извършва всички 
високи строежи _ срочно и

са
успехи в со-

видове ниски и 
качествено!

все до скоро компе- 
етопанени и други 

неан- 
нам лиоин- 

ските фосфати, Които безсъм 
нечие са

организации са имали
тивно отношение

плавната възмож-
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•''ЬЮЗА НЛ БОЙЦИТЕ В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА ОСЪЩЕСТВЯВА НЕПРЕКЪСНАТА 
ДЕЙНОСТАКТУАЛНО

Скъпа ли е електрификацията? ВСЕНАРОДНАТА ОТБРАНА-В 

ЦЕНТЪРА НА ВНИМАНИЕТО•онастоящем този въпрос измъчва населе
нието от Любатсни и Лиоински район в Босилеградска 
община. През повечето от селата далекопроводът е 
построен. За същия голяма помощ оказаха Фондът за 
развитие на изостаналите юбщши, ВЕЦ „Власина" в Сур- 
дулица и Електродистрибуция — Лесковац. Вложени 
са над 10 милиона динара. Всъщност това 
етап на електрификацията .на 9-те села 
Този етап насноро ще приключи.

Във втория етап на сцената излизат местите • 
общнооти. Всяко село трябва да се организира и да 
построи селската мрежа. През пролетта бе проведена 
усилена подготвителна работа. Болшинство от домакин
ства във .всички села се изяониха, че в тази акция ще 
участвуват солидарно и докрай, все докато до всеки 
дом не се доведе ,тона.

проектите за мрежите по селата не 
бяха готови, 'никой Точно не знаеше стойността на 
сбекта в дадено село, относно колко всяко домакин
ство трябва пари да даде. Беше определена една ори 
ентационна сума от 5 — 6 хиляди динара на всяко 
домакинство за началото, а сетне проектът ще покаже 
сметката. Сега когато вече има проекти, например за 
Долна Лисина, според който всяко домакинство тряб- 
да участвува с около 15 хиляди динара, хората не без 
причина са загрижени. Никой .не е в състояние да да
де такава сума от един път. Това е много дори и за 
най-заможните

ТАЧЕНЕ НА ТРАДИЦИИТЕ ОТ 
НОБ — ВАЖНА ЗАДАЧАСъюзът на сдружението на бойците от Народо- 

освободителната война в Босилеградска община е ед
на от онези обществено-политичесни . организации, 
чиято активност непрекъснато се чувствува в съвнуп- 
ния обществено-политичесни живот в номуната. Бой
ците достойно следят и провеждат Титовата полити
ка и курса на Съюза на номунистите.

— Нашата организация наброява 280 члена, ор
ганизирани в 7 първични организации. Повечето от 
бойците са земеделски производители. Тана например 
в Дукат, Назърица, Браниовци, Лисина и други села 
струнтурата на нашите членове е изключително земе- 
делсна — каза МИЛАЧКО КОСТАДИНОВ, председател 
на Общинската организация на бойците в Босилеград.

е първият 
в двата района.

Една от програмните задачи 
на Съюза на бойците в Боси- 
легрздска община, върху чие- 
то реализиране е ангажирана 
и отдел на 'комисия е запазване 
и тачене традициите от Наро- 
доссвсбодителната борба.

— В тази област досега са 
постигнати значителни "резулта
ти. Нашата-цел е ча най-непо- 
средствен начин да доближим 
до подрастващото поколение 
славните страници от нашата 
Народоосвободителна борба. 
Затова през изминалия период 
организирахме редица срещи 
на младежта е партизани от 
НОБ, което се оказа нат-о твър 
де сполучлива форма за таче
нето традициите от Революция 
та —изтъкна Костадинов.

Също тана тази комисия е 
ангажирана и се грижи на тра
ен начин да обележи истори
ческите места в Босилеградска 
община. Една от задачите е 
момента е и прибирането на 
сведения за писане на хрони
ка за Босилвградения край.

— В рамките на опазване на 
традициите и пренасянето им 
на по-младите поколения е и 
традиционната манифестация 
на 4 юли в местността Буков 
рид, която съвместно органи
зираме с бойците от Търговиш 
ка община — наза Костади
нов.

Тъй като

Трябва да се отбележи, че 
повечето от бойците са в на
преднала възраст. Поради това 
значително число от тях не 
са в състояние да обработват 
имотите и осигуряват поминъка 
.си.

— Според нашите финансо
ви възможности, които са все 
още доста ограничени (за та
зи година разполагаме с 50 
хиляди динара заделени от об
щинския бюджет) настояваме 
да помогнем на по-бедните 
бойци. Комисията за борчески 
въпроси при нашата организа
ция през изтеклия период от 
една година даде 10 хиляди 
динара парична помощ на бед- 
1411 бойци. На един боец по
строихме къща, а на неколи- 
цина даваме кредити. Също 
така една трета от нашите бой 
ци успяха да осъществят пъл
на здравна защита 
ведоми Костадинов.
В МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ БОЙ 
ЦИТЕ РЕШАВАТ ПО ВСИЧКИ 
ВЪПРОСИ

Според изказването на Ко
стадинов, въпреки малочисле- 
ноотта им, бойците в Босиле
градска община показват твър 
де разнообразна и успешна ак 
тивност.

— Тринадесет наши члена се 
намират в изпълнителните ор
гани на обществено-политичес
ките организации, а повече от 
половината се намират в деле
гациите на местните общности 
и като делегати в Общинската 
скупщина и в . самоуправител- 
.ните общности на интересите. 
Например в Председателството 
на Общинската конференция 
на ССРН от общо 11 члена — 
четирима са членове на Съюза

на бойците. Това говори не са
мо за доверието към бойците, 
но същевременно е резултат 
и на досегашната им дейност 
в обществено-политическия жи 
вот в комуната — изтъкна Ко
стадинов.

Върху решаването на проб
лемите в местните общности, 
повечето от които са от жиз
нено значение за населението 
в селските среди, главни ини
циативи и ангажиране поемат 
бойците.

казват едни. Други заявяват, че 
• ще се откажат от електрификацията. Това намалява 

числото на участниците, а повишава цената по семей
ство. Трети са неотстъпчиви, настояват акцията да се 
води докрай. При едно такова положение селяните са 
изправени пред дилемата: какво да се прави? С ток 
или пак без ток? А далекопроводът минава през всяь 
ко село.

В цялата тази обстановка намесата на обществе
но-политическите сили е пряко необходима. Налице е 
проблема — че е скъпо. Другата страна на въпроса е 
че се касае за толкова полезно и необходимо меро
приятие. Да, скъпо е за едно босилеградско семей
ство да отдели 15 или 20 хиляди динара. Но и стро- 
ещите хора къщи в градовете ме дават за ток по-малко 
във вид на разни комунални такси.

Тези 15 — 20 хиляди не могат да се платят на 
един път. Но за 2 — 3 или 5 години това сигурно ще 
бъде много по-удобно и съвсем възможно. Освен това 

елаборатите всичко е изказано в динари. Участието 
на населението с доброволна работа при копаене на 
дупки, транспорт и побиване на стълбовете до голяма 
степен ще намали сумата, и под.

Налага се да се разговаря с населението, да се 
разгледа въпросът всестранно, да се обсъдят всички 
възможности и определят срокове 
докога. Инак ако положението се предостави на сти
хийното размисляне и поведение то немимуемо ще 
отведе към провал цялата акция и ще компрометира 
стореното досега.

Полезно е също босилеградчани да се запоз- 
опита в тази дейност в съседните, общини. И 

вървяло гладко и без засеч- 
токът е

ни ос- На това място през 1947 го 
дина са събрани костите на 
загиналите партизани и постро 
ена гробница. Сега то стана 
изторическо за населението от 
Босилеградско и Търговищко. 
Тази традиционна среща, ноято 
вече продължава 30 години, 
населението е приело за своя 
манифестация. За това говори 
и масовото му посещаване 
всяка година.

— И тази година, когато 
на това историческо место ще 
се срещнат бойците, младежи 
те и жителите от двете об
щини, това ще бъде още ед
на голяма манифестация, по
светена на Деня на боеца и 
на 35-годишнината на въстание 
то на нашите народи и народ
ности срещу фашизма — каза 
накрая Костадинов.

в

Милачко Костадинов
какво, как и

Значителна дейност и свой 
принос бойците дават по въ
проса за реализиране концеп
цията на всенародната отбра
на, обществената самозащита >и 
сигурноот. В местните общнос
ти заедно с другите активист* 
те са носители на дейностите 

реализирането

наят с
там сигурно всичко не е 
чки Но крайният резултат е показателен — във връзка с 

на тази важна конституционна 
задача. Оттук и сътрудничес- 
ството им със запасните воен
ни командири, с Общинския 
щаб на общонародната отбра 
на и с другите компетентни 
органи в тази област е твърде 
разнообразно и успешно.

светнал.
Следователно, не смее да се допусне електри- 

фикарията на двата босилепрадснн района да се дове
де под въпрос. Предстои упорита работа да се тръгне 
напред, особено сега когато селяните се връщат от 
сезонна работа и могат да отделят по някоя сума във 
фонда за изграждане на селската мрежа.

Ст. Станков В. В.

тщтттт—......................*.................. ..............................................
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЕОИЗСЛЕДВА 
НИЯТА В ДИМИТРОВГРАДСКА 
ОБЩИНА

Примери на хулиганско пове 
дение изобщо не е имало в 
селата Врабча, Брайковци, Г1е- 
тачинци, Сливница, Петърлаш, 
Бачево и др.

ДИМИТРОВГРАД

Нарушенията намаляват Открити находища 

на огнеупорни и 

керамични глини

Сигурността по движението 
най-чеото нарушават 
на моторни преаозни оредотва. 
Мнозина от тях пътуват с тех 
'ничеюки неизправни возила и 
с това заотрашават сигурността 
на движението, правят наруше 
пия на Правилника, като зад 
минават или оставят возилата 
си на места, където това е 
забранено.

Нарушения от областта на 
стопанството е имало. Те пре 
димно се отнасят до уврежда 
мия на Предписания, отнасящи 
се до защита на горите, без 
правна търговия с дърво, на
насяне на полски щети и про 
чие. Интересно е да се отбе 
лежи, че в Димитровградска 
община днес се отглеждат око 
1000 козе, неутвърдена поро 
да и без разрешение на съот 
ветите общински органи по 
селско стопанство.

водачи
ПОЛИТИКА СРЕЩУ НАРУШИТЕЛИТЕ НА ОБ-* ОСТРА НАКАЗАТЕЛНА 

ЩЕСТВЕНИЯ РЕД И МИР
Заявленията, които 

щат при съдията за шаруше- 
,ния в Димитровград ,се отнасян 
главно до нарушения, извър
шени от физичеони лица, дока 
то тРУАО&ите организации са 
все по-дисциплинирани.

постъп-Броят на нарушенията в 
1975 година показва тенденция 
към намаляване в сравнение 
с 1974 годиш, но наказанията 
са били значително по-остри.

ОТ ОТЧЕТА на съдията за 
нарушения в Димитровград ли
чи, че в 1975 година този ор 
ган-аащитник на обществения 
ред и мир е имал много рабо 
та. Разгледал е 1062 заявле- 

от които 141 са пренесе- 
миналтта година, а 921 
1975 година. От общия 

по 930 са

Въз основна на досегашните 
геологически изследвания, но 
ито на територията на Дими 
тровградена общика проведе 
Завода за геологически, гео
физически и хидрогеоложки 
изследвания от Белград, са от 
крити находища на огнеупорни 
ни и нерамични глини в район* 
на Забърдие.

Изследванията на тази висо 
коначествена и вносна сурови 
на ще продължат и в течение 
на настоящата година. Стой
ността иа работите възлиза н* 
1 милион и 360 хиляди дина
ра, а средствата обезпечават 
Републиканския фонд за раз 
витне на изостаналите краища 
и мините от Аранджеловац.

От негледаните заявления — 
най-голям брой се 
лица, намиращи се та вре
менна работа в чужбина, или 
пък .уакива, които са промени 

м есто жит ел.отв о. Н а й- м н о 
го лица с ,/неизвестно место- 

" са направили нару 
областта на търго-

отнася зант, 
ни от 
са от
брой заявления — 
издадени присъди, а в 13 слу 

обвинените са освободени

Между нарушенията на об 
лцествения ред и мир гловно 
■място заемат побоите, кавпи 
те, и неприличното държание 
на граждани. Най-мно.го от те
зи нарушители са чуждестра
нни граждани, които не 
държат прилично по време на 
проверка на паспорти или при 
обмитяване на стоки, ноит.овна 

или изнасят през нашата

ли
чая жителство 

шения от 
вията, защото нарушителите в 
болшинство случаи не дават 
точни сведения за самоличност 
та си. С въвеждането на служба 
по оказване на правна помощ 
на гражданите при Общинска
та скупщина — чувствително 

намалял броят на лошо съ 
молби и заявки от 

страна на гражданите.

от отговорност.
Най-много нарушения е има

ло от областта на обществе- 
ни* ред и мир — 257, а на 
второ място са нарушенията 
•д правилнина за движението 

— 192 и т.,н. През отчетения,пе 
и гло

се

сят11 а
страна. И тези нарушения пра 

най-често лица между 20- 
мнозина под дей

са били наложенириюд
би в 641 случаи 
от 394 динара, а 
наказани със затвор 
975 дни.

на стойност 
64 лица са 

от общо

вят
е 30 РОДИНИ, 

ствието ма алкохол.
А.М. А.отавените
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1«аец«
Димитър СВЕТЛИН

ЛЯТО
Из гюля, градини 
и по горски път 
детските дружини 
весело летят.
Всеки почернява 
като чер арап, 
всеки силен става — 
няма никой слаб. 
Щом настане пладне, 
ручей шI хлади 
и гората хладна 
със листа трепти. 
Имаме си чудно 
лято всеки час.
Литва рапо будна 
песента от пас.

влетели?..
Мравките

Бранно ЧОПИЧ

ВЪСТАНИЕ
Един ден громко от Тито 
отекнаха думи смели и мъжки, 
блесна искра в тъмата скрита 
и пукна първата свободна пушна. 
Догдето очи видят знаме се вее, 
факел на бунта светна в гората. 
Пръсна се кървав боеви сяй 
във
Знамето бойно

Съществуват повече 
от 3500 вида мравки, раз 
пространени навсякъде 
из света.

« *
----- —

всяко сърце и всеки край. Ученик ★ В Америка живеят 
мравки, наречени „леги 
опери”. Те се движат ка

се развява ,смело, 
орлите буди от родни гнезда. 
Остави боецът клето село, 
на път го води червена звезда. 
Старица-майка писъмце чете: 
„Майко, сбогом, отивам при Тито, 
тръгвам в бой за дни щастливи, 
за всяна капна в родното море, 
за нашите ветрове разиграни.

ЗАДАЧИТЕ когато учи 
малко той се поизмъчи 
и като получи 
по-малко ог пет 
сърцето му е бучка лед 
Но вложи ли повече труд 
петицата сама пристига тук.

о намъкът твърд в мрачните гори. 
Животът си ще дам за всяка вълна, 
за «остър хребет и всеки бряг.
Топове гърмят, планината гори, 
пламна страната в пламъци живи, 
денем и нощем Тито се бори 
и сломи германците с офанзиви.

то „милионена армия”, 
така че жителите на 
Мексино пред тяхното 
нашествие временно на 
пуснат домовете си.

★ След 
хората намират домовете 
си напълно почистени от 
мишки, и от всички вред 
ни насекоми.

завръщането

Ясминка Клопанович, 
Желюша(Прев. Р. Т.)

И — Нищо не признах, нито на четниците, нито 
на германците. А изпребиха ме на мъртво, га
зиха, шамараха, и пак ме газиха. В концлагера 
също, все до днес.. .

— А днес, нима си признал?
Той поклати отрицателно с глава.
— Не. Кригер дори не изискваше. Извади 

някакъв акт и прочете всичко както и беше, а 
поел еказа, че утре ще бъда разстрелям. Не се 
плаша от смъртта, нека ме разстрелят, само да 
не се изплаша, когато стрелят. Какво мислиш, 
да извикам? — попита със сигурен, решителен 
глас. „Смърт на фашизма! или „Да живее Черве
ната армия!" Ако не бъда вързан, ще издигна 
и пестник, продължи да размисля, като не за- 
беляза моето смущение. Какво да кажа на този 
четиринадесегодишен герой? Да го утешавам — 
в никакъв случай! Да го съветвам как да умре 
— страшно! Нещо в гърлото все повече ме 
стягаше и спираше дъха ми. Ролите се сменя
ваха. Аз се губех пред смъртта, която ми отне
маше другаря, а той се съвзимашз постепенно 
и подготвяше за тръгване на своя последен бой.

И така премина цялата тази нощ. В зори 
най-после ме попита за онова, което го измъч
вало през последните шест месеци:

— Какво мислиш... чул ли си, дали болни
цата се оттеглила? Ние не можахме за задър
жим

Милорзл 1Шич-Сурепа деветнадесети юли вечерта в стаята 
се върна тих и съвсем бледен, без болнично 
руменило по бузите. Помогна на стареца Мил-ич 
да измете стаята и на Антон да донесе вода, 
а после пръв легна на пода. Докато в стаята се 
пушеше и приказваше, той се правеше че спи. 
Здраво стискаше затворени очи, с глава подпря
на на ръката. Едва къоно през нощта почувству
вах, че трепери и то все по-силно колкото по
вече всичко в концлагера стихваше. Сложих ръ
ка на бузите му — бяха студенти. Имаше тем
пература. Хванах го за ръката. Той изведнъж от
вори очи, стисна устни, за да не заплаче, а по
сле неедържано' ме прегърна.

— Утре ще ме разстрелят! — каза шепнеш-

иша т тшт^тт ташщ
под колелетата!".

„Стреляй върху него! В предната част! Под 
повтарял на себе си и гледал

ком.
— Ами! Ти ои дете, а няма причина! — от

говорих искрено. — Кой те изплаши?
Той се повдига от леглото, погледна ме за

нол е летата-
чудовището, което все повече се приближава
ло. Куршуми летели на вси страни, стреляли и 
нашите и фашистите, но Буцо не ги чувал. Как
во представляват тези куршуми сега? Дъждовни 
капки! Там е танкът, а тук шишетата с бензин. 
„Това трябва да разреши всичко! — мислел той.

Слагай! — заскърца със зъби другарят до 
него. Танкът мина върху още едно поле, изсип
вайки картечни откоси.

— Стреляй! — чул гласът на номенданта.
„Стреляй, върху него! В предната част! Под 

колелетата-” — повтарял Буцо машинално, но ра
ботел спокойно.

пръв път с поглед на възрастен човек.
— Не мисли, че съм се изплашил. Ще ме 

разстрелят, знам това! Но от друго се боя: да 
не умра като страхливец! — каза доста глаоно 
за нощната тишина и отново се разтресе. — Ломо-

Аз негни ми, научи ме- 
искам да умра като страхливец!

Сълзи потекоха по бузите му, а спазмите се 
превърнаха в треска. Дълго време не можа да 
се успокои. След това заговори тихо, като за се
бе си, за съмненията, които досега скриваше, 
а които го измъчваха повече о.т палката на Ра- 
дован. Три месеца, каза, бил куриер-партизанин. 
Имал шмайсер и кон и цял ден тичал да занесз 
писмата от щаба до позициите и обратно. Когато 
започна офанзивата, оотана с охранителния 
отряд. Току-що беше донесъл заповед, че позии- 
циите трябва да се задържат поне до три часа 
следобед, докато се оттегли болницата. „Ще ос
тана при тебе все дакато не кажете да се оттегля
те, — казал на коменданта на отряда — а после 
ще яхна коня, та в щаба, за да ги известя. Такова е 
заповедта!” И оотанал край пътя, под клонест 

' храст, на който все още имало листа. Парти
заните копаели заклони в окопите край пътя 
а мините и шишетата с бензин били под дърво 
то. Бойците идвали и известявали за танковете 
Те, обаче, се появили преди да са пи очаквали 
Картечници и пушки гърмели, а танковете върве 
ли и вървели. Като че тичали. Мините, в далечи 
на,та поставени, не чули, че ескплодирват. „Ши 
шетата!” — рекъл изведнъж комендантът.

С двама бойци Буца се намерил в окопа. 
„Пусни го съвсем близо” — обяснявал му дру
гарят с каскет на главата, когото по-рано никога 
не бил виждал. — А после 
се.т крачки, стреляй върху нето. В предната част,

почти изстена.

позициите...
— Да. да! — отговорих самоуверено, макар 

че не знаех. — Спасен е и последния ранен.
Очите му засветяха, а усмивката, последната 

негова усмивка заигра на тънките му безкръвни 
устни.

-Първото шише запратил другарят, па той, и 
пак той. Танкът пламнал като пласт сено. Стрел
бата на нашите 3ачеотила, а после „Ура” про
цепило въздуха като гръмотевица. Германските 
стрелци от танка, сам видял, обръщали се гър
бом и падали. Как заиграло сърцето му тогава, 
да изскочи от гърдите. Хванал другаря пред се
бе си, раздрусал го — и чак тогава го погледнал. 
Тюй лежал превит на самата ивица, здраво сти
снал с ръка друго шише. Каскетът му паднал, а 
кръв в тънка струйка се сливала по косата.

— Ех, ако е истина! Па 
дойдат в Сърбия! Нали 
ще им кажеш

скоро нашите като 
ти Ще ги поздравиш и 

защо не съм се върнал Обе- 
140,1 .ми. Дай Другарска дума! — молеше ‘топло. 
тя лм "окрих очи с одеалото и захапах ръка- 

не издам гла0 на слабост. Нак е 
Д6Те И как побеждавало? Велина 

Г ’ ™ нИК0га не ще 6ъАеш поробена!Иапълняваики поръката на овчарчето о,т Руд- 
ник, куриера Буцо Нешкович аз днес свидел- 
ствувам, че не се завърнал в щаба затова че 
палил немски танкове и - че не бешеТтоах 
гтпам' Загина на следващия ден наистина със 
страшна смърт. Не на лобното място с вик и 
вдигнат пестник (ах, последното желание!) но 

„душегубката ! Удушили го измежду Баница и 
Яинац. Не чухме гласа му от шума на моторите 
но неговата вяра остана у нас. Днес тя пламти 
в очите на хиляди и хияди негови връстници на 
вред из нашата свободна отрана. И само с нея 
чки^гюгш г,ребродим всични реки и изорем вси-

— Следващите два танка 'не знам кога при
стигнаха продължи Буцо. — Един се появи 
•изведнъж и мина по пътя, другият бързаше 
ляво, като че ореше замръзналата ливада. Аз 
изпълзях от окопа, тичешката преминах сливн,ика, 
1изначих сз 1На планинския склон, нашите никъде 
ги няма.

в

Този следобед прекарал в един дълбок ,по 
ток, напълно съсипан. Стрелбата все повече се
отдалечавала от него, о,т нашите позиции от 
сутринта. А когато се спуснала нощта, дълго 
дълго вървял, все до една изоставена къща. 
Влезнал и легнал край студеното огнище На су
тринта го разбудили четници.

на десетина-дваде-

(прев. Р. т.)
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„И В БОРБАТА ХЛЯБ СЕ ПЕЧЕШЕ, 
НО НЕ ВИНАГИ СЕ ЯДЕШЕ“ Цветков и сега . живее 

Смиловц/и. Занимава се със 
земеделие. Има 50 дна ниви, 
ливади, гори ... Има и две 
крави и 15 овце. Кооперант 
е със „Сточар", на който 
през годината продаде около 
1300 краве и 300 литра овче 
мл,яко. С това, кавто казва, 
„ои купуваме с бабата захар, 
олио, оол и плащаме данъка. 
Има за поминък, достатъчно, 
■каза <ни. Трудно беше онези 
дки, рогато брашно не мо
жеше да се намери и ако се 
намереше ’Че винаги можеше 
хляб да се пече. Но борба 
беше тогава, нали за днес се 
борехме”.

В

Анес Ангел Цветков е на 63-годишна въз
раст. Роден е в Смиловци и през целия живот 
е живял в родното си село. Изключение са само 
годините прекарани в Народоосвободителната 

В к°Ято Цветков участвувал от септември 
1944 до окончателната победа над фашизма.

В борба е тръгнал от Димитровград, с оста
налите борци от I царибродска бригада. Минал 
е Пирот, Бабушница, Власотинци. Участвувал е 
в оорбите за освобождение на Ниш. В този град 
Царибродската бригада е приобщена към VIII 
сръбска ударна бригада. Понеже бригадата 
ла нужда от хлебопекари Цветков 
къв . . .

\

има- 
станал та- А. Д.

САВА ДЖОРДЖЕВИЧ —ДИРЕКТОР НА ООСТ „ТЪРГОНООП":
— Не исках да работя тази 

работа. Исках да се боря, 
накто и всички мои другари. 
Но понеже имаше нужда за 
хлебопекар, то другарите ми 
ме посочиха. Нямаше накъ
де да се „мърда”, войска е 
това, приех задължението.

Четата на хлебопекарите, в 
/рамките на бригадата, е има 
ла важна и отговорна зада
ча. Обезпечаването на браш
но, което трудно се е (нами
рало, създаване «а възмож
ности за печене на хляб, по 
време, когато са сз 
боеве и т.н. И 
след 60—70 изминати 
тра за един ден.

— Нашата чета

веше по следите на бригада
та. Те се бореха, 
дзхме грижа да 
гладни. Но понякога 
жеше да се обезпечи браш
но и тогава гладувахме. Всич 

Вървеше 
ежедневно. От Сърбия, Косо 
во, Черна гора, ла все до 
Винновци.

Но най-трудно,
Цветков, беше 
Босут. Много борци загинаха 
тун. Водеха ое жестоки бое
ве. Нямаше време нито за 
печене на хляб, нито пък да 
се яде. И нашата чета оста
ви своята работа и носехме 
ранените другари, а куршуми 
те непрекъснато „свиреха”...

Снабдяването зависи 

от продавачите
а ние во- 
не бъдат 

не мо-

«и заедно. се

продължи 
на прочутия Забелязано е, че през последно време снабдя

ването на магазините по селата е лошо. Няма най- 
основни стоки: газ, сол, зеленчуци, захар, мая за 
сирене и т. н. Защо е тана се обърнахме с въпрос 
към Сава Джорджевич директора на основната орга
низация на сдружения труд „Търгонооп”, която под
държа болшинството магазини в селата на общината.

водили 
всичко това 

ниломе-

Ангел Цветнов — Позволявам възможността да няма отока в някой 
магазин за един, два дена. Всички тези стоки ги има 
обаче на пазара. Това ясно по/вари, че въпроса е до хо
рата. Изключение е само храната за добитък, но това не 
е паша вина. Същата се много харчи, а произвежда в 
относително малки количества и естествено, че се чувству
ва недостиг на пазара. Споменахте например мая за си
рене. Същата я имаме в централния магазин колкото ис
кате.

винаги вър

АКЦЕНТИ

СЛУЧАЙ С ОТРИЦАТЕЛНИ ПОСЛЕДИЦИ
Публичното разисква 

не върху Проектозако
на за сдружения труд 
в Димитровградска об 
щина е в пълен разгар. 
В местните общности 
по селата, на събрания
та, особено внимание се 
отделя на възможности 
те за сдружаване на 
частните селскостопан
ски производители със 
земеделската коопера
ция „Сточар”. В това от 
■ношение не влагат голе 
ми усилия и от коопера 
цията и от обществе
но-политическите факто 
ри. Но, от време на вре

копромет" от Скопйе, 
за чиято сметка онези 
от „Видлич" изкупуваха 
Но те дадоха нова цена 
— 22 динара за кило
грам. И какво стана?

По-голямата цена пре 
дизвина караница между 
изнупувачите, а произво 
дителите ое разкаяха 
и продадоха добитък на 
онези, които повече пла 
щат. На „Видлич” отно 
сно „Стокопромзт".

Намерихме се на мя 
стото, нъдето се случи 
(воичко това. Направих
ме и снимка на 
вача от „Видлич" и про 
озводителя Мила Велич 
нов от Смиловци, нойто 
беше един от пишмани 
лите се- На мястото се 
намери и инспектора по 
пазара при ОС в Димит 
ровпрад Велча Николов, 
който също изпита слу 
чая. Факт е, че случило 
то се не 'беше никак 
приятно. Но това е са 
мо вторичното...

... Съчцественото е, 
случаи 

внасят смут между 
частните селокостопан 
■ски производители. И 
най->важното те влияят 
на отношенията между 
производителите 
чар", а и /върху сдружа 
ването. Един случай с 
редица отрицателни по
следици. ..

ме, има явления, които 
'никак не идат е полза 
на това сдружаване. Е- 
дин такъв случай забе 
лежихме в Смиловци.

Земеделската коопера 
ция „Сточар” ое 
вориЛа с няколко произ 
водители да изкупи те 
лета. Договорената це
на е била 20,50 дина
ра за килограм, 
ден на мястото за из
купуване оовен изкупу
ваните от „Сточар” 
намериха и изнупувачи 
от кооперацията 
лич" от В и,сочни Одоров 
ци и изкупувани от „Сто

— Забелязахме едно изявление на Рангел Георгиев 
— продавача в магазина в Каменица. Той казва, че редов
но съобщава нои стони липсват, но с изпращането на същи- 
те се закъснява. По-рано не е било тана?

дого
— Това изявление не е изобщо на място. Ако недо- 

стигат известни продукти в магазина в Каменица вината е 
до самия продавач. Ние никога досега нз сме имали по- 
добре организирана комерциална служба и никога онабдя- 
ва>чето по селата не е било по-добро. А ако някъде е и 
лошо значи, че и магазионерът е лош и не знае да 'работи, 
й навреме да търси стоките.

— Оборота в магазините по селата се увеличава през 
летния сезон двойно повече. С оглед на това предприемате 
ли определени мерни за по-добро снабдяване?

Утрз

се

,Вид-
изнупу

— Всяко лято, а очакваме и през това, оборота се 
увеличава. Затова ние изпращаме в магазините по селата 
по-големи количества стоки, а между тях и меочи изделия, 
зеленчуци, оаощия и т. н. А. А.

Акцията по събиране на средства за изграждане на 
пътя от „Пъртопопинсни воденици" до центъра на селото 
върви с успех. Пристигат и първите вноски. Мнозина обаче 
нв знаят на ноя тенуща сметка да изпращат парите. Ето 
как гласи тя:

62820-645-287
МЕСТНА ОБЩНОСТ с. ПЪРТОПОПИНЦИ 

СДК — ДИМИТРОВГРАД

че такива

и „Сто

йг'1 Е к
1г?’Г7 г&ч::

VЗвонци пробит , т.Пътят Ясеновдел
След двумесечна упорита работа 'пътят Ясенов дел — 

Звонци в дължина от 5 километра е пробит при твърде 
неблагоприятни'услшия. Сега по новото трасе могат да ми
нават леки ншм до селото.

В скоро време ще започне изграждането на настил- 
пътят ще бъде напълно оепособен

И. М.

Ш •
тна та и по този начин 

за движение.
Пъртопопинци строи ПЪТ
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ОТ ОТЧЕТНО-ИЗБОРНОТО СЪБРАНИЕ НА ГОРАНИТЕ В СУР ДУЛИЦАОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОК НАССМ В ДИМИТРОВГРАД

ПЛОДНА ДЕЙНОСТ-СЕРИОЗНИ ЗАДАЧИГОТОВИ ЗА СЪПРОТИВА 

ПРОТИВ ВСИЧКИ ВРАГОВЕ Общинската 
местните общно

ните засаждат.65 ха голини, засадиха дърве 
та край пътища в дължина от 
4 км и създадоха парк/ово и 
алеи на 8 хектара площ. В 
поронените пък разсадници са 
произведени около 800 хиляди

НЕОТДАВНА Общинската 
скупщина на пороните в Сур 
дулишка община проведе от 
четно-изборно събрание. Прие 
та бе информация за работата 

организация

Общинската конференция на 
Съюза на социалистическата 
младеж в Димитровград обсъ 
ди задачите на младежта в об 
ществената сигурност, самоза 
щита и всенародната отбрана.
В работата на заседанието взе 
ха участие и представители на 
Общинската скупщина, обще
ствен о-политическите организа
ции, както и председателите 
на комисиите по всенародна 
отбрана и самозащита при 
същите.

Встъпително изложение изне 
се ЦАНКО КОСТОВ, работник 
в ООСТ „Тигър” в Димитров 
град и член на Председател
ството на ОК на ССМ.

Костов подчерта, че днеш 
ният момент изисква трудещи 
те се и всички граждани да 
останат носители на обществе 
ната самозащита в своите сре 
ди. В това отношение и мла 
дежта трябва активно да се 
включи, понеже 
на обществената сигурност и 
самозащита за младежта пред 
ставлява крупна и важна за
дача. От младежта се търси 
да бъде в първите редове по 
всички въпроси, от укрепване 
то на братството и единство 
то на нашите народи и наро 
дности, до антивногго й уча
стие в осуетяването на всич 
ки обществено вредни явле
ния във всички среДИ- Затова 
е необходимо тачене придо
бивките от Народната револю 
ция и зачитане обществените 
норми и правила. Младите в 
оогачизациите на сдружения 
труд, местните общности, учи 
лищата, обществените органи 
зации и т. н. с непосредстве 
ната си активност и личен пр;* 
мер това трябва да покажат 
на дело.

скупщина и
би трябвало да обърнат 

по-сериозно внимание на опаз 
ването на горите.

При все, че резултатите 
дейността на гораните са на
лице, има още училища, мест 

общности и общности на 
1интересите и трудови органи 
Зации, където не съществуват 

Това се

ВАСКО ТОДОРОВ — предсе 
дател на Изпълнителния съвет 
при ОС говори за организира- 
стта на л^ана ма обществената 
сигурност и самозащита в об 
щината.

МИЛОРАД ЙОРДАНОВ — 
работник в „Услуга” и предсе 
дател на комисията за мла
дежки трудови акции при ОК 
на ССМ изтъкна необходимо 
стта от формиране на постоя
нни младежки трудови брига 
ди.. Тези бригади трябва да 
бъдат винаги готови, в слУчай 
природни бедствия и под, да 
скажат помощ на местното на
селение.

В разискванията участвуваха 
и ЦВЕТАН ЕЛЕНКОВ — пред 
седател на ОК на ССРН, СИ 
МА ДИМИТРОВ — ученик и 
СИМЕОН КОСТОВ.

от и

в
гораиската

ни

горански организации.
от данните, че броят на 

комитети е 16, а
вижда
горанските 
на бригадите — 

Големи заслуги
18.
горанската 

организация има и в организи 
райето на Републикански съ
бор на гораните на Власинско 
езеро, всяка година на 4 юли.

ПРОГРАМА ДО 1980 ГОДИНА

С приетата средносрочна 
програма 1976-1980 година се 
предвижда залесяване на 1100 
хектара или по 220 хектара го 
дишно (частни стопани — на 
675 ха, горански бригади — 
на 200 ха и лесовъдни органи 

на 225 ха). Необхо

-чявь»ИЗВОДИТЕ
От един събор край Власинско езеро

фиданки. Извършено е и почи 
стване на 60 ха борови гори 
край Власинско езеро.

Запазването на залесените 
площи и днес е актуален про
блем. Все още се срещат хо
ра, които пряко или косвено 
унищожават онова, ноето гора

развитието Конференцията прие изводи, 
които трябва да бъдат изход 
на основа в по-нататъшната 
активност за укрепване и за 
силване

години,през изтеклите три 
средносрочна програма за го 
ранени акции (1976-1980 г. ) и 
избрано ново председателство 
на Общинската организация на 
гораните. За председател бе 
преизбран ВЛАДАН ЯНЕВИЧ, 
ин ж ен ер-л есовъ д.

В Сурдулмшка община голи
ните, деградираните тори и па- 
оищата заемат площ от 21 027 
ха, от които 40 на сто са ча
стна собственост. Тази площ 
изисква много пеморганизирана 
намеса. А влаганията във въз 
обновяването на горите ще и- 
мат огромно значение за бъде 
щото интензивно развитие на 
туризма, лова, риболова, по-на 
чеотвекото и редовно водо
снабдяване на индустрията и 
населението, а особено голя

зации
димо е да се разширяват и 
разсадниците в общината. За- 

и облагородява
обществената сигур 

мост и самозащита между мла 
дежта. За целта е необходи 
мо съчетание на младежката 
с останалите обществено-поли 
тически организации.

Младежите от всички струк 
тури трябва активно да рабо 
тят върху идейно-политическо 
то си и морално оспособява 

схванат

планувано е 
не на пасищата и създаване 
на изкуствени ливади на 1800 
ха. Такава програма ще финан

не. за да могат да 
концепцията и същността на 
всенародната отбрана. Нужно 
е представители на младежта 
да се включат и в работата на 
комисиите и съвети за всена 
родната отбрана при Общин 
ската скупщина.

Таченето и укрепването на 
революционните традиции, чрез 
различни активности, като мла 
дежки походи по бойните пъ
тища на партизанските брига 
ди, посещение на забележи
телни места от Народоосвобо 
дителната борба, провеждане 
на семинари и сказки и т. н. 
представляват една от най-до
брите школи. Работата на спор 
тните и други организации на 
младежта също са значител 
ни фактори, както и задълбо 
чаване на сътрудничеството с 
частите от ЮНА, 
офицери, териториалната 
брана и органите <ча народна
та отбрана. Воичко това разви 
ва у младия човек активно от 
/ношение и съпротива против 
всички вражески настроени оре 
щу еамоуправителното ни об
щество. А това е и основната

мо значение За защита и по 
добрение ,на жизнената среда.

Гораните от Сурдулишка об 
щина през изтеклите три го
дини залеоиха 326 хектара го
лини, от това 86 хектара с ак
ции и тополи и 240 — ,с игло
листни гори. Засяха с треви

РАЗИСКВАНИЯТА

Взимайки участие в расква 
нията председателят на 
■ча ССМ НИКОЛАЙ ПЕЙЧЕВ 
изтъкна, че обществената са
мозащита и всенародна отбра 
на трябва да намери място в 
програмите и дейността на 
всички първични организации 
на младежта. Понеже само 
ако сме добре организира
ни ще можем да осуетяваме 
всички видове на ■неприятел
ските действия. Затова е необ 
ходимо в организациите по са 
лата, трудовите колективи и 
в гимназията така да се орга 
низираме, че да бъдем вина 
ги готови за всяка акция. Ос 
вен това изисква се и по-голя 
мо сътрудничество на младеж 
ката с останалите общест.ве- 
но-пол итически организации.

ОК
Млада борова гора в Божица — дело на горанските бригади

~ сират селскостопанските лроиз
1водители и общинската скуп
щина с по 20, Републиканска 
та скупщина на гораните с 40 
и горскостопанските и водо- 
стопанските организации с 20 
на ото. За следващите пет 
години се предвижда и засаж 
дане на дървета край пътища 
в дължина на 25 километра — 
по 5 км годишно. Гораните ще 
съберат и 1900 килограма ака 
циево и 140 кг семе от други 
горски растения.

Ще се обърне голямо внима 
■ние и върху културно-забавна 
та дейност на гораните.

Покрай организационното ук 
репване на горанската органи
зация, в средноорочната про
грама (1976 — 1980 г.) е Зат 
ланувано да се установи и от 
даване на признания за по-ус 
пешна работа и афйрмация на 
горанокото движение.

Тези задачи, без съмнение, 
новоизбраната Общинска скуп 
■щина на гораните в общината 
ще изпълни, ако добре сът
рудничи с обществено-полити 
чеоките организации и органи, 
меотните общности, общности 
те на интересите, основните 
организации на сдружения 
труд, училищата, сдруженията 
и общиионата скупщина в Сур 
душица.

МИЛОРАД ГЕРОВ

Посветено на 4 'и 7 №»ч
запасните

от- РАЗМИСЪЛ
В СЛЪНЧЕВАТА ГРАДИНА 

НА ЕДНОТО ДЕТСТВО

В училищния двор деца играят;
— посрещат радостта на слънчевия ден... 
За дните на войната те не .знаят, 
за призрака и мрачен, и студен!

Историята само им разказва 
на падналите жертви за смъртта: 
защо и как в двубоя със врата омразен 
тъй героично, те проляха си кръвта!

задача на младежта ,на плана 
оигурчостта, обществената са 
мозащита и всенародна отбра
на.

А. Д.

КРАЙ ВЛАСИНСКО ЕЗЕРО СЕ СТРОЯТ

ГОЛЕМИ СПОРТНИ ОБЕКТИ
Започна строежа на големи спортни обекти край Вла

синско езеро. Основната организация на сдружения труд „Мо 
рава” в Божица, в състав „Х|Идротехн1Ина” от Белград, неот
давна даде два доброволни трудодни с механизацията ои на 
землищните работи. Стойността на извършената работа въз
лиза на около 700 хиляди динара.

Край Власинско езеро ще бъдат построени: футболно 
игрище, обект за малки спортове, атлетическа площадка и 
др. Понртй това ще ое изгради и автонамп.

Според проектосметката, цената на тези обекти ще 
възлезе на около> 4 милиона динара, които обезпечават ре
публиканската и общинската общности по физкултура.

Спортните обекти трябва да бъдат изградени до лятото 
на 1977 тодина. В строежа им ще участвуват и младежки 
трудови бригади от Южноморавсни регион, СР Сърбия Косо
во и СР Македония.

И аз ли да разкажа нещо за дедите ви? 
Добре. Послушайте ми думите, деца: 
Дедите ваши *— просто в живота бяха

победители!
А мощите им днес блестят като слънца!

Историята своя дълг изпълни...
И ти на бъдещия син, другарю разкажи. 
НА НЕКА ДЕНС ДЕЦАТА СИ ИГРАЯТ

ВОЛНО
И НЕКА НИЩО НА СЪРЦАТА ДА НЕ ИМ

ТЕЖИ!м. В.г
М. Величнов
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1* ИЗКУСТВО
В БОСИЛЕГРАДСКОТО ОТДЕЛЕНИЕ ЗА КВ РАБОТНИЦИ

НЕ ЗАНАЯТЧИЙСКО, 

А СРЕДНО УЧИЛИЩЕ!
— С уопеха, който показаха 

учениците през тази учебна 
година не сме особено довол 
н-и — каза Стоян Анастасов 
'изпълняващ длъжноста дирек 
тор на Отделението. — Почти 
половината от учениците оста 
наха на поправителен изпит по 
един или два предмета. Съгла 
ско Закона, за тях се организи 
ра продължително обучение, 
след което до известна 
пен положението се подобри.

Но причини за доста слабия 
успех има много. Една от тях

О.Т друга страна, може би 
учениците по-малко са обреме
нени, понеже имат и произ
водствена практика. Но това 
■не е никакво оправдание, за- 
щото според реформата на 
средното образование и въвеж 
дането на насочено образова 
низ а духа на заключенията 
на Десетия конгрес на СЮК 
— във всички средни училища 
се въвежда задължителна про 
изводствена практика. По то 
зи начин се постига по-тясно 
овързва не на образователния 
процес с производството и сто 
панртвото.

е, че самите ученици все още 
не са охванали 
на своето

сериозността 
училище. Те не 

схващат, че са равноправни с 
останалите средни училища в 
страната. А смятат: достатъч
но е добре да изучат занаята, 
за който са се определили.

Отговорни до голяма степен 
за такова схващане оа и са
мите преподаватели. С работа
та и отношението си не са ус 
пели да им внушат, че това 
не е занаятчийско, а средно

сте-

Югославски хорови 

тържества
училище.

КОМЕНТАР
— Надяваме се — добави 

директорът Анастасов 
ната учебна година по успех 
да бъдем ,по-добри. Имам пред 
вид сдружаването на средни
те училища в Босилеград и 
формирането на Образовате
лен център. Това ще ни даде 
възможност да разрешим ня 
колко в момента наболели про 
блеми, пред които е изправе 
но не само нашето Отделение 
«но и босилеградската гимна
зия. Занапред главно ще тряб 
ва да се реши (кадровия про 
блем, както и набинетното обу 
чение за отделни предмети. А 
това безспорно ще окаже вли 
яние и върху общия резултат.

В. Богоев

Кой но си знае урока? ид

Този въпрос ще си зададе всеки присъствувал 
на Конйеренция на Съюза на комунистите в Бабушни- 
ца, която се състоя преди две седмици. В разисква
нията, едич диснутант, говорейки за актуалниуге проб
леми във възпитателно-образователната работа между 
другото изнесе:

„Трябва сериозно да се обмисли за качеството 
на обучението в някои училища. Случва се просветните 
работници да се отдават на лични разправии, при пре
избирането или избирането на директор и да забравят 
на своето задължение...

Две години водят „борба” но* да е директор, 
а две години след това среждат впечатленията си... 
И ето, че дошло време пак да се избира директор... 
В тази връзна аз довеждам и неуспеха на „вуковците”, 
които масово падат на приемните изпити”...

Само тази малка „извадка” говори много.
Първо, вярно е. че в някои основни училища 

в Бабушнишка община имаше много стълкновения и 
недоразумения около преизбирането ча директори на

В Деня на боеца — 4.. юли 
на Бубань ще бъде излъяцена 
..Пролетарски ралсодии от Р- 
Петрович. а част, на загинали
те патриоти през НОБ.и жер 
таите на фашистния терор.

Шестата традиционна мани 
фестация — Югославските хо 
рови тържества — ще се съ
стоят в Ниш от 3 до 7 юли. 
В тазгодишните Хорови търже
ства участвуват 15 хорове от 
страната и три от чужбина — 
Чехословакия, Унгария *и Ан
глия.

С композицията „Огънят на 
юли” от 3. Христич на откри 
тата сцена в Нишката кре
пост на 3 юли ще започне то 
зи своебразен фестивал на хо 
ровата песен. Освен в Крепо
стта, ще проечи песента по 
площади и булеварди, по стъл 
би на здания, в организациите 
на сдружения труд, частите 
на ЮНА, местните общности.

Още през 1958, година Н-иш 
бе домакин на първия , фести 
вал на самодейните хорове в 
Сърбия. Оттогава Хоровите 
тържества прераснаха в мани 
фестация на хоровата песен, 
а през 1968 година придоби
ха международно значение.

Днес,•освен хорове от вси 
чки по-големи градове в стра 
ната, редовно взммат участие 
и хорове от чужбина.

БОСИЛЕГРАД

Учредена само- 
управителната 

общност по 

физичесна 

култура

Ст. Н.училищата.
Някои просветни работници наистина по това

задължениевреме бяха позабравили основното си 
— възпитанието и образованието на подрастващото 
поколение. Вината за това лежи преди всичко в слабо
то действуваме на първичните организации на Съюза., 
на комунистите. А щом те не действуват както тряб
ва, тогава се създава простор за действуваме на 
други сили, които очевидно, не гледат с добро око 
на възгжтателчо-образователния процес, на създава- 

утрешни социалистически граждани на наша-

ПРЕД ОТКРИВАНЕ НА ТЕЛЕВИЗИОННО ПРЕДАВАНЕ НА 
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

Подготовката върви 

успешнонето на 
та родина.

Този проблем има и друг аспект. На конферен- 
Бабушнишна община от 

сто са
цията бе изтъкнато, че
около 200 просветни дейци — само 45 «ча 
членове на Съюза на комунистите. И този факт ярно 
говори, че на идейно-политичесното издигане на пре
подавателските кадри, занапред трябва да се обърне 
по-сериозно внимание.

Ако в тази светлина обсъждаме думите на ди- 
скутанта, които цитирахме в началото — тогава е 
ясно, защо мнозина от „вуковците” не издържат при-

в

През миналата седмица в 
Босилеград се проведе учреди 
телно заседание на новоизбра 
«ната скупщина на Общинска 
та самоуправителна общност 
по физическа култура. За пред 
седател на същата е избран 
АСЕН МИТОВ, работник — но 

ООСТ за номунално- 
услужна дейност „Услуга” в 
Босилеград, а за заместник — 
председател ПЕТЪР ИЛИЕВ, 
учител по физическо възпита
ние в основното училище ,,Ге 
орги Димитров” в Босилеград. 
На учредителното заседание 
също е избран изпълнителен 
съвет от 5 члена и комисии: 
за спорт и отдих, за изграж 
дан© на спортни обекти и за 
икономически въпроси.

онно предаване за българска
та народност г»ри Радкотел евм 
змя Белград.

След всестранно обсъждане 
на . въпроса, работната група 
прие заключение, че съществу 
ват реални възможни Радиоте 
левмзия Белград от януари ид 
ната година .да започне с из 
лъчване .на програмата. Работ 
ната група се съплаои. преда 
ването да се излъчва два пъти 
месечно по тридесет минути, 
като отразява живота на бъл
гарската народност в 
Югославия.
-предложение да се изнажат 
обществено-политическите фак 
тори, в общините, канто и Ре 
публинанската конференция на 
Социалистическия съюз.

Работната група е предложи 
ла също така шест месеци от 
започването на предаването 
същото да остане седмично. 
Същевременно тя прие Заклю 
чение всички подготовки, вклю 
чителцо решаването на въпро
са за кадри, да завършат през 
септември, тази година.

С откриването но предава
не по Радиоталевизия Белград 
българската народност в СФР 
КДпосдавия ще получи още ед 
на благоприятна възможност 
за културна изява, а раанопра 

ще обхване още една 
област — телевизионна

Ст. Н.

През април т. г. на между 
регионално съвещание в Ле- 
ковац бе създадена работна 
група за изготвяне проект на 
телевизионното предаване, ко 
ето от идната година трябва 
да излъчва на българска език 
Ради отел ©визия Белград. В съ 
ста'ва ,на работната група вля 
зоха представители на Радио 
Ниш, Радиотелевизия Белград 
и общините, в които живее 
население от българсната на
родност.

На 23 юни т. г. в Ниш се 
съсъстоя среща-съвещание, на 
«овто бе обсъдена предложе 
ната проекто-програма. Същ е 
временно бяха разплодени и 
останалите въпроси във връз 
на с откриването на толевизи

емните изпити.
Съвсем з ясно, че поради 

чение поради неуеднаквените нритерии при оценя
ване 'се стига дотам, че „вуковците" от Бабушнишна 
община да не могат да издържат по-сериозна нон- 

^ „ „едноименници от

неиачественото' обу ван от

на знания със своитенуренция

ДРУЖ Ярно"лроличава необходимостта от издигане на 
тмтисона, ло-изиснана степен и на възпитанието и 
образованието в училищата в общината, за да че се 
повтарят и занапред такива неприятни истории

Пред просветните дейци-комунисти но пьрво 
място стои отговорната задача сериозно да обмислят 
Гтози въпрос и да набалежат съответни мероприя
тия, които да свдейстауват за преодоляване на пояс
нението.

СФР
Следва по това

В. В.

Общинският отбор на СУБНОР от Босилеградска община 
на всички граждани и трудещи се

ЧЕСТИТИ
иа своите членове и

Деня на боеца и 

Деня на въстанието в Сърбия
4 юли

7 юли вието 
важна 
та комуникация.
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РАЗВИТИЕ НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО В БАБУШНИШНА 
ОБЩИНАй

ИНФОРМАТОР ЗНАЧИТЕЛНО КАДРОВО 

УКРЕПВАНЕ
I

■
у

Па самоуирлкателната общност на интересите по 
здравно осигуряване — Пирот

■ деца, а в диспансера за де
ца от училищна възраст (от 
7 до 14 го-дини, един ленар 
ще оказва услуги на 3447 де
ца. В зъболекарската служба 
трябва да работят
стоматолози-зъболекари, 4 зъ
ботехници и 
асистенти, нато

обслужва 5540 души. По 
стоматолог <и зъбен а си 

работят в

ПЕРСПЕКТИВНОТО разви
тие на здравеопазването в 
Бабушнмшна община се бази 
ра главно върху увеличаване 
то броя на лекарите-специа
листи, ленари-обща практика 
и среден медицински кадър. 
В' момента в 
Здравния дом в Бабушница 
съществуват следните

\
петима

ПРОБЛЕМИ НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО петима зъбни 
един зъболе-

състава на
I

МК И АЕИУВШ? карслуж-
еди н
стент трябва да 
Звонци и Велико Бонинци.до- 

останалитз ще работят

би:
— Диспансер по обща ме

дицина (с бърза помощ и 
във Велико като 

в Бабушница.
Със съответните специалис 

ти-лекари и среден медицин
ски кадър трябва да бъдат 
попълнени и останалите служ 
би към Здравния дом. Така 
например, в службата по ме
дицинско снабдяване ще тряб 
ва да работят трима фарма
цевти и седем фармацевтич

ни техници (от тях четири
ма в здравните станции).

В програмата за развитие 
на здравеопазването в Бабу- 
шнишиа община предимство 
при изграждането се дава на 
аптеката в Бабушница и на 
здравната станция в Звонци.

От казаното до тук личи, 
че се предвижда знечително 
подобряване на здравната слу 
жба в Бабушнишка община. 
Дадените показатели лотвърж 
дават усилията на Общността 
по здравно осигуряване за 
Горно Понишавие (Димитров
град. Пирот, Бабушница) да 
се достигнат републиканските 

изисквания в

здравни станции 
Бонинце, Звонци, Любераджа 
и Старелац и амбулатории 
пет села), диспансер за защи
та на жени, диспансер за де
ца о,т предучилищна и учи
лищна възраст, диспансер за 
пнеумоптизиология, 
по медицина ча труда, зъбо
лекарска служба, хипиено-епи 
демиолопическа служба, поли 
налентно-патронажна 
служба за обработка на здра 
вно-статистически 
лаборатория, рентдген, стаци
онар с общо 28 легла (10 ле
гла в родилния дом и 18 легла 
в общия стационар).

в

За по-дълго или за по-късо 
време, от работното място ни 
отделят самите лекари, пси
холози и др. и общността по 
здравно осигуряване, а и мно 
зина други, изглежда не виж 
дат това нещо. А как е въз
можно такова нещо? Може 
свободно да кажем, че това е 
само една малка част от мно 
гобройните начини, как се 
прахосва здравният динар. И 
само поради отпуски по бо
лест през изтеклата година 
в Социалистическа република 
Сърбия например са загубе
ни около 25 милиона динара.

организациите на сдружения 
труд. Може би трябва тук 
да се добави, че и сътрудни
чеството между специалисти 
те-медици не винаги е на же 
ланото равнище.

Що се касае до превантив 
ната защита — трябва да се 
даде подкрепа на почина тя 
да не с® организира само за

сметка но основните организа 
ции на сдружения труд, но 
част от средствата, които по 
стъпват от разни облагания — 
да бъдат „резерв" за лекува 
не ца повредени на работно 
място и разни професионал
ни заболяоания.

служба

служба,

сведения,
М. А.

До 1980 година в Бабушни
шка община за попълването 
на тези служби с необходи
мите кадри трябва да се 
приемат още 8 лекара, 13 ме 
дицински сестри и 4 акушер
ки. В здравните станции, как 
вато е например в Звонци, 
щз трябва да работят по 
един лекар, една медицинска 
сестра и една акушерка. С 
този брой лекари в Службата 
по обща медицина ще се по 
стигне един лекар да обслуж 
ва 3465 жители.

В диспансера за жени един 
лекар ще побслужва 7661 же 
ни, в диспансера за деца от 
предучилищна възраст

При това много от лекар
ските прегледи не са на рав 
нище, при което е установе
на само общата трудоспособ
ност, но и отделната, отгова 
ряща за някоя специфична 
работа. А фондовете по здра 
вно осигуряване бързо „пре
съхват" именно и поради не 
малкото случаи на разтакане 
с прегледите.

Между другото, много бав
но и много рядко, обръщаме 
нужното внимание на профе
сионалната ориентировна. 
трудовите организации мнози 
на шефове не обръщат вни
мание на работниците, които 
очевидно не са годни за оп 
ределена работа, 
рят очи пред този факт.

нормативи 
средносрочното развитие. То
ва от своя страна задължава 
Здравния дом и останалите 
обществено-политически фак
тори дейчо да се включат в 
решаването на здравните про 
блеми на общината.

Ст. Н.2331
В

ВРЕМЕ ЗА ДЕЙСТВИЕЗъболекарсните ус 
луги са твърде ка 
чествените затва на за сдружения труд. Чухме 

редица хубави сведения за 
работата на това заведение, 
за трудностите, с които се 
бори, за това къде вижда 
своята по-добра организация 
в съответствие с Проектоза
кона.

В акцията по обсъждане 
на този важен документ най- 
напред се включила организа 
цията на Съюза на комунис
тите. И това е хубаво и по
ложително. Но има закъсне
ние с действието на про- 
форганизацията. Това изнесе 
и председателят на същата 
в разговорите.

Вярно е, че е имало и оп
равдателни причини, за да 
не влезе веднага в строя, но 
все пак, учредяването на но
ви отношения, разискването и 
решаването във връзка със 
създаването и разпределение
то на дохода — е преди всич 
ко въпрос, който засяга най- 
широк кръг, тема на деня, и 
ролята на профсъюзната ор
ганизация е
разрешаване на възникващи
те в създаването и разпреде 
лението на дохода въпроси 
— е незаменима.

В Здравния дом в Дими
тровград тези дни проведох
ме разговори във връзка с 
обсъждането на Проентозако-

а

А после когато станат по- 
среди и ксгато т®зи работни 
ци напускат редовното произ 
водство поради рехабилита- 
ция — тогава и те виждат за 
губите. И в много случаи име 
нно отговорниците в отледви 
цехове са виновни до голяма 
степен за непознаването на 
пълния производствен процес 
от страна на работниците. Те 
и не направят нужния труд 
да ги подготвят по-добре Да 
владеят с машините, които 
им се дават да разполагат с 
тях.

НАЙ-ДОБРАТА ПОЧИВКА
ппшш

ЧЕСТО се питаме коя е най-добрата 
нашите деца. И в стремежа

натоварване, при което работят различни 
муснулни групи, свежият въздух, зеленината 
създават благоприятни условия за снабдя
ване на тъканите с кислород. Подобрява 
се вентилацията на белите дробове, уве
личава се хемоглобинът и количеството на 
еритроцитите, подобрява се и апетитът и 
обмяната на веществата.

ОСВОБОДЕНИ от градския шум и прах. 
сред цветята и песните на птиците, край 
потоците и езерата, децата почиват най- 
пълноценно, възстановяват силите си и 
поддържат висока работоспособност през 
и цялата [седмица.

В зависимост от показателите на фи 
зическото развитие и здравното състояние 
на децата, когато ги изпращаме на лету
ване, те се делят на групи, всяка от кои
то се занимава с физкултурен комплекс с 
различна степен на натоварване. Ясно е, 
че не би могло да се очаква всестранно 
развитие на подрастващите и добра ефек 
тивност на техния труд, нато се прене
брегва значението на физическата култура.

Голдмо внимание се отделя и на пъл
ноценния сън и храненето на подраства
щите.

почивна за
си да ги разтоварим след напрегната у- 
чебна седмица нерядко им препоръчваме 
покой. Разбира се, такава почивка е не
обходима и тя се реализира най-добре 
чрез сън. Но не бива да забравяме, че 
изтощените нервни 
преди всичко от активен отдих. „Дай ра
бота на тялото и ще си почине главата 
-пи" — гласи древна мъдрост. Доказано 
е, че не неподвижният, заседнал начин на 
живот, а редуването на един вид дейност 
с друг .поддържа работоспособността на 
мозъчните клетки.

По-голдмата част от времето си уче 
ниците прекарват в затворени помещения 
на класните стаи или домовете си. Про
дължителното напрежение на зрителния 
апарат, принудителната работна поза при 
четене и писане, съпроводени с отсъствие 

' или неправилно организиране на активен 
отдих — подпомагат настъпването на умо 

намаляват ефективността на учеб- 
мия труд и в крайна сметка водят до на
рушения във функциите на целия орга
низъм.

Значи съвсем малко внима
ние отделяме на превантива- клетки се нуждаят
та.

А в това отношение способ 
ствува и недоразвитостта на 
службата по медицина на тру 
да, която да се грижи за 
нея. В Социалистическа ре
публика Сърбия днес има 39 
диспансера и само 42 служ
би по медицина на труда е

най-правил ното

Преустрояването на здрав
ната организация в Димитров 
град според постановленията 
на Проектозакона сигурно ще 
постави на дневен 
просъюзната организация мно 
го въпроси за разрешаване, 
някои От които и в момента 
са предмет на ежедневно об 
съждане. Въпросът 
дарноотта, за 
на право мяото на „нерента 
билните"

• рата,

ред на

ПРАВИЛНО организирания1т активен от
дих през почивните дни и ваканциите е 
залог за пълно възстановянане на работо
способността, отлично здраве и бодър дух 
на бъдещата смяна — нашата гордост и 
щастие.

ИЗВЕСТНО е, че във въздуха на поме
щения, където продължително време пре
бивават много хора, значително се уве
личава съдържанието на въглероден дву
окис. А най-чувствителни нъм недостига 
на ниолород са мозъчните клетки, особено 
на подрастващия, организъм.

Затова няма да сгрешим, ако в свобо
дните от учебни занимания дни изпратим 
нашите деца на спортните площадки и 
игрища или оред природата. Физическото

за соли-
определянето

Дълг на всеки родител, педагог и ле
нар е да вложи своята малка частица в 
борбата за всестранно развито — физи
чески и нравствено здраво поколение.

трудови единици си 
гурно трябва да бъде обсъ
ден и на профсъюзната ор
ганизация.

Д-д с. д. М. А.
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„МЛАДОСТ“ ЩЕ ПОЛУЧИ 

НОВО ИГРИЩЕ
?нп1аИтиСКп!диАпАМйпПРАВИТЕЛНА ОБЩНОСТ ЗА ФИЗИЧЕСКА ХИЛЯДИ ДИНАРА, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА

►:
Съгласно решението на Съвета и Управителния 

отбор >на Земеделската кооперация „ВИДЛИЧ” във 
Височки Одоровци от 19 юни 1976 г. обядваме

Ш
ПРЕД ЕСЕННИТЕ ФУТБОЛНИ СРЕЩИ конкурс

за попълване на следните вакантни места:

1. ДИРЕКТОР НА КООПЕРАЦИЯТА
2. ШЕФ НА СЧЕТОВОДСТВОТО

Условията на конкурса:

Под № 1 — завършен икономически факултет 
или средно икономическо училище с трудов стаж от

КУЛТУРА ИМА 600 
СПОРТНО ИГРИЩЕ

две години.
Под № 2 — завършено средно икономическо 

училище или средно училище с трудов стаж от две 
години.Въпреки скромните условия 

босилеградските 
за само една година на състе 
заване постигнаха пълен ус
пех: От есента ще се състеза 
ват в Южноморавската фут 
болна дивизия. Но този 
пех не е случаен. Той е ре
зултат на големия ентусиазъм 
на футболистите — предимно 

и тре

ност разполага с 600 хиляди 
динара, 'получени от съответна 
та Републиканска общност. Те 
зи средства са предназначени 
за изграждане на комплектен 
спортен терен включително и 

ус- на футболно игрища.
— За да успеем до начало 

то на есента да построим е иг 
рището с необходимите поме 
щения, ще организираме и до 
броволна трудова акция на 
младежта от общината. В нея 
ще участвуват младежи, девой 
ки и граничари. Те ще вземат 
участие в изграждането на иг 
рището и то в онези работи, 
които не могат да се завършат 
с механизация. По такъв на
чин ще се постигне двоен 
ефект: това ще е първа общин 
ска младежка трудова акция, 
а второ с доброволния труд 

нист, неравеч и не е ограден. на младите ще са спесят зна 
Ето защо главните усилия ще - чителни средства, необходими 
се насочат върху изготвянето за този спортен терен. Инак 
на нов футболен терен. Общич тази акция ще организираме 
ската самоуправителна общ- в началото на юли

СТАВРЕ СПАСКОВ, председа 
тел на Общинската младежка 
конференция и председател на 
футболния отбор „Младост".

Ако в тази акция са успее 
тя ще бъде значителен подем 
на физическата култура и изоб 
що на масовия спорт в Боси 
лепрадска община.

Треньорът на отбора СТОЯН 
ЗАХАРИЕВ счита, че възмож 
постите за по-голям подбор на 
млади и талантливи футболи
сти се сравнително скромни.

— Както и досега и занапред 
големи надежди полагаме в 
сътрудничеството с местния 
граничен гарнизон, който вина 
ги може да ни предложи по 
няколко добри футболисти, как 
то правеше и досега. Затова 
считам, че есенните футболни 
срещи ще посрещнем подгот 
вено в новата и от подвиеш 
ранг футболна дивизия — заяви, 
Захариев.

футболисти С молбата трябва да се доставят всички доку
менти, предвидени със законопредписанията за по
стъпване на работа на ръководни работни места.

Личен доход според правилника за разпреде
ление на личните доходи.

Молбите с необходимите документи се доставят
на адрес:
Земеделска кооперация „ВИДЛИЧ", Височки Одоров
ци «рай Димитровград.ученици и студенти 

ньора им.
Сега, когато успехът е на 

лице, изпъква въпросът с ка
ква готовност футболистите на 
„Младост” посрещат есенни
те футболни състезания в но 
зата футболна дивизия и с кои 
основни проблеми се срещат.

Един от най-големите пробле 
ми е. че досегашното футбол 
но игрище не е подходящо за 
състезания. Теренът е наме-

Конкурсът е открит осем дни от даня на пуб
ликуването му в „Братство'’ — Ниш.

Председател на Снупщината на 
кооператорите, Борис Давиднов

Тъжен помен
На 5 юли се навършват четиридесет тъжни и 

смърт на нашия не-неутешими дни от внезапната 
прежалим съпруг, баща, син, близък и роднина

В. В.каза

Стратно!ГюровУСПЕХЪТ ЗАДЪЛЖАВАОБЗОР

Съобщаваме на роднини, 
близни и приятели, че на 5 
юли в 11 часа на димитров
градските гробища ще дадем

ЧЕТИРИДЕСЕТДНЕВЕН ПОМЕН

рите баскетболисти, могат да 
се очакват също високи ре
зултати. Трябва обаче да изтън 
нем и някои слабости проява 
ни досега, както и обективни 
те обстоятелства, които тряб 
ва да се имат предвид пред 
започването на есенните полу 
състезания.

Само в началото, но не и 
в течение на състезанията ба 
окетболистите на „Свобода'’ 
провеждаха подготовки. А без 
редовни тренировки в спорта 
няма успех. Ако се има пред 
вид, че през есента се госту 
ва в шест срещи тогава тряб 
ва много по-сериозно да се 
работи. Достатъчно е само ня 
колко пъти отборът да играе 
некомплектуван <и неподготвен 
и тези игри да имат редица 
лоши последици. В този сми 
съд Iмислим не само на'тора 
жени ята, но и «а това, че то
ва е лош пример за младите 
състезатели, а има и лошо 
влияние на целия отбор.

Осъщественото досега дава 
надежда, че и управлението и 
треньорът на отбора — Ален 
сандър Голомеев, ще имат вой 
чко това предвид и от баскет 
болистите ще могат да се очаи 
ват успехи и в бъдеще. А то 
в а е твърде «важно в този мо 
меит, понеже се създава 
млад отбор и голямо нещастие 
би било ако талантите останат 
само таланти.

ме сложили капитана «на от
бора — Иван Симов. Макар 24- 
годишен, той е вече „стар" иг 
рач, който умело води и игра
та и самия отбор. Винаги готов 
на борба до последния атом 
той дава пример на оотанали 
те. В това отношение пълна 
покрепа му оказваха и Марян 
Петров (23 години) и Никола 
Минев (20 години). Принос в 
успеха даде и Предраг Димит 
ров, но ангажиран във футбо 
ла той игра не само някол
ко мача. Също, с особено ху
бави игри в няколко мача, се 
изтъкна деветнадесетгодиш- 
ният вече афирмиран баскет 
болист — Спасен Рангелов. Ос 
вен тях в течение на този по 
лусезон играха и Любомир Ве 
личков (21-годишна възраст), 
Сашко Митов (22), Тодор То
доров (25), Иван Леков (21), 
Влада Гноров (21) ,Иван Пейчев 
(20), Милан Шекуларац и Ан 

Георги Йосифови. Заслу

ред започване на ба
скетболните състезания в Ре 
публиканената Б-дивизия съще 
ствуваше основателен страх 
как ще играе отборът на „Сво 
бода”. Имаше ред причини за 
това, но основната е тази. че 
от старите баскетболисти бя 
ха останали само неколцина. 
Заедно с новите играчи те ус
пяха да преодолеят 
трудности и постигнат 
телен успех. Оу девет мача в 
пролетия полусезон 
да” спечели шест, а само в 
три претърпя поражение. По 
този начин, от десет състеза
ващи се отбора, Димитровград 
ските баскетболисти се класи 

IV място. Те имат 12

и почетем паметта на милия 
ни понойнин. Каним 
желающи да ни се придру
жат в скръбния помен.

всични

всички
значи

Семейство Порови
„Свобс-

шно
раха на
точки, нолкото и третокласира 
нияг отбор, а 4 относно 2 то
чки по-малко от първо и вто 
рокласирания отбор.

Трябва обаче да изтъкнем, 
че всички победи те спечели- 

Димитровград, а бяха по 
когато гостуваха. Това

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ РАЗПИСАНИЕТО ЗА АВТОБУСИТЕ

Тръгват м Пирот ■ чяиж
10,00 и 14.11 

6,30. 10.30. 13,00, 11.30, 
14,00, 17,20. 1630 И 21.00 

14.10 
11 ДО

(.00, 14,30, 13,25

Заминават от Пирот в
6,45 и 14,40 Белград 

5.00 6.00, 6.45. 10,30 Ниш 
14,40, 16,30 н 18,30

гел и
жава да изтъкнем, че пред 
края на полусезона започнаха 
да играят и 16-годишните Зс 
раи Геров, Александър Стои- 

Лзобомир Джуиич и Дра 
ган Пелгрович. Те, след изве
стно време, сигурно ще бъдат 
ударната сила на, отбора, по
неже в няколко мача показаха, 
че имат голяма дарба.

Ано се има предвид,
есенния полусезон „Сво

Белград
Ниш

ха в
разени,
може би говори, че те са сил 

домакини. Факт е оба
че, че те заслужено претърпя 
ха поражение само в „Алекси 
нац”, срещу отбора на „Мла 
доот” А играта с „Долевац 
запубиха само с една точна, 
докато в срещата с отбор на 
„Партизан” (Власотинци) от
борът на „Свобода игра не- 
комплентуван, само с петима 
от дванадесет състезатели.

Всички имат заслуга за то 
Но първо място бих

ни като Крагуаоац
Смопна

5.00Крвгувввц
Снопи*
Леоиовац
Зайчар
Нняжовац
Звонсиа баня

7Д0
6,45, 7,00 и 12,00 Лосноаац 

Зайчар

нов,

4.3013,30
4Д0, 13,30 и 15.45 Княжавац 

4,30 и 15,30 Заон. баня
5.45 Велино Боминца

13,00. 16,30 и 15.50

4.00. 5,40 и 12.00 
430 и 16,46
где, |Цб.че Велина Бонинца

7,00 9,00, 12,00, 13.00 и 16,00 
Бабушниця

7Д0, 6.00. 10.45. 12,00 13,00 
15,30, 16,00, 18,00 20.00

през
бода" ще бъде още по-силна, 

тогава що играе и Е- 
Соколов, един от най-доб-

4,30, 5.00 5.45 Бабушиица 5.00. 5.46, 6.00 
9,15, 10,00, 12,10. 14,19. 18,66 

16 ДО. 17.00. 17,25, 16,45 
Д. Криводол 14ДО Д. К-риаодол
Дойиинци 16 ДО Дойммнци
Т. Одороаки 100.00 14.30Т. Одоровци «ДО н 1ЖД»
Виииа Луиамн* 5,00 (*,15 В. Лунна» Г „
Нншор 5,00, 12,00, 15,15. 15,10 Нмиюр «ДО. 12,45, 1ТЛ0 11,«
Б: гшшш на юв«и час Б. |>»леии« на »оанн ч»*

от 5,00 до 22,00 от 5.00 до 22,00
Димитровград на «сени час Димитровград на »с»ни 

от 5 00 до 22.00 от 5,00 до 22,00
4,30,5,05,5,00 12,00 Тамсиа 5,10, 7ДО. 5.00. ИЛ» 

14,10,15,00, 20,10, 22.10 13,55. 15,00 17,00, 21 ДО,
Ваа оаяо 4ДО, 5,05, 7,15 Вал. оало 5,10, 5,40, ТД0,. М*

0.00, 11,00, 12,10, 14,10 11.40, 15,05, 14,45, 15Л0, 17.4».
15Д0. 17,00, ЮД0, 21,10, 22,10 1 МО 21.00. 22,50

„ 4ДО. 5,06, 12Д0Д»р*«ина 5,10. 4Д0, '*Л*
14,10, 15Л0, 22,10

понеже 
мил 1 А. Д-

зи успех. 4 Д6
4 ДО

ДОДА ЦАНА ДИМИТРОВГРАДСКИ „ДЕЖУР ОТВА"

( езл/ ВОСЦМЯ с/ияня/
11 Г~в// ( з/умего лс/7/

/ Г1

/'^иного еъм•/геясоу

X
14Д5, 10,00 20*

«. ,.ж иХс^Г,.,,..» .Ж к
--------- Ц41 1А ВЛ М *яШК. 14,16. 16Д6аппД^
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Малка викторина

ПОЗНАВАМЕ 00 РОДИНАТА СИ?
ОТЗИВИ

Стигнахме вече иъм нрав на нашата мална викторина 
броят на участниците в нея постоянно расте. Първите 'наг
ради вече изпратихме. С тези мални радости ние им поже
лаваме успехи в работата.

АНАНИаЕ, 
БЛАГОДАРИМ 
НА ПИСМОТО! Ония, иоито досега нищо не са получили, да не губят 

нанежда. На нртя на викторината, играят всичните серии. 
Значи, всични ония иоито са изпращали нупончета могат

От Ананийе Христович от Ли 
пол1И'Ст получихме писмо, в но 
е тю ш упреква, че при съоб 
(.цаване па наградите 1В ,,Мал 
ната .викторина" сме забрави 
ли да дадем и точните отго 
вери на зададените въпроси? 
,,Добре, пише т°й между дру 
тото, а къде са точните отго 
вори? Само шестима хора ли 
трябва да знаят че са точно 
отговорили, а ние другите да 
не знаем това, защото няма 
ме възможност да прочетем 
точните отговори в „Братство".

Ананийе, благодарим ти, че 
ни .напомни* за това и ето в 
този брой даваме отговорите 
на последните въпроси.

Умоляваме и останалите чи 
своето

още да очакват (награди.МАЛКА
ВИКТОРИЯ

29 денември № 8.изпращайте, 
след нато ги залепите на по
щенска картичка на следният 
адрес-

„Братство” (за „Малката 
викторина”) 18000 Ниш, Ней

Купончетата
Iооо

Умоляваме наградените чи
татели да ни обадят дали са 
получили наградите.

ОТКИКО „Братство” распнса „Викто- 
рию” дома се претичамо кой да узне „Ку- 
пончето” да га испрати и да получи нещо. 
Чекамо, чекамо и у ония брой четимо дека 
нашето унуче Зоран Манчев добил йедпу 
топку. Минуше два дъна и топката стиже 
дома. Бре киква радост. По цел дън детето 
не улази дома. Мииу йоще йедна неделя и 
по-младият син получи шах. Цел дън седу 
дома играю шах.

— Айде бре, синко, остайте това чудо, 
що ти „Братство” главу запали и иди се 
ваче за косуту да ми помогнеш остадоше 
ливаде не косене ... кажем му я.

Тия син майчин се нстегну и дълбоко 
се замисли и ми одговара:

— Е хшгьл би я да косим ама ка немам 
добру косу, а косилото се строшило йоще 
полани ...

ВЪПРОСИ:
1. На река Ду

нав край Кладово 
о построена огром 
на подоцептрала 
съвместно със съ 
седна
Кан се нарича та 
зи подоцептрала 
(на снимката)?

2. Тези построй 
Белград

представяват съ
вършенство на на 
шето архитентур 
но майстворство 
през последните 
години, а снимка
та ноято даваме 
е влезнала въз 
всички
на Белград. Кан- 
во представляват 
тези сгради?

3. Кое наше 
предприятие полу 
чи Вунова награ- 
да за внедряване
на културата на. > «:
труда в производ к; “ ( 
ството и служи | 
за пример в това : . |
отношение в стра 
ната. То е носи-

Румъния.татели да си дадат 
мнение ,по въпроса за викто 
рината. Досега не сме органи 
зирали такава занимателна иг 
ра и нямаме опит »и «ни е от пол 
за мнението ,на

(
читателите, вви

защото за 'по-късно готвим 
ГОЛЯМА ВИКТОРИНА!

От редакцията

КУПОНЧЕ № 4

изгледи
ТОЧНИ ОТГОВОРИ

1. ЕДВАРД КАРДЕЛ

2. БЕЛГРАД

3. АВАЛА

И са си я мислим и очу у новнне да 
дадем. Защо вестникат не распише туя „Ви- 
кторию” и да дава е теквея награде:

Кико първа награда да буде например 
матика. Па ка се падне на некога да има 
некою вайду, да си окопа морузат. А нейе 
лоше и на мене да се падне, а не у дом 
имам само две матийе й оне се излизале 
до ушити и не може работа да се върши.

Друго, може да се узне ко награду 
сърп. Нигде не могу да найдем да купим 
сърп. Оно верно са комбайне има за чудо, 
ама у дом си требе и сърп. Човек одреже 
травицу у градину, очисти двор. Куде мо
же без туя алатку. Затова молим „Братство” 
да дава ко награде и сърпове.

Уу/Ц@р
другител и на 

награди, като На
града на АВНОЮ 
и др.

о

Вдовец се оправдава пред 
съда: Предприя

тието се намира 
в Нишки регион.— Аз не допусах, че жена 

тана, 
нрещи

ми се дави. Тя нреще 
както обикновено ми На снимната: от

лично 
градина на пред
приятието. Отгово 
рете за ное пред 
приятие са касае?

№в къщи. уредената

о
И ко трейу награду нека се дава пре- 

ко ред опраяне на зуби. Я идем 
пути та чекам. Све голем ред и върнем се 
без опрайени зуби. После, може да се пред- 
виде и колективне награде. За наше 
например требе 2 до 3 километра 
ран градсйи пут. Че играйемо на „Викто- 
рию” цело село, ако има теквая награда.

Остаде си подето необработено. Кой 
че ни рани?

Познавате ли онези да-неколко
ма?

— Да, тя е филмова звез 
иметода, само че не помня КУПОНЧЕ № 5 

ОТГОВОРИ:
й.село — Често ли отсяда е този 
хотел?асвадти-

Да, през всеки меден 1.
месец.

V 2.
Ф о

3.

:♦
Ано беше по-Майната: 

слушен, косата ми нямаше да 
побелее толкова рано? 

Детето:
защо баба е толнова побеля- 
яла?

Име на читателя:

Улица (село) ........

Поща: ................

МАНЧА
Сега разбирам4


