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С указ на Президента на Социалисти
ческа Федеративна републина Юго
славия от 14 февруари 1975 г. Изда- 

} телство „Братство” е удостоено с 
1 Орден братство и единство със сре-
4 бърен венец за особени заслуги в 
о областта на информативната и гра-
5 фичесна дейност и за приноса в раз-, 

витието на братството и единството 
между нашите народи и народности.

* еестмик на вълпрсиатА нарооиост е сфр Югославия •
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ИЗ. РЕЧТА НА ПРЕЗИДЕНТА ТИТО В. СКУПЩИНАТА НА СФРЮАФИРМАЦИЯ НА
НАЦИОНАЛНОТО
РАВНОПРАВИЕ

БЪРЗО САМОУПРАВИТЕЛНО ПРЕОБРА 

ЗОВАНИЕ НА НАШЕТО ОБЩЕСТВО
Изминаха 33 години от деня, ногато в босненско*- 

то градче Яйце делегатите на АВНОЮ положиха основите
На 25 и 26 ноември т. г. Снупщината на СФРЮ прие 

Закона .за сдружения труд и отчета на Председателството на 
СФРЮ за.-нянои проблеми на нашата вътрешна и външна, по
литика.. На сесиите на делегатската скупщина присъствува и 
президентът., на Републиката Йосип Броз ТИТО. Говорещи 
за проблемите на вътрешната и. външна политина др. Гито 
между другото наза:

на сдружения труд, местните 
общности, общностите на инте; 
ресите, и в обществено-полити 
чесните общности. Порасна ней, 
ното социалистическо съзнание 
и укрепна нейното единство, 
върху основите на все по-ши> 
рокото съзнание за тъждестве 
ността на интересите на рабо
тническата. класа- във всички 
частична нашата страна. Оттам 
и нейната голяма чувствител
ност към всяко забавяне на 
развитието на самоуправление 
то. и на всички видове на де
формации в нашето общество, 
естествено, не смеем да губим 
от предвид, че воички части 
на работническата класа не 
живеят при еднанви условия/ че 
не са преодоляни всични про 
тиворечия, копито съществуват 
в нея, от което прозлизат 
опасности за конфликти на ин 
тересите, недостатъчна заинте 
ресованост за обществената 
производителност на 
дребнособственичесна 
и разни уклони.

Една от. характерните черти 
на днешните процеси е и осъ 
ществяването на все по-тесен 
съюз между работниците и 
селяните, въз основа на сдру 
жаването на труд и средства. 
Частните селсностопансни про 
изводители все повече съблю 
дават, че сдружаването на тру 
да е в техен интерес и че тя 
хното по-добро утре е нераз 
ривно свързано с развитието 
на социалистическите самоупра 
вителни отношения. Инак на 
село е постигнат значителен об 
ществен и материален прогрес 
и повишение на жизненото рав 
нище което се отразява и в по 
ложителното политическо на
строение на селячеството и не 
говата подкрепа на нашата все 
обща политика. Това е най-до 
брата гаранция, че с успех ще 
преодоляваме проблемите, нои 
то произтичат от дълбоните 
промени на селото и че ще 
продължим неговото социали
стическо преобразование. Раз 
бира се, при по-голямото анга 
жиране на воички отговорни об 
ществени фантори.

Положителните процеси зах 
ващат и нашата интелигенция, 
която все повече става инте 
гралка част на сдружения труд 
и на работническата класа. С 
развитието на самоуправителни 
те. отношения в обществото, 
специално на о|щностите на 
интересите и делегатската си 
стема се разширяват и възмож 
ностите интелектуалните работ 
ници творчески да "допринасят 
за напредъка на нашата общ 
ност и същевременно пряко да 

Следва на 2-ра страница

на нашата самоуправителна социалистическа родина — брат
ска страна на свободни народи и народности. Високият мо
рал при бойците и народа да се борят-срещу фашистите - 
допринесе на пълния успех в тази неравна борба, в която 
е създадена днешна социалистическа самоуправителна^ Юго
славия. След година-две се- стигна до пълна победа над ■ 
фашизма и започна неимоверно бързо изграждане' на нова 
Югославия начело с Тито.

Завоюваните победи на нашата социалистическа стра
на стават световен пример,

Югославия е създател на политиката на необвързаност. 
Петата конференция в Коломбо отново посочи, че необвърза
ните страни са най-мощния фактор* на световния мир.

Самоуправителният социализъм 
славска почва вече става световен процес.

Пълното равноправие на многобройн-ите ^народи; и; на* Щ 
родности е най-последователния и ярън пример нан една « 
многонационална страна прави големи крачки напред в 
общественото и • икономическото си развитие.

Успехите в развитието, вътрешните самоуправителни 
социалистически отношения, братството и единството на на-

ьостта и иьтегритета на Юго
славия.

Организирането на сдруже
ния труд и действуването на 
делегатската система предста 
вляват днес основата в револю 
ционното преобразование 
нашето общество. С това са 
създадени предпоставки работ 
ничесната класа и всички тру 
дещи се пряко да управляват 
с всички обществени работи. И 
самата скупщинска система по
лучава широка самоуправителна 
основа и става инструмент на

Другарки, и, другари,
Пред вас е отчетът на Пред 

седателството на СФРЮ, в кой 
то* изчерпателно се говори за 
резултатите в нашето 
ствено-политическо и икономи 
ческо развитие и външната по 

_ литина. Във връзка с отчета ис 
скам да изнеса няколно мне- 
ния и оценки за съществуващи 
те проблеми и задачи, намира 
щи се. прел нас..

обтце-
на

създаден на юго-

Бих искал,, преди всичко, да 
^ изтъкна, че през последните 

шите народи и народности увеличават престижа ни • в све-- ш години силно се тръгна напред 
та. Днес няма нито един кът на земното нълбо нъдето да = 
не се знае за Югославия и Тито.

В рамките на общото развитие на СФР: Югославия 
дава своя пълен принос и фьлгзрсната народност с- оноло 
60 хиляди жители, в четири общини. За повече от три де
сетилетия тази народност постигна свой икономически и -на
ционален възход в равноправната общност сг останалите на- 
роди и народности. Значителни резултати тя бележи в об: 
ластта на образованието и културата. В общините работят •
82 първоначални училища с над 5 хиляди, ученици.

В тях. се учат почти воичня деца; във висшите 
— 90 на сто, а в средните — 80 на сто от учениците. В 
Босилеград и Димитровград три десетилетия работят гимна
зии.

в изграждането, на цялостната 
оистема на социалистическото 
самоуправление. Постигнати са 
много забележителни договори 
за насоките нп бъдещето обще 
ствено-инономичесно развитие. 
Създадени са. органи, и . инсти 
туции, предвидени с.. КонститУ 
цията. Разработена . е програма 
за, акции.. за., възможно.. по-цяло 
стно осигуряване., на. водещата 
роля на. работническата, класа 
във всички области на обще 
ствено-инономическия и полити 
чесни живот. Приети са много 
нови закони, от които най-важ 
ният, — Законът за сдоужения 
труд
Благодарение 
това; укрепна стабилността на 
нашето социалистическо самоу 
прави.телно общество и се от 
кри ясна, перспектива на по
нататъшното му развитие.

труда,
СТИХИЯ

Тази година оноло 500 студенти от народността след
ват на университетите в страната, ползват студентски кре
дити, а най-добрите — деца на работници са стипендианти 
на Титовид фонд. Счита се, че *»т освобождението до днес 
около 5 хиляди души от българската народност са завършили 
полувисше и виеше образование, а най-малко, десет хиляди 
души средни и други специални училища. През последното 
десетилетие от редовете на българсната народност над.. 20 
души станаха доктори на науките, някои от които работят 
на университетите.

През същия период литературата на българската народ
ност стана равноправна с литературите на другите югослав
ски народи. Литературно-издателската и информативна дей
ност организирана от в. „Братство”, описание „Мост” и дет
ския вестник „Другарче” бележи големи успехи; Досега сао 
напечатани около 50 книги от различни области. На ловенето 
от тях авторите са от българолата народност. Издателство 
„Братство” редовно печата Титови произведения. Книгата 
„Тито за националния въпрос” се намира във всични би
блиотеки, учереждевия и у много-, граждани от българската 
народност. Библиотеките в Босилеград и Димитровград; разг 
полагат с около 40 хиляди книги, от ноито половината са 
на български езин.

В общините Димитровград, Су-рдулица, Бабушница и 
Босилеград са постигнати значителни стопански резултати, И 
сега тун се строят важни стопански обекти. С помощта на ' 
средствата от Републиканския фонд за развитие на недо
статъчно развитие нраища в оредносрочния период до 1980 
година се очаква още по-уснорено развитие в тези общини.
В този период между другото ще приключи изграждането 
на втория етап на ' ВЕЦ .Длаоина”, ще започне изграждат 
нето на фосфатната мина в Лисина, на овцеферми и други 
селскостопански обекти в Сурдулица и Димитровград, по-бър
зо ще се развие пластмасовата промишленост в Бабушница • 
и др.

тъкмо приехме.
всичкона

Във Федерацията са устано 
вени нови отношения, афирми 
ра се само-управителната само 
стоятелност на републиките и> 
областито и- същевременно е 
заздравено тяхното 
Днес те се чувствуват 
повече отговорни не само за 
своето собствено развитие, но 
и. за напредъка на цялата об-; 
щност. Затцото само в танаваг. 
политика народите и народно 
стите на Югославия виждат въз 
можноотга зо . своята пълна на
ционална. афирмация и всесгра 
нно социалистическо развитие.

Все повеио се потвърждава, 
че върху основите на пълно ра 
виоправие и солидарност, чрез 
договаряне и съгласуване на ин 
тересите, могат успешно да се 
разрешават и най-сложните шро 
блеми. Това е от исторйческо 
значение тъй нато представля
ва залог- не: братството и един 
ството, ,а;,с това и на монолит

Йосип Броз Тито

политичеката власт на работни 
чесната класа. Но необходимо 
е да се: върви много по-бързо 
и по-последователно в практи 
чесмото провеждане на всич 
но това, в използването 
огромните възможности, ноито 
тази оистема ни предлага.

През изтеклия период се сти 
гна до още по-тясно свързва 
не на работническата класа, 
селячеството и интелигенцията. 
Ускорен е процесът на пранти 
чесното обединяване на всички 
трудови, хора върху пла-тфор 
мата на борбата за социализъм 
и * самоуправление. Обществена 
1 п и икономическата позиция 
на работническата класа е ук
репнала. Засили се нейното 
пряко действуване в развитие 
то на самоуправителните от;*о 
тения в основните организации

единство, 
много.

на

Воично това е внушителен пример на същинско нацио
нално и икономическо равноправие на една малка народност 
в рамките на СФРЮ. Ето защо тя твърде категорично' осъж
да политиката на НР България- и Австрия/ с ноято се отри
чат националните права на народностите, ноито живеят в

И И

НА С1|)ИТЕ ЧИТАТЕЛИ И СЪТРУДНИЦИтези страни.
*>гВсестранното развитие на СФРЮ ще се движи с още* 

по-крупни крачки сега, нога то е приет Закона за сдружения 
труд, който със съдържанието и решенията си е основа 
на съвкупната самоуправителна практика и на пълната афир
мация на сдружения труд на самоуправителни начала, съдър
жани в Конституцията. Дълг на всични ни е 
документ на претворим в дело, което е и най-яркият при
мер за провеждане на Конституцията и конгресните решения.

Борис КОСТАДИНОВ

ЧЕСТИТИМ НАЦИОНАЛНИЯ ПРАЗНИК - 23 НОЕМВРИ
ШШ

СЛЕДВАЩИЯТ БРОИ НА Щ

\А11 ЛСТВО ^ БРАТСТВОтози

». ■ . 1РИ



шичеснитв партии в Берлин и 
особено на Петата конферен
ция на ръководителите на Дър
жавите или правителствата на 
необвързаните страни в Нолцу 
6о, отразяват засилената меж
дународна роля и позиция на 
нашата страна,

Следейви политиката, ноято 
на нашата страна осигури тана 
ва позиция, ние защитаваме 
не само своята свобода и неза 

но ведно и доприна- 
нъм равноправното

“■ 683 вДи81Га:оже^3уПспв1ено 
ни много про

искам да изтънча, че ние но 
смеем да допуснем да отслаб 
ва възпроиаводотвената способ 
ност но стопанството.

Но нашите трудещи се 
известни насоките и стратоги 
ята но стопанското ни разви
тие. Неотдавна приетият 
годишен план съдържа съще
ствените цели и предимства на 
развитие, канто и главните на
соки в икономическата полити 
на. Сега е дълг на цялото об
щество те да се претворяват в 
живот. Защото това е условие 
за задоволяване на жизнените 
интереси на трудещите се и 
по отношение настаняването на 
работа, възнаграждавонето спо 
ред труда, повишението на жи 
зненото равнище и създаване 
то на все по-добри условия за 
живот и труд.

Бих искал и по този случаи 
да изтъкна факта, че е необ 
ходимо по-нататъшно изграж
дане на системата на доходов 
ни отношения в сдружения 
труд. При това отделно внима 
ние трябва до се обръща на 
изработката на такова система 
на разпределение на дохода и 
особен на личните доходи, 1; 
то да бъдат голям стимул за 
нолкото се 
работа на работното място, за 
по-добро използване на сред
ствата за производство и на на 
питаловложенията, канто и за 
по-интензивно и по-рационално 
сдружаване ,на труд и средства. 
Този стимул е съществена пред 
поставка не само за по-успеш 
ното действуване на самоупра 
еителната система и по-ускоре 
ното обществено-икономическо 
развитие, но и за добра полити 
ческа обстановна в страната.

Такава система на разпреде 
ление ще бъде силно и посто
янно насърчение на производи 
телността на труда, а нея мо
жем да постигаме само с пря 
кото решаване на трудещите 
се хора. Зарад това и занапред 
трябва да се противопоставяме 
както на уравниловната, тана и 
на диспропорциите в материал 
ното положение и социалните 
различия, ноито не се основа 
ват върху такива обществено 
утвърдени стимуланси за рабо
та и по-добро стопанисване с 
обществените средства. Вп{^* 
чем, това са’ предусловия и за 
подобрение на солидарността, 
ноято също така е необходима 
в нашето общество. Също та-

Премахнати са и идей(ОТ 1 СТР.) сили.
влияят върху своята обществе нте колебания но отношение 
на позиция. Само върху тази ролята на държавното улравле 
основа те ще могат да преодо ние в самоуправителното ооще 

отпорите в собствени ств0. Афирмира се съзнанието 
редове, които имат за ч0 държавните органи са 

цел да се задържи историче Жвн фактор на сигурността на 
ски надминатата позиция на ин трудещите се в защитата на 
телигенцията като отделен об- техните право, което доприне 
ществен слой. Това е единстве се за тяхната по-ефикасна ре
ният път да се премахва раз бота.
делеността между материална В течение е, значи, интен 
та и духовната сфера, между зивна дейност в по-наташъшно 
умствения и физическия труд. то самоуправително преобразо

нашето общество. Та

ление не
да разрешаваме 
блеми от личния и обществен 
стандарт в здравеопазването, 
учебното дело, жилищното стро 
ителство, детската защита и 
други области.
Стабилността на нашето 

ство, единството й'в народите 
и народностите и здравината 

общество, доприна

са
ляват и 
те си на

пет- обще

на нашето
към непрекъснато укрепва 

не на международното положе 
ние и сигурност на нашата стра 
на. Само такава Югославия, при 

всички само 
могла

висимост, межсят сяме
дународно сътрудничество

на световния мир. 
нашето ангажи 

за осъхце-

и
укрепването 
В тази насока 
ране е в усилията

на нов международен 
икономически порядък, 
добрение на положението на 
развиващите се страни и пре 

този начин на 
едно от най-големите противо
речия на днешния свят. С до
сегашната политика ние и зана 
пред ще продължим като ще 
подаваме ръка на всички ония, 

- | готови да я приемат 
подкрепяме всички твор 
инициативи на другите.

Различните елистически, аван-. 
гардистки и подобни концеп 
ции иснат да отделят интели 
генцията от работническата кла ясни 
са, от източниците на истинско (изразява истинското 
вдъхновение и истинската сво ние на нашите хора и дава по
бода на творчество. ложителна окраска на настоя

С една дума, единството на щата обществено-политическа 
всички трудещи се и тяхната обстановна в страната. Значе 
привързаност към самоуправле нието на това обстоятелство е 
нието и социализма са по-голе толкова по-голямо, защото то 
ми от когато и да било досега се постига чрез преодоляване 
и представляват съществен не, върху демократични нача- 
фактор на стабилността на на- ла, на вътрешните противоре- 
шата общност. Континуитетът чия и отпори и при успешно 
на нашата революция се изра- - противопоставяне на непренъс 
зява и в това, че в настоящия натия натиск върху нашата стра 
й етап активно участвуват вси на от различни страни. Това е 
чки поколения, че се сдружа- потвърждение на правилността 
ват и пронинват революицио- на политиката на СЮК, дока 
нният опит на участниците на зателство за нейното единство 
въоръжената борба и ентуоиа- и здравина, канто и за нохе- 
зъма на младите, ноито все по зията и стабилността на нашата 
вече поемат отговорни задачи общност изцяло, 
в развитието на нашето соци
алистическо самоуправително 
общество.

Всичко това се изразява и в 
областта на организираността 
на нашето общество и негова
та способност да се противопо 
ставя на всички опити на дей 
ствуване против основните це 
нности на обществото, инте- 
гритета и независимостта на 
страната. Защото борбата за 
осъществяване на поставените 
цели се развива неизбежно 
чрез преодоляване' на останки 
те от класовия враг и разните 
отпори от догматични и либе 
ралистичесни позиции.

Ние тана също успяхме да 
осуетим националистическите 
сили в опитите им да подрият 
нашето общество. Без оглед

вание на 
зи борба, която се води от яо 
на лолитичеона платформа и с 

възгледи към бъдещето 
настрое-

ангажирането на 
управителни субекти е 
да разви© широко и всестранно 
международно сътрудничество 
и да бъде уважавана и приета 

важен фактор в между 
народните отношения.

Нашата политика на необвръ 
зване е израз на историческа 
та връзка на югославснта ре
волюция и самото битие на со
циалистическата самоуправител- 
на общност на равноправни на 
роди и народности. Тази поли 
тика най-добре ни гарантира 
стабилна международна пози
ция и роля в международните 
отношения, а с това допринася 
към създаването на условия за 
уокорено и непрекъснато обще 
ствено-инономичесно развитие. 
Тя е следователно, значителен 
фактор и в нашата вътрешна 
стабилност и затова се ползва 
с най-широка подкрепа на тру 
дещите се и гражданите, на 
всички народи и народности в 
нашата страна.

Все по-широкото свързване на 
Югославия със света, специал 
но с необвързаните страни и 
другите сили на обществения 
прогрес, на социализма и 
ра, дотолнова е по-значително, 
защото и покрай известния на 
предък в международните от 
ношения, не са премахнати о- 
пасностите за независимостта 
суверенитета и сигурността на 
много народи и страни. И по- 
нататък с различни средства 
се упражнява натиск върху от
делни страни, па и върху Юго 
славия. Становищата, които на 
шата страна застъпваше, при 
носа нойто даде #ъм успешна 
та работа на Конференцията за 
езропейсна сигурност и сътру 
дничество в Хелзинки, след то 
ва в работата на Конференция 
та на комунистическите и рабо

ствяване за по-

нато махваното по

ноито са 
и ще 
чесни

Пред воични социалистичесни 
нашето общество и за- 

големи задачи,
сили вкои напред стоят 
които сигурно с успех ще из- 

имаме яснаможе по-успешна защотопълшм,
представа на онова, нъм което 
се стремим и конкретна плат 
форма на 
развитие I 
В изпълнението на тези зада
чи трудещите се от всички на 

в Югосла

самоуправителното 
на нашето общество.В периода на твърде серио 

зни стопански процеои в света, 
които най-много засягат по-сла
бо развитите страни успяхме 
да задържим място между 
страни, които имат висок ръст 
на стопанско развитие. При то 
ва значително е намален нати
сна на инфлацията и повише 
нието на жезнените разходи. 
Благодарение усилията на наши 
те трудещи се хора и орга 
низираните действия на само 
управителните обществени и 
държавни органи в политика
та на икономическата стабили 
зация са постигнати забележи
телни резултати. Това доприне 
се и за политическата стабил 
ност и създаде условия за по
нататъшен прогрес на нашето 
самоуправително общество.

Обаче ние и по^натагьк се 
стълнновяваме със сериозни и 
дългосрочни проблеми на сто 
пансната структура, с необхо 
димостта от по-бързо повише
ние на производителността на 
труда, по-добра организираност, 
по-пълно и по-ефинасно изпол 

Р10 зване на мощностите, по-голя 
ма доходност от инвестициите 
и по-интензивно стопанисване 
изобщо. Необходимо е също 
така непренъснато да се пола 
гат усилия с цел по-бързо да 
се разрешават проблемите от 
развитието на недостатъчно 
развитие републики и област. 
В рамките на създаването на 
оптимални условия за стройно 
развитите републики и области, 
от нашата практика трябва да 
се премахват воички видове на 
затваряне и лонализъм и пар 
тинуляризъм, ноито се срещат 
не само в организациите на 
сдружения труд и в общините, 
но и на републикански равни
ща. Зарад всичко това е необ 
ходимо истинско сдружаване 
на труд и средства.

Когато става дума за теку 
щите стопански активности, 
нужно е всички видове потре 
бление, специално общото и

роди и народности 
вия са готови още по-организи 
рано да се ангажират и това 
е залог за нашите успехи. То 
ва е и най-добрия отговор на 
всички ония, ноито под маска 
та на лъжлива грижа за съд 
бата на Югославия или на со- 

упражняват

ми

циализма в нея, 
натиск с цел да ни отклонят 
от нашия път, да попречат на 

разви-нашето самостоятелно 
тие и да угрозят нашата неза 
висимост. Облягайни се върху 
собствените сили, канто и във 
всичните етапи на нашата ре
волюция, нашите трудещи се 
хора спокойно и здраво продъл 
жават изграждането на социа 
листическото самоуправително- 
общество на равноправни на
роди и народности в Югосла-

на това дали се явява във вид 
сепаратизъм 
— национа-

на унитаризъм, 
или иредентизъм, 
лизмът винаги настои да изпол 
зва трудностите, които съпът 
ствуват нашето развитие и да 
разклати основите на самоупра 
вителния социализъм и угрози 
екзистенцията на нашето мно
гонационално 
такъв начин национализмът, как 
то и неприятелите от 
вид, винаги се свързва с чуж 
ди интереси и представлява о- 
пора на чуждестранна намеса.

Резултатите, които постигна 
хме обезпечават масова подкре 
па на политиката на Съюза на 
комунистите и стесниха просто 
ра за действуване на антиса 
моуправителните и

вия, великото дело и сигурна
та гаранция за нашето по-ща
стливо бъдеще.

общество.

всеки

САВО НЪРЖАВАЦ — ДРАГАН МАРКОВИЧ

ПЕТИЯТ КОНГРЕС - ЕДИННИ С ТИТОвражескиштт то се опълчват орещу Партията, мислей
ки че сега е настъпил желаният им час. 
Такива обикновено изпадат и ще изпаднат 
неминуемо от колата на революцията, за
щото те са вредни не само ,за нашата Пар
тия и нашата страна, но и за по-татъшно- 
то развитие на социализма изобщо. И в 
това отношение ние ще останем неумолми 
последователни, тана както това научихме 
от Ленин..— каза другарят Ти то «а Пе
тия конгрес на ЮКП.

Тази конгрес изрази и зрелоста 
единството на нашата Партия. Монолитният 
отпор орещу натиска на Сталин бе изразен, 
между другото и с това, че делегатите еди
нодушно приеха доклада и гласуваха но
вата Програма и Устав на ЮКП. И това бе
ше израз на единството и подкрепата на 
Тито и на ръководството на ЮКП, която 
— когато се касае за нападението на Ста
лин — и формално бе дефинирана в отде
лен документ.

„На нас ни се прехвърля наза по-
нататък другарят — Тито, че у нас няма ми
то критика нито самокритика. Това е непоз
наване на състоянието у нас. Нека тези 
критици подпиовачи на Резолюцията, само 
прочетат, че са се минали в тези свои 
обвинения. Точно затова, че знаем какво 
значение «ритнат и самокритиката имат за 
една революционна партия, ние уопяхме да 
създадем такава монолитна партия наква- 
то е нашата. Тъкмо |а това нашата 11артия 
и уопя да преодолее всички трудности и 
в овоята практика да постигне най-големи 
резултати след ВКП (б).

Другари и другарки, с неточните обви
нения в резолюцията на Информбюро и 
клеветническата кампания в чужбина оре
щу нашата Партия и нашат^ страна нато 
цяло, нашата Партия е поставена в тежко 
изкушение, най-тежкото изкушение в ней
ната история. Нито една друга комунисти
ческа партия, оовен ВНП (б), не би могла 
да издържи танива удари, а веднага да не 
се разпадне като да е от хартия. Разбира 
се, това голямо изкушение ще изкара на 
чисто воички онези в .нашата партия, които 
не принадлежат на такава препалена Ко
мунистическа партия наквато е нашата. То
ва са поотделни лица, колебливи хора и 
нездрави вражески елементи, които доое- 
га се маонираха в Партията, канвито напри
мер бяха Жуйович и Хебранг. Обикновено 
такива вдигнат глава в най-тежките за 
Партията дни и по различни начини откри-
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съвместното, да се доведат в 
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ОТ СЪВМЕСТНОТО ЮГОСЛАВСКО-СЪВЕТСНО КОМЮНИКЕ

ПРИЯТЕЛСКИ ОТНОШЕНИЯ И ВСЕСТРАННО
СЪТРУДНИЧЕСТВОВ разговорите, преминали в 

атмосфера на сърдечност, 
взаимно разбирателство и 
дух на взаимно уважение пре 
зидентът на СФРЮ и предсе 
дател на СЮК Йосип Броз Ти 
то и генералният сенретар на 
ЦК на КПСС Леонид Илич 
Брежнев обмениха информа
ции за главните насоки на дей 
ност на СЮК и КГ|СС и извър 
шиха всестранна размяна на 
мнения за развитието на юго 
славско-съветските отношения 
и сътрудничество и разгледаха 
най-важните въпроси на, 
дународната обстановка' и на 
международното комунистиче 
ско и работническо движение.

кия изток, което е обремене
но с опасни последствия и съз 
дава сериозна заплаха за ми
ра и международната сигур
ност. Тази обстановка още по
вече се изостри във връзка с 
кризата в Ливан. СФРЮ и 
СССР отново решително зая
вяват, че трайното и правди
во решение на близкоизточна
та криза е възможно само при 
условие на пълн.о изтегляне 
на израелските войски от всич 
ки арабски територии, окупи
рани през 1967 година, оси
гуряване на законните нацио
нални права на палестинския- 
народ, включително и негово
то неотчуждимо право на съз
даване на собствена независи
ма държава, както и осигуря
ване правото на съществуване 
и сигурност на всички страни 
в Близкия изток, за което са 
необходими усилия на всички 
страни. Двете страни дават 
подкрепа на инициативите ко
ито имат за цел ос1^уряване 
на независимостта, суверените 
та и териториалната цялост на 
Ливан, защита на палестинците 
и на Палестинското освободи
телно движение като един
ствен законен представител на 
палестинския народ и нормали
зацията на положението з Ли
ван върху тези оонови.

СЮК и КПСС се застъпват 
за по-нататъшно разширяване 
и задълбочаване на интернаци- 
оналистическото другарско до 
броволно сътрудничество и со 
лидарност между комунистиче 
ките и работническите партии 
върху основите на великите 
идеали на Маркс, Енгелс и Ле 
нин при пълно уважаване на 
равноправието и суверенната 
независимост на всяка партия, 
ненамеса във вътрешните рабо 
ти и уважаване на свободата 
при избиране на различни пг- 
тища в борбата за прогресив
ни обществени преоб'азосания 
и социализъм. Борбата за со
циализъм в собствената стра
на и отговорноста пред своята 
работническата класа и наоо- 
да са свързани о 
солидарност на трудещите се 
от всички страни, на 
прогресивни движения и наро- 

борбата за свобода и 
укрепване на независимост > а, 
за демокрация, социализъм и 
мир в целия свят.

в

СЛЕД РАЗГОВОРИТЕ ТИТО БРЕЖНЕВ, СЪСТОЯЛИСЕ ОТ 15 ДО 17 НОЕМВРИ 
В БЕЛГРАД БЕ ПОДПИСАНО СЪВМЕСТНО КОМЮНИКЕ, В КОЕТО МЕЖДУ ДРУГОТО СЕ 
КАЗВА:

ноправ!ието, ненамесата във въ 
трешните работи, отношение 
на зачитане на интересите, о- 
пита и практиката в двете стра 
ни, които отразяват исторйче 
ските, националните и между 
народните особености на вся 
ка страна, зачитането на само 
стоятелността и свободата в из 
бора на различни пътища в 
социалистическото развитие, 
интернационалистическата дру 
гарска доброволност в съ
трудничеството между двете 
страни и партии в духа на уче 
нието и великите идеали на 
Маркс, Енгелс и Ленин са здра 
вата и трайна основа на по-на
татъшното укрепване на прия 
телските отношения между 
СЮК и КПСС и СФРЮ и 
СССР. .

Приятелските отношения и 
всестранното сътрудничество 
отговаряха и отговарят на ко
ренните интереси на народите 
на Югославия и Съветския 
съюз и допринасят за развити 
ето на мира демокрацията, на
ционалната независимост и со
циализма. Двете страни отново, 
потвърждават своята реши
мост, занапред да развиват все 
странно равноправно сътрудни 
чество между СФРЮ и СССр, 
между народите на Югославия 
и Съветския съюз, постоянно 
да укрепват югославско-съвет- 
тското приятелство и взаимно 
доверие.

Йосип Броз Тито и Леонид 
Илич Брежнев особено вимание 
посветиха на въпросите на бор 
бата за по-нататъшното отслаб 
ване

дународното сътрудничество.
Двете страни поздравиха зна 

чителните крачки по пътя на 
отслабването на напрежението. 
Констатираха, че тези резул
тати свидетелствуват за това, 
че принципите на миролюбиво
то съжителство й равноправно 
то международно сътрудниче
ство все повече се афирмират 
в международните отношения. 
Същевременно, 
сложността и трудностите в раз 
витието и задълбочаването на 
отслабването на напрежението, 
двете страни изтъкнаха, че ще 
предприемат всичко, което за
виси от тях та отслабването на 
напрежението да стане, устой 
чив, цялостен, все по-жизнен 
и по-всестранен процес.

Политината на империализма, 
неоколониализма и всички фор 
ми на доманация и експоата- 
ция си остава главната преч 
ка на мира, независимостта и 
равнопровието на народите. Не 
прекъснатото увеличение на во 
енните разходи, продължава
нето на политиката от позици 
те на сила, намесата във вътре 
шните работи на други държа 
ви, подържането на някои ста 
ри и създаването на нови кри 
зисни огнища представлява се
риозна опасност за делото на 
мира и общата сигурност.

В такава обстановка извъред 
но значение имат увеличение 
та на усилията на социалисти 
ческите, необвързаните и дру 
гите миролюбиви страни, на 
всички демократични и прогре 
сивни сили в борбата страни, 
на всички демократични и про 
гресивни сили 
афирмация на 
международни

икономически отношения, за 
правилно и трайно решение на 
проблемите, предизвикващи 
изостряне и конфликти.

Двете страни подчертаха, че 
в интереса на стабилен мир и 
сигурност е необходимо да 
се полагат усилия процесът 
на отслабване на напрежение
то да се разшири на всички 
области в света и за всички 
основни международни пробле
ми при равноправното участие 
на _ всички страни в това.

Йосип Броз Тито и Леонид 
Илич Брежнев високо оцениха 
успешното провеждане на Кон 
ференцията за евпопейското 
сътрудоичество и сигурност и 
нейния заключителен доку
мент. Те подчертаха необходи
мостта от по-големи усилия и 
конкретни крачки от всички 
участници в Конференцията, за 
да се осигури последователно 
и цялостно осъществяване на 
приципите и становищата, 
утвърдени в занлючителния до 
кумент. Всичко това трябва да 
допринесе към процеса на от
слабване на напрежението, ук 
репването на мира и на меж
дународното сътрудничество в 
Европа и в Средиземноморие- 
то, така както е предвидено 
в Заключителния документ. От 
своя страна СФРЮ и СССР 
са готови по-нататък да пола
гат активни усилия за осъ
ществяването на тези цели.

меж

В разлеждането на двустра
нното сътрудничество двете 
страни със задовлетво констати 
раха, че постоянно укрепват от
ношенията между СФРЮ и 
СССР и СЮК и КПСС и изтън 
наха, че всестраното развитие 
на сътрудничеството в полити 
ческата, стопанската, научно- 
техническата, културната и дру 
гите области е резултат на по
стоянните двустранни грижи и 
усилия.

Югославско-съветските

посочвайки

от
ношения се изграждат съглас- 

съдържащипринципите, 
се в Белградската декларация 
от 1955 и Московската докла 
рация и Изявлението от 1956 
година и в приетицъ след това 

югославско- съвет 
Тези

но

съвместни
доку-ски документи, 

менти а специално резултатите 
от срещите на Йосип Броз Ти
то и Леонид Брежнев дадоха 

развитиетосилен импулс на 
на югославско-съветското 
трудничество, осигуриха успеш 
ното развитие на отношения 
та между двете партии и стра 
ни и заздравиха приятелството 
между народите на Югославия 
и Съветския съюз.

съ-

СФРЮ и СССР считат, че 
предвиденото в Белград през 
1977 година заседание на кое 
то трябва да бъде извършена 
конструктивна
мнения за мерките и сред
ствата за пълната реализация 
на хелзиншките принципи и ре 
шения, ще представлява полез 
но насърчение в решаването 
на тази задача.

Двете страни изразиха за
гриженост във връзка с на
прегнатото положение в Близ-

ЧЕСТВУВАНЕТО НА 29-ТИ НОЕМВРИ В ДИМИТРОВГРАДСКА 
ОБЩИНА

Изхождайки от съвместната 
цел за изграждането на социа 
лизма и комунизма, двете стра 
ни считат, че последователното 
зачитане на принципите на су 
веренитета, независимоста, рав

международно
то напрежение какт0 и 
укрепването на мира и сигур 
ността и развитието на меж-

на в борбата за 
равноправни 

политически и

наразмяна

взаимната

всички
седание на Информбюро в Букурещ. Но 
на Петия конгрес, относно в Резолюцията 
за този конфликт бе изразена надежда и 
желание да се стори воичко, та отношения
та между нашата Партия и ВКП (б) някак 
да се поправят и конфликтът реши по дру
гарски начин.

Имаше повече причини Петият конгрес 
становище. Първата се

в този документ — одобрява становището 
на ЦК на ЮКП във връзка с обвиненията 
от страна на ЦК на ВКП (б) и Информбю
ро и неговото упорито застъпване да убе
ди ЦК на ВКП (б) и останалите членки 
на Информбюро че обвиненията им са 

да върнат разискванията към 
действителна критика на

ди в

неточни и 
принципиална и 
работата на ЮКП, ако тези партии имат 

е основание за танава нри-
да вземе такова 
състоеше в това, че скриващото се зад то
зи конфликт не беше познато в редовете 
на членовете на нашата Партия, а за на
рода да не говорим; втората лежеше в 
тогавашна наша позиция — политическа, и- 
кономическа, идейна, относно в степента 
на съзнанието не само на широките маси 

нашата Партия през 
своитечле-

ТЪРЖЕСТВЕНИ СЪБРАНИЯкаквото и да 
тика.

Освен обстоятелството, че означи край 
началото на новия етап в раз- 
югославската социалистическа 

революция, Петият конгрес на ЮКП влез
на в историята и нато израз на единодуш
ния отпор на комунистите, работническа
та класа, народите и народностите на Юго
славия срещу натиска на Информбюро и 
като израз на тяхната решителност без ог
лед на воички трудности и натисци да 
продължат по собствения си път в изграж 
дането на социализма. Конгресът не бе в 
състояние да даде отговори на крупните 
проблеми, натрупали се в международното 
работническо и комунистическо движение,- 
обаче на дневен ред изтъкна въпроса за 
отношенията между комунистическите и 
работническите парти и между социалистиче 
ските държави. ЮКП решително взе стано
вище, че тези отношения трябва да се 
изграждат върху основите на равноправие, 
взаимно уважаване, зачитане на суверени- 

и независимостта на всяка страна 
и нейното право на собствен път в изграж
дането на социализма.

Петият конгрес на ЮКП беше първото 
предупреждение на Сталин, че с 1ито ня
ма да върви гладко.

На Шестия конгрес на СЮК (ноември 
1952) Тито говори кан на предходния Пе
ти конгрес делегатите са се отнесли нъм 
нападението на Информбюро:

„Петият коугрес единодушно одобри 
отговорите на Политбюро на писмата на 
Сталин и Молотов, а също така и нашето 
становище във връзка с отиването на за-

На събранието ще бъде из
пълнена и подбрана програма. 
В нея ще вземат участие уче 
ниците от основното училище 
„Моша Пияде". и гимназията 
„Й. Б. Тито". Културно-художе 
ственото дружество при Центъ 
ра за култура ще се представи 
с партизански песни.

С тържествени събрания Ден 
ят на Републиката ще бъде по
срещнат и в районните цен
трове и по-големите 
общности в общината.

Денят на Републиката — 29- 
ти ноември ще бъде търже
ствено ознаменуван в Димит 
ровфадена община.

В навечерието на празника 
в Димитровград, ще се състои 
тържествено събрание, на кое 
то за следвоенното развитие 
ще изнесе доклад председател 
ят на Общинсната скупщина 
в Димитровград 
Борис Борисов.

След това ще бъдат връче
ни олтичия и награди на за
служили дейци от Димитров 
градска община.

на един и 
витието на

на трудещите се в 
дългата редица от години в 
нове и сред народа развиваше отданоет 
и любов нъм Съветския съюз като_ един- 

действителен съюзник на който на
страна може да се опре в тежки 

когато

ствен
шата
часове. Следователно, и тогава

-I се показа, че всичко това беше са-- 
©дно страшно заблуждение, когато на 

| постове стана съвсем 
СССР (чети: Сталин) по

инженер
на дело местнимо
нас на ръководните 
ясно какво иска г' 
отношение на нашата страна и своята външ
на политика изобщо — на мнозина члено- 

Парти 
беше ясно".

След отговора на Резолуцията и решител- 
която Петият конгрес се проти- 

сиг-

А. Д.

и на народа това още неятаве на ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА
ОБЩИНСКИЯТ КОМИТЕТ НА СЪЮЗА НА КОМУНИС-

ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СОЦИАЛИСТИЧЕС
КИЯ СЪЮЗ
ОБЩИНСКИЯТ СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ 
ОБЩИНСНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗА НА СО
ЦИАЛИСТИЧЕСКАТА МЛАДЕЖ В

ността, с
вопостави срещу натисна, Сталин дава

на кампания против Юго- 
лавия, която за твърде кратко време по 

;] направления на вътрешен и външен 
получи чудовищни размери. Целта е:

дипло-

тета нал за започване

всички
план
с пропагандистни, политически, 
матичесии, икономически, военни и други 

Югославия да се принуди на на-
ДИМИТРОВГРАД

НА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ И ТРЕДЕЩИ СЕ ЧЕСТИТЯТ |натисци
питулация. Той прилага и последния номер, 

внесе раздор в ръководството и ре- 
те на ЮКП, да се отделят „здравите 

Партията от тези, които остават 
последователни на Титовия курс.

28 ноември-Даня на Републиката [да се
довет
сили" 1-5
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В ДЕЛО!ЗАКОНЪТ ЗА СДРУЖЕНИЯ ТРУД
за сдружаването на селсиосто 
ланските производители, а с то 
ва и насоката на перспектив 
иото развитие на селското сто 
панство.

Като производители сега сме 
неорганизирани, всеки произ
вежда за себе си а . съвсем 
малко за пазара. Затова и не 
може да се говори за по-г оля 
ма ^ходност на нашето сол 
скостопанско 
Ето защо сдруженият селско 
стопански труженик ще бъде 
по-сигурен отколкото частния 
защото неговите възможности 
са пределно ясни.

В нашето село има добри 
условия за развитие на живот 
новъдството и именно в този 
отрасъл трябва ^а се стигне 
до одружаване на селсиостопан 
оките производители. 1рудно- 
ти има всяко начало, обаче убе 
ден съм, че ще ги преодолеем.

само по себе ои. То търси ви
соко съзнание и ангажиране 
от всички работниц/и,. а преди 
воичко от членовете на Съюза 
на комунистите.

Сигурно е, че и системата 
на възнаграждавано иде получи 
определени и качествени про 
мени. С една дума, Законът 
ще стимулира личния труд, 
та .всеки работник да дава мак 
симални резултати според спо 
собностите си. Сега най-важно 
то е Занонтът за сдружения 
труд последователно да се при 
лага във всички области на 
живота.

СИМЕОН ПЕЙЧЕВ, земеде
лец от с. Милевци и предсе
дател на Съвета на местните 
общности в Общинсната скуп 
оциш:

— Доста подробно се запоз 
нах със Закона за сдружения 
труд. Най-моого ме интересува 
онази част, в която се говори

Предт* няколко дни Скуп 
щината на СФРЮ прие За
кона за сдружения тРУД — най 
важния самоуправителен 
кумецт след новата Конститу
ция. Този закон популярно на
речен „Работническа констати- 
туция”, ще бъде оръжие в ръ 
цете на работническата класа 
за афирмиране и осмисляне на 
сдружения труд, което е осно 
вата на нашата система.

Приемането на Закона за 
сдружения труд бе топло привет 
ствувано от всички работници 
в организациите на сдружения 
труд и от селскостопанските 
производители в Босилеградска 
община. Сега наред е последо 
вателното му претворяване в 
дело, за което те се застъпват 
изцяло.

СИМЕОН ВАСИЛЕВ, квалифи
циран ковач в ООСТ „Услуга”:

— Особено ме радва, че За
кона за сдружения труд в цен 
търа на всички активности по
ставя работника. Това означа-

стимулативните критерии, нои 
то преди воичко предпочитат 
количественият и качествен ре 
аултат на труда. В досегашна 
та практика такива единствени 
стимулативни инструменти не 
сме имали, а те са от голямо 
значение за повишаване про
изводител носта на труда.

МИТРА РАНДЖЕЛОВИЧ, зъ- 
боасистентна - 
Здравния дом:
— Законът за сдружения труд 

търси да се осигурят добри ус 
ловия за работа за всяко ра
ботно място, а трудовите за
дачи с удоволствие да се из
пълняват. Също така много по- 
бързо отколкото досега да се 
разрешават редица р,ъпроси от 
областта на сдружения труд. 
Според мене тези изиснвания 
имат голямо Значение за по-на
татъшното развитие и на сдру 
жения труд, и на самоуправи 
телните отношения. Разбира 
се, това няма да се реализира

ва, че от него се търсят мак
симални резултати на труда, 
но и създаване на добри ус
ловия за работа. В това отноше 
ние много неща в нашата орга
низация на сдружения 
трябва да се променят. Меж 
ДУ другото трудовите условия 
не са еднакви на всички работ 
ни места, а начина на възна 
граждаване много често не за
чита осъществените резулта
ти.. Именно тези въпроси ще 
бъдат главна грижа на нашите 
самоуправителни органи, а раз 
решаването им ще 
конкретен принос в провежда
нето на дело на новия Закон.

ЖИВКО КИРИЛОВ, бригадир 
в ООСТ „Морава” в Божица: — 

— Убеден съм, че Закона 
за сдружения труд силно ще тла 
сне напред творческите резул 
тати на всяко работно място. 
Според мен отделно значение 
има онази част от Закона, коя 
то говори за системата на въз 
награждаване. Става дума за

до

труд

производство.встажант

означава

Вене ВЕЛИНОВ

СЕСИЯ НА ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА В ДИМИТРОВГРАД

одарели, но и забележки
Един секретариат за вътрешни работи за всички общини от Региона

Общинската скупщина в Ди
митровград разгледа няколко 
важни въпроса от общинско 
и от регионално значение.
Един от тях беше и проекто
планът за развитие на райо
на. Делегатите дадоха съгла
сие проектопланът да бъде 
приет, а окончателно той ще 
се приеме на Общия събор в 
Ниш към края на декември.

Обсъждайки проектоплана 
делегатите на ОС в Димитров 
орад отправиха и някои забе 
лежки за изменение и допълне 
ние на същия. Най-много за
бележки имаше във връзка с 
комуналните обекти в Димит 
ровградсна община. Мненията 
бяха, че в проектоплана са на
мерили място обекти от по-мал 
но значение, отксцното редица 
обекти в Димитровградска об 
щина. В това отношение осо 
бено ударение беше сложено ^ 
върху пътното стопанство. Бе 
ше предложено в проентопла ' 
на да се предводи изгражда 

> не на още едно трасе на пътя 
Димитровград — границата в 
дължина от 5 километра и с 
широчина, накто сегашния път.
Също и изграждането на пара 
лелен път с пътя Суково —
Димитровград, в дължина от 
18 километра, трябва да наме 
ри място в проектоплана. Уреж | 
дането на пропусквателния 
пункт „Градини”, на граничния 
преход, е също обект от пър 
востепенно значение. Освен 
това в проектоплана има мя
сто и, за пътищата към Звон 
ци и Висок — беше прието на 
сесията.

В областта на стопанството 
трябва да се изтъкне необхо 
димостта за капиталовложения 
в каучуковата промишленост }яжшт

— изграждането на фабриките 
за гумени нишки и технически 
стоки в Димитровград.

В областта на образованието 
трябва по-конкретно да се ка 
же какво ще се предприеме за 
по-успешно решаване на пробле 
ма с учебниците на български 
език. Бяха отправени забележ 
ни за изменение и допълнение 
и в областта на здравеопазва 
нето и информирането.

На сесията се даде съгласие 
и на проекторешението за 
създаване на един Секретари 
ат за вътрешни работи за вС|1

чки общини в Междуобщин 
ската регионална общност в 
Ниш.
И във връзка с тези два ,въпрО' 
са окончателно решение ще 
приеме Общият събор в Ниш.

На сеоията се разгледа и 
информацията за конститу
ционното положение, фуннция 
та, и състава на Общинската 
скупщина; накто и информа
ция за организационното по
ложение и работа на ме
стните общности в Димитров 
градска община. ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА

ОБЩИНСКИЯТ КОМИТЕТ НА СЪЮЗА НА КОМУНИС
ТИТЕ

ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СОЦИАЛИСТИЧЕС
КИЯ СЪЮЗ

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ НА ПРОФСЪЮЗИТЕ

ОБЩИНСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪЮЗА НА БОЙ
ЦИТЕ и

ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ. НА СЪЮЗА НА СОЦИ
АЛИСТИЧЕСКАТА МЛАДЕЖ

А. Д.

НАРОДНИЯТ УНИВЕРСИТЕТ 

в Бабушница
в СурдулицяКОЙТО СЕ ЗАНИМАВА С

— БИБЛИОТЕЧНА ДЕЙНОСТ,
— КИНОФИНАЦИЯ И РАДИОФИКАЦИЯ,
— ОБРАЗОВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ и
— РАЗВИТИЕ НА САМОДЕЙНИТЕ СЕКЦИИ

НА ВСИЧКИ ТРУДЕЩИ СЕ И ГРАЖДАНИ

ЧЕСТИТЯТ НА ТРУДЕЩИТЕ СЕ И НА ГРАЖДАНИТЕ

29-ТИ НОЕМВРИ - 

ДЕНЯ НА РЕПУБЛИКАТАчестити празника на 

РЕПУБЛИКАТА - 29 НОЕМВРИ с пожелания за още по-големи успехи в социалистичес

кото самоуправително изграждане
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ИНТЕРВЮ С ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКАТА НОНФЕРЕНЦИЯ НА
СЪЮЗ В БАБУШНИШКА ОБЩИНА НОВИЦА^ СТАННОВИЧ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯТ СЪЮЗ 

ТРИБУНА НА ТРУДЕЩИТЕ СЕ
„ Социалистическият съюз от ден на ден все повече се превръща във фокус, през 

които се пречупва дейността на всички останали обществено-политичесни организаци. 
Обединяващ фронт, нанто назваме.
Помолихме председателя на Общин-ската конференция на Социалистическия съюз в 
ьабушнишка община 1др. Новица Станчови . ,-а ни отговори:

До каква степен Социалистическият съюз изпълнява тази важна обществено- 
политичесна задача?

— След Писмото на Изпълнително бюро на 
ЦК на СЮК, и особено след интервюто на др. 
Тито пред загребски „Виесннин" и разговора му 
с делегацията на Съюзната конференция на Со
циалистическия съюз — тази най-масова обще
ствено-политическа организация в Бабушнишка 
община бележи завидни резултати. ССРН все 
повече раздвижва своята дейност в местните 
общности. Местните организации на Социалисти
ческия съюз стават място, нъдето гражданите 
изнасят своите проблеми, нъдето те задоволяват 
своите потреби. Болшинството местни организа
ции с успех поемат ролята на обединяващ фронт 
на обществено-политическите сили. Но има и 
танива, които още не са се преустроили напълно.

— Как работят делегациите, които също се 
облягат върху дейността на Социалистическия 
съюз?

Бабушнишка община. Като казвам това, имам 
предвид, че то трябва освен за дейността на 
българската народност, да пише и за дейност
та на останалите местни общности в общината, 
да служи и за размяна на ^вътрешна” инфор
мация. Чрез него да речем местната общност 
в Ясенов дел може повече да узнае за дей
ността на Любераджа или Бердуй и обратно 
Това може да бъде от голяма полза.

— Кан се осъществява сътрудниче
ството между Социалистическия съюз, Съ
юза на номунистите, Съюза на социалисти
ческата младеж, Съюза на бойците и ос
таналите обществено-политически органи
зации?

— Осъществена е висона степен на сътруд
ничество. Има обаче случаи нянои членове на 
Съюза на комунистите да проявяват безотговор
ност за овоята работа в Социалистическия съюз. 
Дори като чели работата си в ССРН считат за 
второстепенна. Такива случаи имаше и сега при 
разясняването на акцията по записване на заем. 
Към такива членове на СК ще се прилагат съот

ветни мероприятия след даването на окончател
на оценна за записвнето на заем.

— Делегатската оистема си гтронарва път и 
заживява все по-пълноценно. Връзката между 
делегатите и делегациите е добра, обаче връзна- 
та между делегациите и базата не е на жела
ното равнище.

— ССРН е незаменим фантор в конституци
онното преобразование във всични сфери. Как
во е положението в това отношение в ьабуш
нишка община?

— Огромно е влиянието на Социалистичве
ния съюз в конституционното преобразование 
във всични сфери на живота. Той е опорна точ
ка в създаването на самоуправителните общно
сти на интересите в образованието, нултурата, 
физическата култура и пр. Той е носител на 
всички преобразования и в това отношение по
стигнахме забележителни резултати.

— От известно време, от година и 
ловина насам, се развива процес на още 
по-голяма демократизация във всички об- 

организации, съот-ществено-политически 
ветно и в Социалистическия съюз като 
при това се води борба за премахване 
на форумната работа. Кажете ни как се 
преодолява форумната работа във вашата 
община?

— Без добро информиране — няма 
добро самоуправление. Кан оценявате ин- 
формираноста на населението в Ьабуш- 
шна община?

— Информирането играе голяма роля. Бабу
шнишка община, в ноято живее и население от 
българската народност, главно се информира 
чрез „Лужничне новине", „Братство", Радио Ниш, 
отчасти от „Народне новине" и ежедневниците. 
Все още не сме доволни с разпространението 
на печата, макар че от средствата на информа
ция главно сме доволни. Но това не значи, че 
информирането не може да бъде и по-добро. 
Специално трябва занапред да се подобрява ин
формирането в местните общности и в органи
зациите на сдружения труд. Инак информиране
то на общинско равнище е добро. Всеки акт, 
преди да бъде внесен на разглеждане в деле
гатската скупщина, се пуона на публично обсъж
дане. И след като по него ои кажат думата 
гражданите и трудещите се — тогава се внася 
в дневния ред на скупщината.

— Кан оценявате ролята на „Брат
ство" като информатор?

— „Братство" информира добре, но занапред 
ще трябва още повече да пише за живота в

— Форумната работа, която беше взела раз
мах по време на либерализма, постепенно се 
преодолява. Освобождаваме се от нея. 
да изтъкна, че този процес не върви така ле
сно. Неизпълняването на решенията ло-нъснс 
другите трудности, които съпътствуват такава 
практика — ясно сочат че тя трябва да бъде 
изкоренена. Решения, които не са „верифицира- 
ни" в базата — нямат изгледи на успех. По този 
начин е даден ясен отговор на форумната ра
бота. Но и днес, все още, определени въпроси 
вместо на най-широки основи — се обсъждат в 
рамките на изпълнителните тела на обществено- 
политическите организации. Към това се приб
ягва и поради липса на време. Танива събрания 
се превръщат в конференции на Социалистиче
ския съюз. Искам да изтъкна и една новина 
в дейността на местните организации «а Социа
листическия съюз в Бабушнишка община: все 
по-често ни канят да ги посетим и ние правим 
това. Това нещо оказва положително въздей
ствие в разрешаването на много належащи въ
проси.

Искам — Кажете ни нещо за кадровата по
литика в Социалистическия съюз?

— В кадровата политика са постигнати 
задоволителни резултати, макар че има случаи 
на ръководни постове в местните организации 
на ССРН да са дошли неактивни хора. Тяхното 
освобождаване ще се извършва в .съгласие с Пра
вилата на Социалистическия съюз.

— Какво предвиждате на плана на 
идейно-политическото издигане в Социали
стическия съюз?

— Към средата на настощяата година приех
ме програма за идейно-политичесно издигане в 
Социалистическия съюз. В нея, естествено, цен
трално място е дадено на марнсическото обра
зование на членовете на ССРН, делегатите и 
делегациите.

Матея АНДОНОВ

В ПОСЕЩЕНИЕ НА ЕДНО РАБОТНИЧЕСКО СЕМЕЙСТВО на и половина купихме и лека 
нола. Къде сме мислили преди 
15 години, че и това ще ус
пеем. ..

В дома на Димитрови не 
лести от разнош. Това не мо
же да се наже. Но факт е, 
че и нищо не им липсва. Те
левизор, хладилник, елентриче 
тричесна печка...

Както и в болшинството 
работнически семейства..

Ангел ДИМИТРОВ

От една стаичка—до къща и колаСемейството на Марина 
и Манол Димитров е едно о- 
бикновено, но и типично работ 
ническо семейство, наквито в 
Димитровградска община има 
много. По произход и двамата 
са от село. Тя от Виоочки Одо 
ровци, а той от Петърлаш. 
Той е на 39 години, а тя е 
няколко години по-млада. Ра
ботят вече 13 години (Мари
на), относно 16 (Манол). Имат 
двб деца — ученици. Мо-върз 
растната, Емица, е в първи 
клас в гимназията, а по-малкия 
Ивица в VI клас в -основното 
училище...

Започнах да работя през 
1960 иодина в заводите на 
„Тигър" в Пирот. Една година 
след това минах в Димитров
градската ,;гумара". Работя 
непрененато в това предприя
тие, като автомеханин и шо
фьор — каза ни Манол.

Съпругата му се настанява 
на работа през 1963( Година в 
конфекция „Свобода”, нъдето 
работи и сега.

Шестнадесет години са в 
бран. Нанви са спомените от 
първите им дни и наиви про 
мени са настъпили през тези

беше много по-трудно, а сегаш 
ното ни жизнено равнище е 
на много по-висока степен. И 
то не само нашето, но и на 
останалите
мейства. Ето преди

години, беше въпросът с кой 
то се обърнахме към тях.

— Първите години прекара 
хме в една малка отая с ед
но легло и това беше цялото 
ни имущество. Манол работе

ше в Пирот и пътуваше. Беше 
трудно, една заплата, а помощ 
от нинъде.

— Не може изобщо да се 
сравнява някогашния ни 
вот и животът ни сега. Преди

работнически се- 
годи-

жи-

На всички граждани и трудещи се в 
общината и в страната 
ЧЕСТИТИМ
29 НОЕМВРИ — ДЕНЯ НА РЕПУБЛИКАТА
с пожелания за всестранни успехи в изгра
ждането на самоуправителния социализъм:

ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА 
Общинският комитет на СКС 
Общинската конференция на ССРН 
Общинският синдикален съвет 
Общинският отбор на СУБНОР 
ОК на Съюза на социалистическата 
младеж
в БОСИЛЕГРАД

<

Семейство Димитрови

СТРАНИЦА 5
БРАТСТВО * 26 НОЕМВРИ 1976



КОВАЧЪТ АСЕН33 години с огъня и
ЖЕЛЯЗОТО

Мъчна била нараздялата 
Асен със селяните му. 11рекли 
няли го да не ги оставя. Заиан 
вали се че не ще да му помог 
«ат, когато почне да строи къ
ща в Босилеград..Но Асен твър 
до решил да „бяга" от село, да 
учи децата, да работи в града.

— Свой овоего не забравя 
— спомнят си за трудните дни 
през 1963 година Асен и Бор 
на. Сами строихме нъща, Няма 
пари, няма материал. На ‘вд«а 
тлана 40 злидолчани дойдоха 
да помогнат с волове и кола. 
Цялото село. Това никога не 
мога да им забравя.

Сега работи в „комбината 
без норма. Получава над 2,5 
хиляди динара на месеца. А- 
сен Митов не е доволен от 
условията при които работи и 
от организацията на работа и 
възнаграждаваното.

— Ние сме нова организа
ция. Всяко начало е трудно. 
Вярвам че с прилагането на но
вия Закон за сдружения труд 
работата ще тръгне по-успеш
но. Мога да работя и по-лече 
да заработя, но тази работа 
трябва да има своя мярка. То 
ва е възможно и потребно — 
разсъждава новауът Асен, кой 
то е и член на Централния ра 
•ботнически съвет на трудова 
та организация „Босилеград". 

Матвматината е майка на вси

си е построил хубаво двуетаж 
на къща. Дворът хубаво огра
ден, с много цветя. Вътре то
пла и приятна домашна обета 
новка. Скромно подредени ота 
ички, телевизор, 
печка и ред други домакинони 
уреди. Тук със съпругата си 
борка, по-малката си дъщеря 
осмоклаоничаката Верна и вну 
чките от по-възрастната омъже 
на за шофьор дъщея пренарва 
свободното си време.

— В Зли дол, нъдето съм 
роден, бях ковач цели 20 го
дини— разправя своята исто 
рия белокосият ковач. Ьяхме 
девет деца. Имот малко да се 
остане на село и аз хванах 
занаята. Три години го учих 
при съселянина ми майстор 
Анани Андонов... Като селски 
ковач работех и по 24 часа, 
денонощно. Дойде пролет. Се
ляните по сред нощ дойдат 
да им поправя рало, секира, 
кола. Чакат и молят. А аз кан 
во да правя. На всеки му 
трябва помощ, всеки чана, 
всеки бърза... Денонощна ра
бота. Идваха селяни и от ос 
таналите села под Църноон...

Работилницата на Асен Ми
тов, 55-годишен ковач в Боси 
леград няма адрес. Без улица 
и номер, тя е известна на все 
ки човек в града и на воички 
селяни. Към болницата, 
се мине „Андако" някаде 

градини

елентричнакато
в
вкитните овощни 

Радина махала по цял ден звън 
тят ритмичните удари на Асе 
новия чук. По тоя звук го на
мират хората, когато трябва да 
се поправи брадва, мотика, 
плуг или да се купи кланфа, 
подкови за добитък и пр.

Примитивна е работилницата 
на Асен ковача.

Обикновена, разпаднала се 
вече барачка. Лете пек — зи
ме студ. И алатите и духалото 
— всичко е старо и примитив 
но. Дали отговорните от ООст 
„Услуга” ще се погрижат да 
обзаведат ковачницата, да се 
работи по-бързо, повече и по- 
качествено 
■измъчват Асен и неговия по-

Приятна семейна обстановка

ОБЩИНСНИЯТ НОМИТЕТ НА СНС 
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ССРН 
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗА НА МЛА
ДЕЖТА И
ОБЩИНСКИЯ СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ В

БАБУШНИЦАтези въпроси
НА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ И ТРУДЕЩИ СЕ 
ЧЕСТИТЯТ

младият му ноле-мощнин
га Симеон Василев. Третият 
ковач е на почивка — болен е.

— Работа имаме колкото 
щеш — спира за момент кова 
нето майстор Асен, за да отго
вори на въпроса ни. — Нашият 
занаят никой не 1|ска„ да учи. 
Младите избират финни и по- 
лесни занаяти... За ковачлъка 
мога да кажа, че е тежък на- 

. то се гледа от страна. Но на 
мен никога не е било трудно 
Свикнал съм да живея с чука, 
огъня и желязото. Цели 33 го
дини работя с тях. Кол но ли 
желязо е минало през ръцете 
ми. Като помножим 33 с 330 
и с 30 — |Юдините с дните и 
с килограмите дневна „норма”
... Това са хиляди подкови, 
палешници, мотики, колелета, 
порти и какво ли още не.

Звъни наковалнята под чука. 
Пристига селянин от Ресен 
със счупена железна вила.

— Асене, моля те, веднага 
да ми направиш вилата, нямам 
с какво да изкарвам тора. Ко
га ще бъдат готови колата на 
Андон? Асен не спира работа
та. Дава обяснения на мюще- 
рията. Работата тече без за
стой. ..

Асен и семейството му жи
веят на другия край на Бо
силеград, на Краин дол. Тун

ДЕНЯ НА РЕПУБЛИКАТА 

29 НОЕМВРИ
чно, ано правилно се прилага
— заявява някогашният отлич 
«ин в зли долен ото основно учи 
лище.

Тридесет и три 1<оди«и ковач, 
четири години преди това ми
ньор в Бор и онолността, 36 
различни обществени задъл
жения в следвоенния период
— от член на местния народен 
отбор в Зли дол до околий
ски отборнин в Лесновац, член 
на Общинския комитет и пона
стоящем 
Снугпцината на самоуправител 
ната общност по физическа 
култура.

— Имам малко признат стаж, 
а ще мога още да поработя. 
Имам сили за това — наза ни 
«а края бай-Асен Митов, ко
муто пожелахма друг път да 
го заварим в съвременна мо
дерна работилница...

С ПОЖЕЛАНИЯ ЗА ОЩЕ ПО-ГОЛЕМИ УСПЕХИ В СО
ЦИАЛИСТИЧЕСКОТО ИЗГРАЖДАНЕ

д
V -

.
председател на

■; -1

■ :

В ковачницата Стоян СТАНКОВ
КВ8МЛН..В.ЖВНВ 9В1Е111111НШШ1П1И1 ЯПМ1Ш1И111111111В11Н1 »■■>■■■ I»»№

ИЗ РАБОТАТА НА ПЪРВИТЕ НАРОДООСВОБОДИТЕЛНИ ОТБОРИ

Дъното на бъдещ езеро в Лисина 
■■■■■I •«■■“■■^■виииияваашавшеааяизяаван»

Сн. Ст. Н.
и

СЪГЛАСНО НАПЪТСТВИЯТА, ДАДЕНИ 

ОТ МАРШАЛ ТИТ0...Преустройството на Наро 
доосвободителния отбор на 
Димитровград (тогава Цари
брод) се състоя в началото На 
октомври 1944 година. До то
гава Околойският народооовобо 
дителния отбор изпълняваше 
функциите и на общинския на- 
родосовободителен отбор на 
Димитровград. Според нареж 
дането за преустройство на об 
щинокия народосвободителен 
отбор, в което се казва, че та 
зи реорганизация идва „съгла 
сно напътствията дадени от мар 
шал Тито... „От нея може да 
се разбере, че до октомври 
1944 органите на властта в Ди 
митровпрад са работили с поч 
ти стария апарат на община 
та. С преустройването което 
е станало на 2 
уволнени всички стари служа 
щи, а на тяхно място бяха на
значени нови.

ПЪРВО РЕШЕНИЕ: СЪЗДАВА
НЕ НА ОБЩИНСКА КУХНЯ

На своето заседание от 9 он
томври 1944 година Общинския 
народосвободителен отбор на

гр. Цариброд под председател 
ството на Нацко Тодоров взе 
решение да се образува об
щинска куня. Същата бе от 
крита
Р. Дойчинов, а инвентар за 
кухнята бе взет от гимназия
та, детския дом и агрономство 
то. За готвачна бе назначена 
Станка Панайотова, ръководи
тел Спасен Джорджев.

Тъй като общиноните 
тели още не получаваха запла 
та беше решено да им се обез 
течи безплатна храна, в тази 
кухиня взимаха храна и някои 
членове на семействата на об 
щниските служители, за ное 
то бе взето опециално реше
ние.

на Димитровград с дърва. Зи 
мата наближаваше, а градът 
беше без дърва. Не само уч
режденията, но и частните ли 
ца нямаха достатъчно дърва 
за зимата. Затова общинския 
Н ародоосвободител ен 
взе решение 
„Цинцарсни рид" да се 
кат 8003 дърва. За тази 
бяха създадени бригади и под 
контрол на горения пазач Со
кол Симов акцията 
де навреме.

бодени Лесновац, Ниш, а фрон 
та се намираше пред Ьела па 
ланка. Народооовободителният 
отбор на >р. Димитровград не 
само, че онабдяваше партиза 
ноните части в града, но подър 
жаше връзки с бригадата 
фронта и доставяше 
заните храна и обленло.

ници препращаха на фронта. 
Накто е известно, тях акция 
продължи до края на войната 
Населението 
помощ и следеше движението 
на своята бригада през Сър 
бия. Косово

помещенията на Васил винаги даваше
отбор 

местността 
•изсе-

на дори до Босут.на парти
цел оооЗа тази цел се провеждаха 

събирателни акции по цялата 
тогавашна околия. В града бяха 
формирани три групи, които 
бяха задължени да събират 
помощ в града. В първата гру 
па бяха свещенин Никола Пав
лов, Василка Стратнова и Верги 
ния Иванова. Във втората гру
па бяха Мария Младенова, Ва 
сна Петрова и Тодор Геров и 
в третата група — Емилия Ни
колова, Крум Величков и Сте 
фанна Минчева.

Самогюжеревованията 
бираха и

служи
Това бяха само известни за

дължения на Народоосводител 
ния отбор на гр. Цариброд в
«матпТ0л АНИ след осв°божде нието. Ано се

се прове-

НАЙ-ГЛАВНА ЗАДАЧА: СЪБИ
РАНЕ ПОМОЩ ЗА ПАРТИЗА
НИТЕ

В началото на октомври 1944 
година Първа царибродока бри 
гада беше вече заминала на 
фронта и се намираше 
ността на Власотинци. В този 
момент все още не бяха оово

октомври са гфоследят и ос
таналите задачи __ подържане 

мобилизираните,
Жа 38 бедните, онабдяване на 
населението с

имота на при-

рибродАЪРВА ЗА ГРАД ЦА’ храна,
гава може да ое подучи пълна 
■представа за работата на пър 
вите органи на народната власт 

година.

то-

Най-важната 
се поставяше пред органите 
на властта беше снабдяването

задача, която в окол

в края на 1944се съ 
по опециални прате

СТРАНИЦА 6 Б. Н.
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ТРУД В САУШ НА НАУКАТА
В ПОСЕЩЕНИЕ НА ВЕСЕЛИН МЛАДЕНОВ
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★ ВИСОНИ ПРИЗНАНИЯНА НАШ УЧЕН. I
Велин Младенов е роден 

в село Смнловци, Димитров- 
градска община, където

ревичан хибрид срез 1975 го
дина. Това е хибрида под на
звание ИЖСН — 74 — V.

ств€но-гголиТ|Ичернапга 
вноот. ГТрез 1971 година органи 
зацията на инженерите и тех 
циците му връчи грамота, през 
1975 година той получи 
рия Орден на труда със златен

амти-
и за

почнал своята кариера преди 
30 години. .Като завеждащ 
окостопаноко

— Това беше за мене огром
сел но признание и подтик за ра 

бота. Създаването н§» хибриди
и втопроизводство при 

тогавашния НОО, Той започна покрай знания и работа трябва венец и тази година завоюва 
и време. В създаването на пър Първомайската 
вия хибрид трябваше да минат
15 години — г---
Велин Младенов.

Да се занимава с подобрение
награда. Тазина селскосто производство. 

В разсадника при Желвоша той 
бе направил няколко 
парцели за да подобри произ
водство на пшеницата.

След това напуска родния 
ои край в стремежа си да на
мери по-добри условия за рабо 
та и живот. Първоначално се 
настанява в Зайчар, а след то
ва Инджия, където започва да 
работи като агроном. Тези дни 
посетихме другаря Младенов, 
който си припомни за първо
то му службуване в Димитров 
град:

—>Бях млад агроном. В око 
лията тогава бяхме само двама. 
Започнахме да работим при тру 
дни условия. В сравнение със 
сегашното положение в Дммит 
ровградска община може да 
се каже, че селското стопан
ство беше бедно. Съществува 
ха само домашни сортове пше 
ница и царевица, които дава- 
ваха малки добиви. Земята се 
обработваше твърде примитив
но. Дори и ние агрономите, 
които знаехме нещо за модер
на обработка на заемята нямах 
ме представа, че един ден 
добивите на пшеницата и ца
ревицата ще увеличим до та
кава степен в нашите краи
ща. .. Спомням си, че хората 
слушаха нашите съвети. Ние 
направихме при Разсадника в 
Желюша няколко опитни парце 
ли. Това бяха и първите мои 
опити. Тук се зароди моята 
любов към изследването...

награда получиха 30 
нина в цялата страна, а трима 
от тях са от Войводина.

Спомен от далечен Виетнамтруже-назва другаря
опитни дани от ентусиазъма ' и науч 

ните постижения на този наш 
землян. Есен е на широките 
улици на Инджия оовен много 
моторни ноли се срещаха ко
ли, натоварени с жълто-оран
жева царевица. Всеки произво 
дител на царивицата тук зна 
еше, че високите добиви на

царевицата са дело на Младе
нов, който след пристигането 
в „Анпрономбината” преобра
зи селското стопанство на то
зи край. Затова и нас не ни 
беше трудно да го намерим 
без точен адрес. Младенов тун 
познават всички.

О 0

'След един ден престой при- 
нашия приятел Младенов ние 
напуснахме неговия дом и град 
чето Инджия приятно изнена Богдан НИКОЛОВ

ИЗ ФОТОАЛБУМА НА НАШИя СЪТРУДНИК

КУСОВРАНСКИ ИЗГЛЕДИ
В подножието на най-гаиооките върхове 

на Влашна планина се намира димитров- 
градокото села Куна врана. От Димитров
град или от Пирот до селото се пътува 
два часа с автобус. Пътуването става пове
че по тесен планински път край Ерма и 
Кусовранщица из живописните предели в 
тоя нрай.

Пътят за Иуса врана е всичко. Той 
овързва селото с общината и със света. 
Автобусите редовно пристигат и отиват. 
По пътя, който е много ,,чувствителен" 
при наводнения ще срещнете камиони, на 
товарени с нартофи, дърва, строителен ма
териал, брашно и други стоки. Селянке 
внасят и изнасят. Но пътят за Нуса врана 
все още не е направен канто трябва. 3/ло- 
ва хората се страхуват да не го отнесат 
пролетните води и летните дъждове.

Някога по стръмните планиноки пътени 
до селото се е пътувало с коне или пеша.

Малките планински кончета са носели то- 
враи и над сто килограма от Пирот, Бабуш- 
ца или Димитровград.

В селото има и една „бачия”. Но сто
паните не са доволни от цената на мляно
то. Сравнението, че млякото е по-ефтино 
от минералната вода често се коментира 
от нусовранчани... Цените на стоните в 
селския магазин често се увеличават, до- 
нато селскостопанските произведения 
доота ефтини: килограм нартофи — 3 ди
нара, боб — 10 динара, яйце — 1 динар, 
килограм дървени въглища — 2,5 динара 
и пр.

Д-р В. Младенов

Отличителните белези на то 
зи царевичен хибрид са висо 
ни добиви — по 150 центнера 
на един хектар, притежава спо 
собности за борба против гъб 
ните заболявания, качествен е 
за прехрана на добитъка.

Тази година Младенов завою 
ва още един успех Комисия 
та за утвърждаване на сорто 
вете в Белград /му прие още 
един хибрид — РЕКОРД 85Л/.
Този хибрид има същите бел е 
зи канто, и първия, освен то 
в а той има по-гол ям а доход
ност,

В момента Младенов е за
вършил работата още върху 
дет царевични хибриди. Те са 
във фазата на утвърждаване 
на начеството от страна на Ко 
мисията за сортове в Белград.

ВИСОКИ ПРИЗНАНИЯ 
Освен с научна работа 

Младенов е и активен обще 
отвено-лолитичеони работник.
Няколко пъти е избиран на 
член на Общинския комитет 
,на СИ в Инджия. Активен е и 
в останалите обществено-лоли 
тически организации. Понастоя 
■щем и е председател на фут 
болния отбор на Инджия. В но 
лентива на „Анпрономбината' 
и града се ползвта с добър ав 
торитет. За не^вата научна ра 
бота и обществено-политическа 
активност той получи високи 
отличия. През 1957 година по 
лучи Орден на труда със сре
бърен венец, през 1969 годи Местният младежни танцов състав на „Мамените срещи" 
на Октомврийска награда на 
Инджия. Тази награда получа 
ват само заслужилите деици в 
областта на науката и обще

са

■Изкупуването на гъби и лековити билки 
става също по доста ниски цени.

■Куоозранските мъже са прочути май
стори строители. Мнозина от тях отбран на 
пролет до късна есен са по строежите на
вред из страната. Печалбарството донася 
добри приходи на много семейства.ДЕНОНОЩНА РАБОТА...

В Инджия другаря Мла
денов започва да работи при 
нови условия. В селското сто
панство „А|рономбинат" той на 
мери подходящи условия за ра 
бота. Точно по това време в 
нашата страна започнаха го
леми изследвания за създава 
не на царевични хибриди спо 
ред опита на американските 
учени. За нратко време в на
шата страна се създавоха но
ви царевични хибриди в Земун- 
поле, Загреб и на други сто
панства, 
сам работата за създаване на 
царевични хибриди. Той редов 
но посещаваме нашите науч 
ни центрове, използваше тях- 

опит, но и сам внасяше 
ново в тази работа, ноято йена 
знание и .време.

Най-сетне, след 15 
упорито работа Младенов усля 
да регистрира първия свой ца-

РЯ

Младенов започна

■ния

години

✓

Отборът по малън футбал

Гостилиичароно предприятие 

„Църни врх“ - Бабушкица Текст и снимки

НА ВСИЧНИ ТРУДЕЩИ СЕ ЧЕСТИТИ ДЕНЯ НА 
РЕПУБЛИКАТА

Славчо Петров

< '■ ■

тобуенвта опирнв „сред село" винаги о оживеноНа— *
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СЪОБЩЕНИЕ НА ИЗДАТЕЛСТВО 

»БРАТСТВО«
Тъй като в скоро време предстои изра

ботване на плана за книгоиздателска дейност 
„Братство” за следващата 1977 

година, Издателският съвет за книгоиздател- 
дейност на 19-и т. м. взе решение всички 

заинтересовани от българската народност в 
Югославия да бъдат осведомени за следното:

1 Представки за оригинални произведе
на _ СТИХОСБИРКИ, СБОРНИЦИ с~ 
РАЗКАЗИ, ПОВЕСТИ, РОМАНИ, ДРАМИ, 
СБОРНИЦИ ЕСЕТА — издателството 
приема до 10 декември т.г. Представките 
трябва да съдържат: име и презиме на ав
тора с точния му адрес заглавието на пред
ложения ръкопис, обем на ръкописа (колко 
страници на пишеща машина), от кой жанр

на издателство

ска

от

ще

Есенен пейзажМилорад Геров:

В ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ЦЕНТЪР „Й Б. ТИТО" В СУРДУЛИЦА

Учениците самостоятелно 

разполагат с резултатите иа своя труд
е.

Поради краткия срок, посочен по-горе, 
издателството ще приема освен ръкописи с 
представки, и само представки, при условие 
авторите да доставят предложение ръкописи 
най-късно до края на февруари 1977 година.

Ръкописите трябва да бъдат написани 
на български език на пишеща машина. кици (плащане на интернат и 

храна, екскурзии, ученици, об
лекло и др.), за подобрение 
храната в ученическия стол и 
т. н.

дина, трудолюбивит училищен 
колектив е осъществил 750 хил 
яди динара доход от собстве
на продукция и то; 450 хил
яди динара от залесяване за 
сметна на ВЕЦ „Влаоина”, це
ха на горското стопанство в 
Сурдулица и др. и 300 хиляди 
динара от спестявания. Той има 
площ от 250 ха, където уче
ниците се занимават с овощар 
ство, земеделие, дървообработ 
ва-не, животновъдство. Център- 
рът разполага и с голяма меха 
низация, ноято служи за стро 
еж на пътища 
на тераси за защита на почва
та от ерозия в комуната и 
извън нея и по танъв начин 
се обезпечават и допълнителни 
приходи. В разпределението 
на чистата печалба, осъществе 
на чрез производителен труд, 
учениците участвуват с 40 на 
сто и със средствата, спечеле
ни по този начин, самостоятел 
но разполага младежната орга 
низация в училището. Обикно
вено тези средства се изпол
зват за помощ на бедни уче-

В Образователния център 
„Йосип Броз Пито” в Оурду- 
лица се учат 477 ученици, раз 
нределени в петнадесет пара
лелки, от които осем в общия 
отдел, четири в дървообра
ботващия и три в отдела за 
квалифицирани търговени ра
ботници. От тях около 50 ду
ши са от редовете на българ
ската народност от Димитров
градска, Сурдудишна и Боси- 
лвградена община.

Според деветмесечното фи
нансово състояние за 1976 го-

2. Освен художествени произведения ще 
се приемат представки за ПУБАИЦИСТИЧ- 
НИ, НАУЧНИ И НАУЧНО-ПОПУЛЯРНИ 
произведения. Условията са същи както и за 
художествените произведения.

Ръкописите и представките 
представките трябва да се изпратят на ад
рес:

Дървообработващият 
на Образователния център „Й. 
Б. Тито” в Сурдулица органи
зира сътрудничество с „СИМ- 
ПО” във Враня, а общият от
дел — с „Делишес" от Влади- 
чин хан и „Власина-лродунт” 
от Сурдулица. Там учениците 
през ^лятната и зимната ванан 
ция отиват на практично обу
чение.

Неотдавна 42 ученици от 
дървообработващия отдел про
ведоха седемдневна научна ек 
скурзия. Те посетиха известни
те трудови организации в об
ластта на дървообработвател- 
ната промишленост: „Марлес” 
в Марибор, „Ориолик” в Орио- 
вац нрай Славонски брод, 
„Мебло” в Нова Горица, 
„Елан” в Рийека и др. Това 
ще им помогне по-добре да 
се подготвят професионално.

Милан ВЕЛИЧКОВ

отдел

или само

Новинска установа „Братство" 
(издавачка делатност)

.18000 НИШ
Ке] 29. ^ецембра бр. 8 изграждане

СУРДУЛИЦА I

30 НОВИ ЧЛЕНОВЕ НА ск Тито” в Сурдулица прие 30 но
ви членове от редовете на 
учениците и ученичките. Това 
са младежи със солиден успех 
в училището и дейни в извън- 
нлаоовата и извънучилищна ра 
бота.

Между новоприетите в СЮК 
четирима са. от редовете на 
българската народност.

приема нови членове в СЮК 
от редовете -на учениците.

И тази аод-ина, на 18 ноем
ври, пред Деня на Република
та, в редовете на СЮК пър
вичната организация на СК в 
Образователния център „Й. Б.

В чест на големи държавни 
прозници първичната партийна 
организация по предложение 

. на Младежката организация и 
класовите общности при обра 
зователния център „Й. Б. Ти
то” в Сурдулица, години наред М. Вел.

От Самоуправителните ор
гани и професионалната 
служба на самоуправи
телните общности на ин
тересите за основно об
разование и възпитание, 
нултура, физическа нул- 
тура, пряка детска и 
социална защита в Сур
дулица

викторината*!^ 

в Звонци
Неотдавна в Звонци — Ба- 

бушнишка С/бщина се проведе 
четвъртата викторина на вест
ник „Другарче” в създействие 
с „ДечРа новине” от Горни 
Милано'*ац. Викторината се съ 
стоя ; чест на 29 ноември — 
Ден*,, на Републиката и в нея 
взеха участие основни учили 
ща от Босилеградска, Бабушни 
шна, Сурдулишна и Димитров 
градска община.

ЧЕСТИТЯТ 
НА ВСИЧКИ ТРУДЕ

ЩИ СЕ И ГРАЖДАНИ, 
НА МЛАДЕЖТА И ПИО

НЕРИТЕ НАВРЕД ИЗ НА 
ШАТА СТРАНА

Главният и отговорен редактор 
на „.Другарче” Милан Велич- 
нов приветствува участниците 
във викторината и гостите.

29-ти ноември 

- Деня на 

Републиката

Пионерките и пионерките освен 
показани добри знания 

представиха и като добри изпъ 
лнителни на народни песни.
Учениците се състезаваха по 
история; сърбохърватсни и бъл
гарски език и музикално възпи 
тание.

се

Винторината беше масово посе 
тена и проследена с голям ин
терес от зрителите.

с пожелания за още 
по-големи успехи 
циалистичесното 
ждане.

со-
А. Д. изгра-
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И1ШШЦ4
АКТУАЛНА ТЕМА

Младите и селото
Защо в бсоилеградоките се 

има мною старчески семей 
ства? Защо младите хора не 
остават на село да обработват 
земята, да бъдат земеделци? 
Тези въпроси търсят отговор 
за всяко село в Бооилеградона 
община

За пример да вземем с. 
Брестница. Тя е едно от най- 
старите селища в общината. 
Близко е до Босилеград и до 
асфалтовото шосе. След война 
та в селото работеше прогим 
навия. От Брестница за излез 
нали много ви шисти, ьила е 
център на околните села, а из 
вестно време и седалище на 
община...

нъщи, по едно-две говеда на 
гумното... Когато си заминат

и пр. по-добро снабдяване на 
селото, помощ от специалисти, 

се гарантирани цени и пластмент 
за произведенията и пр.

Липсата на добри пътища 
и ток е също фактор, който 
младия човен гони от селото

___ 0 п в град. В общината. са елек-
земята. Всеки може да Даде трифицирани само пет селища 
свой отговор на този въпрос
но всични отговори трябва да 
се обобщят в един. *

Преди всично младите . не 
виждат перспектива в земеде
лието и снотовъдството. Сел
ското стопанство си е остана 
ло такова нанвото е било пре 
ди много години. Кооперации 
те но направиха нищо за по-

и старите на къщите ще 
сложат катинари , сградите ще 
се орутят и... една грозна
картина.

Защо младите хора не оста 
ват на село да обработват

а наскоро се очаква ток в още 
девет села. Но за построява 
нето на пътища и елентрифина 
цията на селата са неооходи 
ми усилия от младите и стари 
те във всяко село, и от об
щината.

Понастоящем в Босилеград 
ска община усилено се рабо 
ти да се поправят старите ноб 
перативни домове. Поправени 
и обзаведен същите ще се 
ползуват като магазини и за 
оживяване на културния живот 
и политическата дейност във 
всяко село или район. Това 
също ще помогне да се подо- 

>и живота на село.
С идването на тока в сеЛо 

цуе проникне и „бялата тех 
на' — различените доманин 

ски уреди на ток, телевизия 
та, и под. С това селския жи-

ЕДИН ЧАС ПО ИСТОРИЯ

Когато косата 

настръхваше I
Неотдавна в село Звонци — и страшни. Всички тези хора 

Бабушнишна община се гтрове са тръгнали на борба за нов 
де викторина за учениците от живот, готови за този идеал 
основните училища на българ и да загинат... Но и на те- 
сната народност в СФР Юго зм хора сърцето се е стягало 
славия. Викторината, в чест на от болка, стягало до гголуда, 
29 ноември — Деня на Релуб когато са се „срещали" с ужа- 
лината, организираха детския ли и губили живот и безпомощ 
вестник „Другарче" в съд ей ни деца.
ствие с Издателство .Дечйе Всичко това ,;научиха" пио 
новине ’ от Горни Милановац. нерйте на този час. Те задава 
В рамките на викторината бе- ха въпроси и получаваха отго 
ше организиран и разговор на вори. Научиха и това, че дру- 
учениците с първоборци от гаря Анджелинович е бил в 
Лужнишки край — другарите състояние само за една нощ 
Драгомир Анджелкович — „Го да измине повече от петдесет 
ша" и Бошко Богданович. километра, че другаря Богдано

Свободно можем да кажем, рич е бил младежки ръководи- 
че разговара не само, беше тел. Чуха и някои анекдоти и 
успешно проведен, но се пре всичко това остана забележено 
върна и в неповторим час по в техните глави, 
история. Най-важното, което обаче

В момента, когато сме в на- научиха беше, че винаги тряб 
вечерието на една от най-значи борят
телните дати от нашата история ,, А л “
— чествуване Деня на Ре- и това, че най-светлото не- 
публиката — пионерите чуха що е да се бориш и ако тряб 
истината за една борба от аа и живота си да дадеш — 
самите участници. Това вече за р0дИ,ната 
не беше час по история, в кой 
то се преподаваше или про
веряваха знанията. Не беше 
и викторина, в която се показ- 

знания. Това беше възкре 
сяване на спомени о,т двама 
борци, чиито изложения с ллам 
нали очи следяха пионерки и 
пионери от Бистър, Клисура,
Поганово, Смиловци, Звонци,
Димитровград...

Чувствуваше се кан с при 
таен дъх те просто поглъщат 
всяка дума. Беше дори трога
телно да се наблюдават тези 
все още невръстни деца най 
просто страдат в някои мо
менти. _В_ моменти, когато им 
се разказваи/е за храбрата де
войка, която е жива запалена 
от врага, понеже не е, въпреки 
всички страдания и 
иснала да предаде другарите 
си. Безспорно, че по това вре 
ме те си представляваха малко 
то лужнишно село, събраният 
враг около запалената намаря 
със слама, под пламъците на 
която се разделяла с живот 
една млада девойка...

Или моменти, ногато борците 
са влизали в опожарени села 
и намирали заклани двегодиш

вот до голяма степен ще за 
прилича на градския. А с про 
нарването на пътища по-бързо 
ще се стигне в града — 
в болница, община, училище и
пр.

Ано така се подобряват ус 
ловията за живот на село, мла 
дият селянин ще се „обърне" 
към земята, ще стане стонов 
производител, ще живее кул 
турно и съвременно. Гогава 
мнозина отселили се ще се 
върнат на село.

Има още въпроои, които из
мъчват селото: липса на теле
фон, автобус, училище и пр. 
Но всички тези въпроси ще 
се решават последователно, 
планомерно. Затова всяка мост 
на общност, тоест всяко село- 
заедно с общината — трябва 
сериозно внимание да обърне 
на планомерноте си развитие. 
С една дума местната общност 
да планира своето развитие. 
Планът от една страна ще мо 
билнзира хората на работа, а 
от друга ще им открива пер
спективата на по-доброто бъ
деще. Инан дилемите дали ще 
се направи път, дали ще дой 
де ток, дали ще открие про 
давница, дали стопанската ор 
ганизация ще се наеме да ор 
ганизира селото за по-голяма 
продукция — с една дума дали 
след пет »одини . ще ее про 
мени нещо съществено в жи 
вота на село — карат млади 
те да .го напуснат веднаж за 
винаги.

Разбира се, че много е сто
рено на село особено.в след
военния период. Това никой не 
може да отрече. Но ще тряб 
ва още много да се направи 
та селото попълно да заживее 
в ритъма на новото време.

ИВАН АНДОНОВ

Младите напускат селото и търсят работа

Днес Брестница е село на 
старчески семейства. В чети 
рикласовото училище вече де- 
етина години учат само 10- 
ина деца. Но когато е праз
ник в селото пристигнат бре- 
стничани с кола от най-различ
ни градове в страната, домове 
вете оживяват за един — два 
дена. Сетне пан същата нар 
типа: стари семейства, необра 
ботени имоти, разпаднали се

в града
добрение на живота на село. 
Няма специалисти агрономи, 
няма сдружаване, няма ноопе 
риране, няма гарантирани це
ни за произведенията. Сел
ският стопанин е предоставен 
сам на себе си. Овощните дръ 
вчета не се подмладяват — 
няма овощен разсадник. Снаб 
дяването е твърде нередовно. 
Няма кой да изнупи селскосто 
ланските излишеци.

С една дума, младият чо
вен — земеделец не остава на 
имота, защопго тук не може да 

- изкара поминък за семейството 
си. Затова тръси друг из
ход: училище, занаят, преселва 
не. Следователно, ако искаме

А. Д.

Милорад ГЕРОВват

ЗОВ да възвърнем доверието на 
младия човек в земеделието .— 
трябва да подобряване също
то.

Приетият тези дни Занон за 
сдружения труд дава повече 
възможности за сдружаване 
на селскостопанските произво 
дители. Сега са необходими у- 
оилия от страната на селско- 
стопанскитеорганизации и сел 
ните трудеженици да се на
мерят и приложат най-подходя 
щите форми на сдружаване. 
Само така да се решат въпро 
оите за по-високи добиви в жи
вотновъдството, овощарството

(КЪМ СДРУЖЕНИЯ ТРУД)

Аз с теб съм винаги на ТИ, човеко мой! 
И трябва ли, тогава, да ми бъдеш враг, 
ако в борбата си за слънце, в строя, 
ний не вървим заедно, под крак?

Ето, че ти работник си, а аз поет.
Ти фабрики строиш, а аз създавам рими.
Ти с чук, а аз с писалка съм зает.
— Не е ли все борба, това, кажи ми?

Това което ти го можеш, аз не мога.
Това което мога аз, не можеш ти.
Тогава, има ли причини за тревога, 
човеко мой, с който съм на ТИ.

ГОЛГОТИ,

В ЧЕСТ НА ПРАЗНИНА

Концерт в Димитровград
в Анадемията за Музикално из 
куство в Белград.

Членовете на 
младеж от Димитровград заеха 
воички места в голямата зала 
на Нултурния център нато при 
ветствувоха заслужените худож 
цици на музикалното изкуство 
от Белград.

. В чест на Деня на Републи 
«ата в организация на Музи
калната младеж в Димитров
град на 22 ноември бе изнесен 
концерт под название „ЗНА
МЕНА НА СВОБОДАТА".

Програмата изпълниха Див
на Джонович и Мира Бабич, 
членове на Народния театър от 
Белград, съпровождани на пи 
ано от Олга Попов, професор

«и деца...
А това са били и най-трудни 

те моменти на борците, накто

музикалната

В борбата заедно с писалка и с чук; 
с каквото мога аз, с каквото можеш ти, 
— ела, да стиснем си ръка един на друг, 
та слънцето по-ярко да блести.

изтъкнаха другарите Анджели- 
нович и Богданович (на зададе- 

въпроои).«ите от пионерите 
Борбата, омъртта, не са били 
най-страшното. Дори не са били С. Нейков
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СРЕЩИ И РАЗГОВОРИ

БЕЛГРАДЧАНИН В (АБУШНИЦА
За заслуги в работата си 

Червения кръст д-р Душано- 
вич неотдавна бе отличен.

вСвиннали сме с тебПРЕДИ тринадесет години в
назаха те.пристигна първияБабушница

Това е д-рлекар-специалист. Но това е само една част Д-1Р Душанович ни отмри и 
мална тайна. Дванадесет годи
ни е провел като футболист 
в „Червена звезда". Играл е

Михайло Душанович, специа- житейсната приказка за д-р Ду 
шанович. Оовен с професияталист-педиатър. От тогава до 

днес в кабинета на Душано
вич винаги е шумно. Пълно е 
с малки „пациенти". За всеки- 
го от тях д-р Душанович ще 
намери добра дума, що го 
охрабри; ще развесели запри 
жените лица на родителите ..

Михайло Душанович е роден 
в Белград. Там завършил обра 
заванието си преди 13 годи

си — той е активен деец в
организацията на Червения 
нръст, а няколко години се е 
занимавал и с проблемите на

от пионерския до първия съ
став, а известно време и за 
националния младежки отбор 
на Югославия.

МИЛУТИН ДЖУНИЧ

Отличие за д-р Душанович

футболния спорт в Бабушниш
ка община.

V
ТРУДОВИЯТ КОЛЕКТИВ НА

ни. ЗДРАВНИЯМалко необикновено за дне 
шоното време 
специалист да остави Белград 
и да дойде в провинцията. Но 
Душанович не мисли така.

— Прочетох, казва Душано
вич — конкурса за ванантно 
място за лекар-педиатър в Ба
бушница. Искрено да си при
зная тогава и не знаех добре 
къде се намира този градец. 
За 13 години колкото прекарах 

не съществува село, 
което да не съм посетил. Па
ралелно с редовната си рабо
та изнарах и курс по социал
на педиатрия, а преди извест
но време бях и в Либия, къ- 
дето бях командирован с ле- 
нарсния екип за техническа 
помощ на тази приятелска аф- 
ринансна страна — разказва 
Душанович.

ХОТЕЛСКО-МОТЕЛСКО ПРЕДПРИЯТИЕ
един ленар

ДОМУНИЯ“—БЕЛГРАД ДИМИТРОВГРАД
тук

НА СВОИТЕ ПАЦИЕНТИ, ГРАЖДАНИТЕ И ТРУДЕЩИТЕ 
СЕ ЧЕСТИТИ

МОТЕЛ ДИМИТРОВГРАД

ЧЕСТИТИ 29 НОЕМВРИ — ДЕНЯ НА РЕПУБЛИКАТА 
НА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ И ТРУДЕЩИ СЕ

29 ноември-Деия иа 

Републиката
Мотел Димитровград предлага уютна обстановна и 
съвременно и начествено обслужване на гости и 
туристиИ докато така седим и раз- 

набинета му —говаряме в 
влязоха неколцина възрастни 
хера. Помолиха д-р Душанович 
да ги прегледа. "\

Л Гг л
ТРУДЕЩИТЕ СЕ В СЕЛСКОСТОПАНСКО-ТЪРГОВСКИЯ КОМБИНАТ

ОСТ Конфекция 

„Свобода“
„ВЛАСИНА-ПРОДУКТ“

В СУРДУЛИЦА
СЪС СВОИТЕ ОСНОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ НА СДРУЖЕНИЯ ТРУД:

— „ЗВЕЗДА” — ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО,
— „МАСУРИЦА" — СЕЛСКОСТОПАНСКО ПРОИЗВОДСТВО, ПРЕРАБОТКА И 

ДОМАШНО РЪКОДЕЛИЕ и
— „ТРАНСПОРТ" —ДИМИТРОВГРАД

ЧЕСТИТИЯТ
НА ТРУДЕЩИТЕ СЕ В СФРЮ И НА ВСИЧКИ НАРОДИ И НАРОДНОСТИ, НА 

СВОИТЕ УВАЖАЕМИ ПОТРЕБИТЕЛИ, ДЕЛОВИ ПРИЯТЕЛИ И СЪТРУДНИЦИ 
29-ТИ НОЕМВРИ — ДЕНя НА РЕПУБЛИКАТА 

ГРАЖДАНИ, В МАГАЗИНИТЕ НА „ВЛАСИНА-ПРОДУКТ"
СНАБДИТЕ С ВСИЧКИ ВИДОВЕ СТОКИ ПО Е6ВТИНИ ЦЕНИ

СЪС СВОИТЕ ООСТ /.БУДУЧНОСТ” и „МЛАДОСТ1 
НА ВСИЧКИ ТРУДЕЩИ СЕ И ГРАЖДАНИ

МОЖЕТЕ ДА СЕ 
И КУЛТУРНА УСЛУГА.

V.Честити
29 неември-Деня на 

Републиката

Г лНишка кредитна 
банка — Н и ш

лихва от 10 на сто. На девизни средства:
— на една година — лихва от 7,5 на 

на девизни осрочени средства на
повече от една година — с лихва от 9 
на сто в девизи.

Нишка нредитна банна
изплащане на лични доходи и пен
сии върху спестовни ннижки 
дава нредити на гражданите,

— открива

сто и

върши още и:ЕКСПОЗИТУРА — Димитровград

ЧЕСТИТИ НА ТРУДЕЩИТЕ СЕ И ГРАЖДА
НИТЕ 29 НОЕМВРИ

Нишката кредитна банна върши:
— Спестявания на динарсни средства: 
на една година — с лихва от 7,5 на 

сто и на осрочени средства — на една 
година — с лихва от 9 на сто, а на осро
чени средства на повече от 2 години — с

С ПОЖЕЛАНИЕ ЗА ОЩЕ ПО-ВИСОНИ ТРУДОВИ ПО
БЕДИ

м0ъ^кЕ^ИдЯлмГоБОиДАдетсГИо3бВлЕеЖк^ М0ДЕРН0

джиро-сметни, тенущи 
Сметки, девизни сметки, изнупува 
девизи и пр.
СПЕСТЯВАТЕ В НИШКАТА КРЕДИТ- 

— ПОМАГАТЕ ВАШЕТО СТО-
мощни? и 0БЩИНА ДА бъдат по-

__^ V ___у
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))Хидротехнико« - Белград
ООСТ »МОРАВА« 

Божица
СТРОИ ВСИЧКИ ВИДОВЕ ВОДОСТОПАНСКИ ОБЕКТИ 
НИСКИ СТРОЕЖИ, ВИСОКИ СТРОЕЖИ, ПРОМИШЛЕНИ 
ОБЕКТИ ТУНЕЛИ, КАНАЛИ ОТ ЗАТВОРЕН И ОТВОРЕН 
ТИП ПОДЗЕМНИ ОБЕКТИ 
ВОДОЦЕНТРАЛИ, ЯЗОВИРНИ СТЕНИ 
ПРОИЗВЕЖДА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ: КАМЪК, 
ЧАКЪЛ, БЕТОН и др.

и пр.

Каналът — „К — 3’ — дело на строителите от „Морава”

В РАМКИТЕ НА СТРОИТЕЛНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ „ХИ- 
ДРОТЕХНИКА" ООСТ „МОРАВА" РАЗГРЪЩА СВОЯТА 
ДЕЙНОСТ В РАЙОНИТЕ НА ЮЖНА, ЗАПАДНА И ВЕЛИКА 
МОРАВА, НИШАВА И ТИМОШКА КРАЙНА

НА СВОИТЕ РАБОТНИЦИ, ДЕЛОВИ ПРИЯТЕЛИ И НА 
ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ В СФРЮ КОЛЕКТИВЪТ НА „МОРАВА”

ЧЕСТИТИ ДЕНЯ НА РЕПУБЛИКАТА

29 ноември

ТУРИСТИЧЕСКО-
ГОСТИЛНИЧАРСКО
ПРЕДПРИЯТИЕ

»К0МПАС« - Любляна
ОСТ »ГРАДНЯ«
- ДИМИТРОВГРАД-
НА ВСИЧКИ ТРУДЕЩИ СЕ, 
СТРОИТЕЛИООСТ ГРАНИЧЕН ТУРИСТИЧЕСКИ СЕРВИЗ 

ПУНКТ ДИМИТРОВГРАД 
НА ВСИЧКИ ГОСТИ И ТУРИСТИ
НА ГРАЖДАНИТЕ ОТ ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА 
И НА ТРУДЕЩИТЕ СЕ

И ГРАЖДАНИ В ОБЩИНАТА И СТРАНАТА

ЧЕСТИТИчестити
29 НОЕМВРИ - ДЕНЯ НА РЕПУБЛИНАТА 29 НОЕМВРИ - ДЕНЯ НА РЕПУБЛИНАТА

С ПОЖЕЛАНИЯ ЗА НОВИ ЗАВОЕВАНИЯ 
В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОТО СТРОИТЕЛСТВО
„ГРАДНЯ" СТРОИ ЕВТИНИ И МОДЕРНИ ЧАСТНИ ЖИЛИЩА 
И ОБЩЕСТВЕНИ ОБЕКТИ И ОКАЗВА ВСИЧКИ ВИДОВЕ УСЛУГИ

С ПОЖЕЛАНИЯ ЗА ОЩЕ ПО-ВИСОКИ ЗАВОЕВАНИЯ 
В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОТО СТРОИТЕЛСТВО
С КОМПАС" СЕ ПЪТУВА НАВРЕД ИЗ СТРАНАТА И ЧУЖБИНА 
В ЗАВЕДЕНИЯТА НА ,КОМПАС” ВИНАГИ ОБСЛУЖВАНЕТО Е 
ИЗИСКАНО И НА ВИСОКО РАВНИЩЕ _______

ТРУДОВИЯТ КОЛЕКТИВ НА
ПРЕДПРИЯТИЕТО ЗА ОБОРОТ ПРОИЗВОДСТВО И БИТОВИ УСЛУГИост »еточлр«

Димитровград и »БОСИЛЕГРАД« в Босилеград
СЪС СВОИТЕ ОСНОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ НА СДРУЖЕНИЯ ТРУД:

„НАПРЕДЪК" — ЗА СЕЛСКОСТОПАНСКО ПРОИЗВОДСТВО 
„СЛОГА" — ЗА ТЪРГОВИЯ И ГОСТИЛНИЧАРСТВО 
„ИЗГРАДНЯ" — ЗА СТРОИТЕЛСТВО 
„УСЛУГА" ЗА БИТОВИ УСЛУГИ И ТРАНСПОРТ и 
ОБЩАТА СЛУЖБА

НА СВОИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ, ДЕЛОВИ ПРИЯТЕЛИ, ГРАЖДАНИ И 
ТРУДЕЩИ СЕ В ОБЩИНАТА И СТРАНАТА

ОСНОВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЙА СДРУЖЕНИЯ ТРУД „ТЪГОНООП" 
И „НИШАВА”

НА ВСИЧКИ СЕЛСКОСТОПАНСКИ ТРУЖЕНИЦИ, ПОТРЕБИТЕЛИ И 
ТРУДОВИ ХОРА

ЧЕСТИТЯТ

29 НОЕМВРИ - ДЕНЯ НА РЕПУБЛИНАТА ЧЕСТИТИ

29 НОЕМВРИ - ДЕНЯ НА РЕПУБЛИНАТА„Нишава" произвежда растителна и животинсна продукция, 
върши изнупваие иа еелсиостопансни излишъци.
„Търгонооп” снабдява гражданите и селсиостопансните производи
тели с всички видове промишлени стоки, с възпроизводствени ма
териали, торове и семена.

С ПОЖЕЛАНИЯ ЗА НОВИ УСПЕХИ В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОТО 
ПРЕОБРАЗОВАНИЕ
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Индустрията за гумени произведения

ПИРОТ - ОСТ }>АИМИТРОВГРАД«»ТИГЪР«
„ТИГЪР" ПРОИЗВЕЖДАТ ЗА НУЖДИТЕ НА НА-ЗАВОДИТЕ 

СЕЛЕНИЕТО И ПРЕДПРИЯТИЯТА:
— НАЧЕСТВЕНИ ГУМИ И ДРУГИ КАУЧУНОВИ ИЗДЕЛИЯ,
— ИМПРЕГНИРАНИ ТЪНАНИ

ЧЕСТИТИ

ДЕНЯ — ГУМЕНИ ОБУВКИ И БОТУШИ

_ ГУМЕНИ НИШКИ И ДРУГИ ТЕХНИЧЕСКИ
ЧИЕТО КАЧЕСТВО Е ПРИЗНАТО И ИЗВЪН ПРЕДЕЛИТЕ 
НА НАШАТА СТРАНА

— РАДИАЛНИ ГУМИ ЗА КОЛИ „ЗАСТАВА 101”

_ ДИАГОНАЛНИ ГУМИ ЗА ПЪТНИЧЕСКИ И ТОВАРНИ КОЛИ

— ВЪНШНИ, КАКТО И ВЪТРЕШНИ ГУМИ

— ДЮШЕЦИ, ВЪЗГЛАВИЦИ И ДРУГИ ИНДУСТРИАЛНИ 
СТОКИ ОТ ГУМА

ИСКАТЕ ЛИ НАЧЕСТВО — ТЪРСЕТЕ „ТИГРОВИТЕ" ИЗДЕЛИЯ!

НА РЕПУБЛИКАТА
На своите клиенти, делови приятели 

и трудещите се от страната

Колективът на медицинския център 

„Милентие Попович“ в Сурдулица »Власински 

в Сурдулица
Колективът на 

водоцентрали«
НА ВСИЧКИ ТРУДЕЩИ СЕ И ГРАЖДАНИ В СУРДУЛИШКА ОБЩИНА И В 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЮГОСЛАВИЯ, НА ВСИЧКИ 
НЕЙНИ БРАТСКИ НАРОДИ И НАРОДНОСТИ И НА СВОИТЕ ПАЦИЕНТИ

ЧЕСТИТ И Честити29-ти ноември 

— Деня на Републиката 29-ти
НОЕМВРИ
-ДЕНЯ НА 

РЕПУБЛИКАТА

С ПОЖЕЛАНИЕ ЗА ОЩЕ ПО-ВИСОКИ ТРУДОВИ ЗАВОЕВАНИЯ И НАПРЕДЪК 
НА САМОУПРАВИТЕЛНИЯ СОЦИАЛИЗЪМ

Химическа промишленост „Лужница“
Бабушница

честити
на своите делови приятели, гражданите и 

трудещите се НА ВСИЧКИ ТРУДЕЩИ СЕ В СОЦИАЛИСТИЧЕСКА 
ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЮГОСЛАВИЯ, НА ВСИЧКИ 
НЕЙНИ НАРОДИ И НАРОДНОСТИ, КАКТО И НА СВО-29-ти НОЕМВРИ - 

ДЕНЯ НА РЕПУБЛИКАТА
ИТЕ ДЕЛОВИ ПРИЯТЕЛИ, С ПОЖЕЛАНИЯ ЗА ВСЕ

СТРАННО ПРОЦЪФТЯВАНЕ НА САМОУПРАВЛЕНИЕТО

И НАПРЕДЪК НА СОЦИАЛИЗМА
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СУРДУЛИЦА^тщ&, РЕКОРДЬОР В ЗАПИСВАНЕТО 

НА ЗАЕМСЕРИОЗНА КРИЗА ВЪВ ФУТБОЛНИ ОТБОР „МЛАДОСТ"

РЕЗУШАТИТЕ ВСЕ 

ПО-СЛАБИ ДРАГОСЛАВ ХАДЖИЧ от 
Сурдулица е рекордьор в за
писването на заем за простроя 
ване автомагистралата Белград 
— Ниш и уреждане на реките 
Дунав, Сава и Мо1рава. Той 
като самостоятелен шофьор за
писа 101 хиляда динара заем. 
Тази сума досега не е надмина 
та във Вран ски оубрепион.

— Работя и издържам ж,|\з и 
три невръстни деца. — Пома
гам и на родителите ои на се
ло. Записах такава сума, ръно 
водейки се от идеята възмож 
но по-бързо да се построи ав 
томагистралата и, уредят водни 
те обекти. По автомагистралата 
Белград — Ниш никога не сме
ех да тръгна нг, път с цялото 
си семейство, а и тогава, но- 
тато пътувам, сам чувствувам 
страх от претовареността на 
пътя, — каза Хаджия.

— Наех се да внеса заема 
за 24 месеца. Но ако до края 
на записването му оценя, че 
ще мога предсрочно да сторя 
това, ще запиша още 100 хиля 
ди. В Сурдулишка община или 
във Бранения оубрегион ако 
няной запише повече от мен

шшшшшш
ФУТБОЛНИЯТ ОТБОР ИМА И НЯМА ТЕНЬОР. ФИНАНСО

ВИТЕ ПРОБЛЕМИ НЕ СЕ РЕШАВАТ ОРГАНИЗИРАНО И
ТРАЕН НАЧИН

. ^РТ-.........
- I ьЗ:‘

Д. Хаджия записва заем

гистралата Ниш — Скопие де
сет дни безплатно ще работя 
с камиона ои ще превозвам не

обещавам, че веднага ще запи 
50 хиляди динара иша ощ е

пак ще остана рекордьор. Пу
бликувайте и това, — каза Дра обходимия материал, 

че когато се раз-Отборът на „Младост” гослав,
ширява и модернизира автома М. ВеличковВ рамките на редовните фут 

болни състезания в Южномо- 
равсната футболна 
футболния отбор „Младост” от 
Босилеград бележи все по-сла 
би резултати.

Тези и други проблеми, съ- 
пътствуващи футболният отбор 
не могат от само себе си да 
се разрешат. Те изиокват анти 
вко отношение на управата, 
която досега нито един път не 
е успяла организирано да ги 
обсъди и предприеме съответ 
ни мерки. Изостава също 
и ангажирането на самоупра 
вителната общност на интере 
сите по физическа култура, 
която трябва да намери трай 
ни решения за финансирането 
на този единствен спортен 
клуб в Бооилеградска община.

Не трябва да се забрави, че 
възможностите на „Младост” 
не са малки. Защо то за само 
една година на съществуване 
този футболен отбор постигна

дивизия,

КОМУНАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ „УСЛУГА‘‘ ДИМИТРОВГРАДОт 11 срещи в кръга на есе 
състезания, босилеград 

постигнаха
нните
ските футболисти 
само една победа и два пъти 
играха наравно. Оттук и 
щественият 
скромен: о четири точки ге 
са на последно място в група 

„Младост" има няколко

НА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ, ТРУДЕЩИ № И ПОТРЕБИТЕЛИ ОТ ДИМИТРОВГРАДСКА 
ОБЩИНА И СТРАНАТА

осъ-
балано е твърде

ЧЕСТИТИ
та си.
твърде високи поражения, слу 
чили се в последните кръгове
на състезанията.. Например
Сурдулица от футболистите на 
„Раднин" срещата бе загубе 
на с 16:2. И последните две 
срещи в Босилеград. „Мла
дост" загуби с висок резултат: 
едната с 6:0, а другата с 4:0- 

Не трябва вината за сегаш 
неуспехи да е хвърля на 

Между тях има

29 НОЕМВРИ - ДЕНЯ НА РЕПУБЛИКАТА
В

ГРАЖДАНИ И ПОТРЕБИТЕЛИ, л .................. плх/
ПОЛЗВАЙТЕ УСЛУГИТЕ (ТЪКАЧНИ, СТРОИТЕЛНИ, ЕЛЕКТРОПРОМИШЛЕНИ И ДРУ- 

„УСЛУГА”, ЗАЩОТО СА НАВРЕМЕНИ, ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИ И ЕВТИНИГИ) НАизвънредни резултати и успя 
да се нласира е сегашната фут 
болна дивизия.

В. В.ните 
футболистите.

момчета, които сталантливи 
ентусиазъм играят всеки мач. 
Разбира се, сериозен проблем 

достатъчно футбо- 
че някои места се 

непоготвени фут

е, че няма 
листи тана, 
попълват и с 
болисти.

Трябва обаче да се отбеле 
че за разлика от началото 

на есенните състезания, кога
то босилеградските футболисти 
играеха солидно, сега в техни 

редове се проявяват рв- 
тях е

жи,

Тенстилнолор“- Бабушница.СТОКОПРОМЕТ“-СКОПИЕ и
ИЗРАБОТВА ПЕЧАТНИ ТЪКАНИ И ТЕНСТИЛНА ГАЛАН
ТЕРИЯ

ните
дина слабости. Една от 
липсата на кондиция и прадив 
ност в играта. Кои са причи
ните за тези слабости?

В момента футболният отбор 
без треньор. Треньорът, ной 

да работи с фут

НИШТрудова единица —
ПРОИЗВЕЖДА ОЩЕ:
— ХАЛТЕРИ,
— СУТИЕНИ,
— РАБОТНИ НОМБИНЕЗОНИ,

— НЪРПИЧНИ,
— ВЪЗГЛАВНИЧКИ .ц пр.

НА ВСИЧКИ ТРУДЕЩИ СЕ ЧЕСТИТИ ПРАЗНИКА НА 
РЕПУБЛИКАТА — 29 НОЕМВРИ

НА ВСИЧНИ ГРАЖДАНИ И ТРУДЕЩИ СЕЧЕСТИТИ

У НАС ПРАЗНИНА НА РЕПУБЛИКАТА - 29 НОЕМВРИе
то се е наел 
болистите, намира редица при 

за неизпълнение на за-
по-големи успехи в по-нататъшна-с пожелания за още

чини
дълженията си. Без необходими 
те подготовки — босилеградча 

футболна
та работа

ни дочакват всяна 
среща. И, разбира се, губят.

Вторият сериозен проблем е 
лошото финансово състояние 
на футболния отбор. На теку 
щата си сметна той няма ни 
то един динар. По тази причи 
на отназана е срещата с фуТ" 
болистите във Вучйе. Липсва
ли са средства дори и за за
плащане на пътни и дневни.

СТРАНИ ЦА 13

БРАТСТВО * 26 НОЕМВРИ 1970
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НИШИЗДАТЕЛСТВО „БРАТСТВО"

КОНКУРСОБЯВЯВА:
морално-политичоски— Да имат

-ЗЧСо™ дно да познават съвремен
ния български език.

Издателството не 
жеиие за обезпечаване на кварти
ри. Задължителна е три месеца 
пробна работа. Задължителна е 
проверка на знанията по българ
ски език и журналистика.

Личните доходи според Само- 
споразумение за

за попълване на следните работни 
места:
1. Един журналист за работа в 

Издателството в Ниш.
2. Един журналист-кореспондент в 

Димитровград.
Условия:
За кандидатите под номер 
Виеше образовани — филоло

гически или философски факултет. 
— Да има морално-политически

поема задъл-

1:

НА ЧОВЕКА §
5ДОШЛО УНУЧЕТО онядън из Цариброд 

и видим нещо се детето окумрило. Питам 
га кикво бре дете си толкова умислен, а 
он ми каже: „Мани дедо. имам слабу бележ- 
ку из матерни йезик..."

Гледам детето млого се уплашило. Се- 
домо у собут,у и я ако се не разбирам реко 
дай да видим що е тека.

— Ама кико да не получиш слабу бе- 
лежку, гледе що требе да прочетим кгьиБе. 
Различни писател>е и све това требе да зна- 
йем да прекажем ...

Стану ми криво ка се сети дека Мила
дин оди Бабушницу; мой другар од войнуту 
има унука и он наредил све петице.

— Зоране, може да ми се разсърдиш, 
ама да ти каже деда йедну работу. Я имам 
у Бабушницу другара и ньеговят унук на
редил све петице.

Детето се малко посрами, после улезе 
у горнуту собу и донесе ми „Братство":

— Те дедо чети да видиш кикво пише 
у „Братство”. У Бабушничку отцину на сва- 
кога човека се пада по йедна книга. Да йе 
тека при нас и я би имал не петице, а ше- 
стице. Йедну книгу да четим целу годину.

Тури очилата, узо весникат и прочето 
статиюту. Верно тека пише — колко чове
ци има у ошцинуту — толко и книЬе имаю.

Не веруйем све кикво писуйу весници. 
Узо писмо и написа на Миладина од Ба
бушницу да га питам за туя работу. Он ми 
пише: „Верно йе тека. У целуту отцину 
имамо толко книЬе колко и човека. Аде ма
ни нийе старити, ама нема кикво деца да

управителното 
разпределение на същите.

3= качества
— Солидно да познава съвремен
ния български и сърбохърватски 
език.

Е
КОНКУРСЪТ Е ОТКРИТ до 

15 ДЕКЕМВРИ 1976 ГОДИНА.
I
I Кандидатите под номер 2:

Виеше образование — предим
ство имат завършилите правен, 
икономически, филологически — 
философски и факултет за полити
ческите науки.

Полувисше образование с от
делите — насоките като в предход 
ната точка.

Молбите с дипломи за образо- 
кратка биографияз вателния ценз, 

и удостоверение за морално-поли- 
качества се' доставят на 

ИЗДАТЕЛСТВО

=
Е тически 

следния адрес: 
„БРАТСТВО” НИШ1

Кей 29 децембар бр. 8
I
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„ИНЕКС-ПИВАРА“ а=
Ш
2Е

ш1=5

=г=

т

Фабрика за производство на 

бира и безалкохолни напитки
=

ни чету по школ>ете, па те молим ако твоят 
унук има повече ктьиВе испрати ми некою, 
че остане дете неграмотно ..."

И са да видите муйе на гручКе: у нащу 
опщину не може да процетимо книЬете, а у 
Бабушницу човеци си имаю по йедну книгу. 
И чудим се кикво работе сизовете за кул- 
туру и просвету у Бабушницу?

=

ш
щ

ЧЕСТИТИ НА СВОИТЕ УВАЖАЕМИ ПОТРЕБИТЕЛИ ДЕНЯ 
29 НОЕМВРИ
КАТО ИМ ПОЖЕЛАВА ДА ПРЕПАРАТ ПРАЗНИКА ПРИ ДОБРО НАСТРОЕНИЕ С

НА РЕПУБЛИКАТА

ШМАНЧА „Недиана**,
„Наисус“

Нишко черно пиво** и 

— „ Диана“

■
н

КОМУНАЛНО-УСЛУЖНАТА ТРУДОВА ОРГАНИЗАЦИЯ 
.ЛОМУНАЛА Ц”
В БАБУШНИЦА
ВЪРШИ ВСИЧКИ ВИДОВЕ ВИСОКИ И НИСКИ СТРОЕ
ЖИ, ПРОИЗВЕЖДА КАЧЕСТВЕН СТРОИТЕЛЕН МАТЕРИ
АЛ ПО ТВЪДЕ ДОСТЪПНИ ЦЕНИ 
НА ВСИЧКИ ТРУДЕЩИ СЕ И ГРАЖДАНИ

т=
т1 9

плодови сокове ш
ЧЕСТИТИ ПРАЗНИКА НА 

РЕПУБЛИКАТА-29 НОЕМВРИ
Щ щьРГОИкооп^°1дамитрАовБгИРААдМ0ЖЕТЕ АА НАМЕРИТЕ в НА |
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