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ТИТО - ИЗКЛЮЧИТЕЛНА 

ЛИЧНОСТ НА НАШЕТО ВРЕМЕ
Пво1ннДитеТЪнТаЙи° ПРОМОВИРАН за ПРЪВ ДОКТОР пс

ТИТ0В0Т0 ДЕЛО Е ДВИГАТЕЛНА СИЛА 

ЗА ВСИЛНИ, КОИТО ЖЕЛАЯТ МИР, 
СВОБОДА И НЕЗАВИСИМОСТстратегически смисъл 1и съдър 

жание а началото на територи 
ално разединените, но идейно- 
обединените >в

IПо повод решението на другаря Тито 
у •.„е ПрисъДи званието донтор по военните 
1аГки. тези Ани в- ..Народна армия” публи- 

I У а статия от армейсния генерал Коста 
| маги под заглавие „ Тито — военоначалник , 

на освободителната война.” Статията пре
даваме в - - к

акции .партизан 
ски отряди (навред «из го сла
вил и всичко още през 1941 .го 
дича да слее в едно цяло, все 
до заключителните 
за окончателно освобождение 
на страната, създавайки по то 
зи начин от поробена и разно 
късана Югослави? изнлючител 
но важно полесражение в тази 
част на

тъРжеството в Центъра на висшите военни 
училища в Белград висоната научна степен на Маршал 
1ито връчи арменският генерал Никола Любичич. — 
Президентът Тито: Историчесната истина е — а ова 
знаеше и днес го знае целият свят, — че народите 
а Югославия непрестанно се бореха четири години и 

в тази оороа дадоха огромни човешки и материални 
жертви.

I съкратен вид. операции

Легендарният военоначалник 
на оовободителната армия ча 
югославските народи и .народ 
ности, другарят Тито, представ 
лява изключителна личност на 
нашето време, за която със 
симпатии и възхищение се го
вори не само у нас, но и на
вред по света. Като сътцинсни 
войник на нашата Революция 
— на когото за делата от тра 
ен характер във войната и ми 
ра се отдадени безчет приз 
нания

I

Европа,
стоянно бяха приковани 
но около шестстотин хиляди 
вражески войници, което пред 
ставлява доказателство за ог 
ромния |П'ринос на югославски 
те народи и народности към 
победата на антихитлер истана 
та коалиция.

на което ло
На президента на Републи

ката и върховния комендант на 
въоржените сили на СФРЮ 
маршала на Югославия Йосип 
Броз Тито на 21 декември по 
тържествен начин бе предаде 
на диплома на първия, доктор 
по военните науни.

Тържественото промовиране 
на другаря Тито за доктор по 
военните науки се състоя в 
Центъра на висшите 
училища на Баньица при при
съствието на най-висши дър
жавни, партийни и военни ли
чности.

На президента Тито диплома 
та предаде армейският гене 
рал Никола Любичич.

Началникът на Центъра на 
висшите военни училища ге- 
нерал-полковнин Мирно Йова 

даде обоснование за ре 
шението на Съвета на препо 
дават елите в Центъра за про 
мов и райето на другаря Тито 
за първ доктор по военните 
науки.

Президентът Тито благодари 
за признанието и 

военни реч.
— Признанието и честта 

докторат по военните науки, 
който ми присъждате нато на 
върховен комендант в Народоо 
свободителната война и днес, 
чувствувам същевременно и на 
то признание на стотиците 
хиляди бойци, военни и полити 
чесни ръководители, които хра 
бро се бориха в нашата Наро 
доодоосвободиггелна война, а 

на особено на онези които в та
зи борба дадоха и своя живот.
Също _ така това е признание 
на войниците и командирите 
на нашите въоръжени сили и 
на войчни трудещи ое и граж 

единството, дани, които днес имат голям 
удел в изграждането навсена- 
родната отбрана — заяви дру 
гарят Тито в речта си.

(Речта на президента Тито 
ще предадем в следващия 
брой)

сред

нович

Поръките, мислите и делата 
на другаря Тито са от .отдел 
ко значение за всички радете 
ли, занимаващи се с въпроси 
те по изготвяне -и реализация 
на кашата съвременна концеп 
ция за всенародната отбрана. 
Те са източник .на вдъхновение 
за нови усилия, опора за .по- 
пълно разбиране «а всично ста 
нало от 1941 до 1945 година в 
нашата страна, отделно за по- 
пълното осветляване и чувству 
ване на личността на другаря 
Тито нато пълководец с извън 
редни способности във Втора
та световна война, нато чо
век, който още от тези дни 
на далечната вече 1941 година 
до днес остана символ на Ьво 
бодата и прогреса.

тъодушевляваше и 
въодушевлява поколенията на 
младите, радетелите на свобо 
дата и поборниците за по-прав 
див обществен строй. Той съ 
щевременно вдъхновяваше ос 
вободителните антиколониални 
те и революционни движения 
в много страни в търсенето на 
собствен лът към свободата 

Вдъхновеният 
революционер, който прониква 
ше .в същността и смисъла на 
историческите процеси, непоно 
лебимо вярваЛе е целите на 
н омун и стич еското

произнесе

и социализъм.
За нашите въоръжени 

сили представлява изнлючител 
на чест и неизмерно удовол
ствие, че първият човек 
нашата Революция, 
войник на нашите

движение 
— съм стоманената си воля 
и привличаше аргументи те хи
ляди последователи и ги под 
тикваше към бе^мооистно из 
пълняване и на най-трудните 
задачи...

Вече през лятото на 1941 го 
дина, докато е Европа все още 
не се забелязваше по^оогани 
зирана антифашистка дейност, 
огнищата на въоръжената бор 
ба навред из страната нреоа 
стват в югославско полесрзже 
ние, където са ангажирани зна 
чителни сили и средства на 
силите .на Оста. -пряко необхо 
дими средства за фронтовете 
на територията на СССР и в 
Африка

първият 
въоръже

ни сили. творецът на съвреме 
ната история югославските на 
роди и народности, радетелят 
на братството и 
създателят на концепцията за 
военароднота отбрана — дру
гарят Тито се промовира за 
пръв доктор ло военните нау 
ни — каза генерал Любичич.

Коста НАГИ 
армейски генерал

Маршал Тито

тември 1943, заключителните 
операции за освобождението 
на страната .през 1944-45. С ед 
на дума — той беше моторна 
та сила на движение на цело 
нупното югославско общество 
към крайните цели на 'Народо 
освободителната борба...

Тито е творец на югославона 
та освободителна и революЦи 
онна армия е крайно сложните 
и тежки условия на онупаци 
ята. Израстването на армията 
в такива условия може да се _

„шиплгпаи пгиааТап п 8 .целокупната политика
историята Т—«Пт - ^одготовната за въор
и революционни движения. Гой жено .въстание до лобедосния 
разработи оригинална стратегия иРа“ на оовободителната вай 
«“ангина намери най-целесъо на и Революцията, ролята -на и тантм«1, па и ч другаря Тито като комендант,
бразни решения за безчислени беШ0 ^ н,ай^бовно значение 
те трудности в четиригодишна За техния ход и изход. С не

въоръжена борба. Беше говото име и дело като водач
та У „..~п„мтпп м юпгяни на югославските комунисти се 
творец, вдъхнов - ^ свърза 1найюветлото в история

всички победи на оои та на ,югоолавси,ите народи и 
народности.

на

затор на 
ното 'ПОЛ в — като -се почне от 

подемвъстаннческиюления
през 1941 година до похода ма 
пролетарските бригади от За 

босненска нрайна 
1942, преминаването на

В делото на свободата и со 
циализма, в светлата двйстви 
телност на /югославските наро
ди и народности, той вгради 
цялото си революционно твор 
чество. 'Нато същински наро
ден комендант, той знаеше да 
открие и развие .потенциални
те оили -на народа, да даде

влен гора
през
Неретва и Дрина, пробива

Оутйесна разорт»- 
италианените ону

битката на 
жавагнето на 
пационни дивизии през сеп



даоб ЩИОСт 
■и Да

- -—" - "пгт ИМА ИЗНЪН РЕДНО—ЯК»»*.
нашата "24%*° 
защитим от дВ
Ло заплаха. Та/р 01+е»и, 
известно, --Гзаплашат н«-
ито .не могат да ръЖ0НИ и 
шета страна е в^р ^ св 
всинни АРУГИ заплашат по
опитват да » дру,ги срад- 
доуги намини и с Д ввсТНо 

СМЦ°;Гмнра по-инан- 
и стратегия за ло

стигане /на Двлн^е, въвръ- 
кога бяха постиганИаначи ч
жена борба. ггнН остав/вт
целите и ,п^амеН(И тактиката 
същите, но се агреоивното 
и стратегията а ^ са ,нрат
действуваме Тоеа заЩОТО
иотраини зкшт се ,под

ГвГ обществените 
Гда св решават
телците способности ъоръ

ИИТв сила ^Следователно, ано жена сила. ^лед нв постиг
"03саоиТе ТцелГс та^анареме- 
у^рсбГГвтоДжената сила.

се^сТ нГГ необходимост

шита В това отношение тр*б 
ва да се организираме също 
тока* добре манто и военно 
се организираме за осуетяв 

въоръжената агресия 
общност. Значи.

би-
е,добре

ко

ства, 
че днес се 

таитина ня-ноитова

: /на на-

Р°Ана™ нв^ЛюбГичТ^ 

мия И ..Фро»1 юНд ОТГОво-___

секретарСъюзният

В
,на вой

въоръжената бор 
тази

на стойността -са 
" рвзултвтите^на^тру- 

допринасят

годишнината .на __ 
ри на повече .въпроси.
_ Титовото то°Р"*'Та те- военната .науча, те- 

,изцяло е от 
, не само за 
,Н0 И много 

пак то е 
значение за 

югославски -
— .из

пата. 
ицествмм 
тираното 
то водено 1на

гЗ®.?

мерило

даУАСТтова .нашита 
ОИЛИ твърдо 
за развитието 
циалистическа 
то помагат във 
•на съзнанието на 

мои то след

„ата. разединена и поробена 
З: "о^ностна раанопраа

наш сила и мм I- 
та и гордостта.

■в об
много

,на «нашата со- 
мисъш, тъй 'кан

формираното
нашите про-
отбиването

отиват

ластта на 
ория
огромно
нашата страна, 
по-широко. Но все 
то най-голямо 
Югославия 
те .народи 
тъкна

(мнение ви практина 
значение

възвърна чест

ми 'Наждани, 
но военната 
в трудовите 
риките, салата, 
гарят Тито постоянно 
зи ценности. И тук 
големия му принос. ЧТЪ1Н.

Мисля че трябва да изтън 
■на .още една важна оооб®-'°а 
на нашите въоръжени сили.
Несае се за -това. че Цвлонуп- 
нота работа «и живот в тях 
се основават върху -правилни 
те отношения между хората, 
а това са (отношения, за нои- 
то се бори Съюзът -на кому
нистите, (който винаги -в ста
новищата и програмите си из 

най-палямата цен- 
общество е 

човекът и че трябва да се 
уважава и цени «неговото до
стойнство. Застъпвайки се за 
осъществяването -на тези ста 
новища на другаря Тито -и на 
СЮН ние се -ръководим -в на 
шата военна организация че 
съществува съзнателна дисци 
плина и да се създават усло
вия. които ще отговарят на 
«развитието на човешките каче 
ства — на творчеството -и на 
инициативата, т.е. отношения, 
в ноито всеки отделен човек 
може да изяви всички овои 
'намества, и че това е в -ин
терес на обществото м е съ- 
глаоие с отношенията, -които 
трябва да -владеят в арм-ията 
и -във въоръжените оил-и изоб

маЛ1,ЮТолаиоТмаИ^о ще 
войната кант.в 

о нас, в

и за
,и народност 

Любичич в

повинност
организации, фв°

.градовете. йРУ 
сочи те- 
вин/дам

щото
ито хората 
участвуват 
то би бил случаят

ноито прилагат 
формите «а всенарод 

■нашият

интервюто.
въвтой подробно се 

,на Г-ито 
•НОБ,

След това
спира върху ‘ролята 

,най-тежките дни на 
«ято подчерта, че Тито е един 
от «ай-велините .пълководци и 
то не само във Втората сне
товна война. — Защо и

това? Преди воичко за- 
Тито отво-

ня*страните, 
моя от - 
на война. Мисля, че 

трудовият

в

човек 
има две пък и три

гражданин, 
може да

задължения и в отде- 
вариант на войната може 

да се ангажира там, иъдето в

военнивам
другарят

за развитието на ке пе на 
върху нашата

това, че лен
ри пътя л
волюцията в рамките-на
родоосвободителната
че той е идейният -творец на 
политиката и на -военната стра 
тегия, върху чиято основа из 
воювахме независимостта, сво 
бодата, равноправието с -всич 
ки други народи и държави, 
че той е исторически значи- 

личност, в която са съ 
твор-

На-
обрба,

система да-Самоуправителната социалистическа
сдружените производители и гражда- 

на обще-

тънва, че 
ност на -нашето ва възможност

! организират отбранителните сили 
като свои собствени сили. С други думи, това

ните да 
ството, I
е пообществяване на отбранителното дело, ангажира
не на целокупните отбранителни сили и потенциали

телна
четани революционното 
чество и функцията -на -пълко 
водец и дръжавник. Другарят 
Тито осмисли организацията, 
постепенността на .разраства
нето, целите и вътрешните от 47 

тактиката -и огтера-

на обществото, в ноето виждаме на-сигурната гаран

ция за обезпечаване на независимостта и цялостта на 
нашата общност.ношения. 

тивната умелост -на поделения 
та на НОВ. -утвърди законо
мерно отите и тежищата на 
действията е Народоосвободи 
телната борба, съгласно поли 
тичесните цели и обществени 
те потреби на Революцията. 
Титовата военна стратегия е 
съставна част -на неговата -ре

Н. Любичич

титоОбаче историчесното значе
ние на Титовото дело се със 
той и в това, че той на наша 
та общност откри -перспектива 
на нашата -борба, нашето твор 
чество -на .нашите -простори м 
че същевременно откри пер
спективата и на -всички други 
народи, които вое още се на 
мираха под окупация, -подтик 
вайки пи да се борят като 
се опират върху собствени 
сили и с борбата да създават 
своето ново държавно и Об
ществено уреждане и инте- 
гритет. След войната -имаше 
много такива освободителни 
борби, на чиито водачи при
мер и морално -насърчение бе 
ше целокупното дело на дру
гаря Тито.

дадения момент е -най-лотреб 
-но. Това е само един от те
зи въпроси, -но «и с неговото 
решаване ще -се открие въз
можността за по-успешното 
водене ,на войната. Сега об 
мисляме тъкмо за това .кан 
през следващия етап в разви 
тието «а нашето общество 
по-нататък ще развиваме на
шата концепция .на всенарод 
на отбранителна война.

нашата обществена сигурност 
и самозащита трябва да издиг 
нем на най-висона степен и 
да осуетим .всеки опит на 
предприемане «а агресия вър 
ху нашата страна. А днес аг
ресиите се извършват на таър 
де широк фронт и с дълго-

волюциокна, -прогресивна «ла- 
сово-ггролетзрона -и хуманисти 
ческа мисъл и практика. За
това и можем да говорим за 
него кат© за един от най- 
гол емите пълководци. Той да 
де огромен -принос и на воен
ната «наука през Втората све
товна война, той успешно ръ
ководи въоръжената -борба «на 
югославското -полесражение и 
създаваше военните сили, -но 
същевременно от разпокъса-

що.
— Можем да «бъдем твърде 

в укрепването на нашата от-
ДОВОЛНИ -С (ВОИЧКО
брана. Но това -ни задължава

-постигнато

срочни цели. във всички об
ласти >на дейностите

да вървим напред, още не
решително и по-бързо. -Мисля 
че днес. сега е твърде важно 
да се създаде представа за 
нашата отбрана, <ноято трябва 
да осъществяваме -през идна
та година. Трябва да подгот
вим въоръжените сили и об
ществото, .за да 
пешно да се 
новите уоловия, по-добре на- 
зано — в

и актив 
костите, като се лочне от по 
литическите до 
особено са

научните, а
-насочени срещу

идеологичесната 
на обществото. Тази 
ност се насочва от 
тър и се

Говорейки за развитието на 
ЮНА, Любичич подчерта връз
ката й с народа и (продължи: 
Втора характеристика на на
шите въоръжени оили се 
той в това, че те са револю
ционни, че се намират върху 
позициите на нашата -Партия 
на Съюза на

компантност— Преди воично 
изтънна,

.искам да 
че в обществената

актив--можем ус- 
защищаваме е един цен-самозащита постигнахме доб

ри -резултати — каза Любичич, 
отговаряйки

планира както и 
всяка друга операция, 
значи че

със- условията .ноито 
постоянно се променят, 
тях може да -има и промени 
в съотношението .на силите.

Оттун произлиза, 
се че Югославската 
армия и -нашите

ВЕСТНИК НА БЪЛГАР
СКАТА НАРОДНОСТ В 

СФР ЮГОСЛАВИЯ 
Урежда редакционна

а товаа в на следващия 
въпрос. — Обаче в обацестве 
ната сигурност и 
трябва -и по--нататъм 
тим с всични

съществуват щабо 
всичкове, средства и Друго, 

и което
комунистите. Те 

са в най-здрава връзка «с най- 
(пропресивните части 
то общество. А 
ва, че са в тясна 
нашата работническа

самозащита 
да .рабоб-

разбира 
народна 

въоръжени
сили въобще, ние трябва 
стоянно да изграждаме, да ги 
модернизираме.

Вторият проблем, На нойто 
ще посветим много м-нимание 
е -изграждането «на концепция 
та за всенародна отбрана 
нашето общество. Това^
без%яртли по-нататън 
оез застои да тодготаяме всич 
»и обществени институции за 
Уопешио_ водене на всенерод
пом Г"На- ,В етапа' който е"Ред нас воичнита тези задачи
До^юГТ0™0 ще А°0едемдо край. А това значи чр

“а ГаГЛаНИ Щ6 10°тоо°- 
борба з, Т На 'въор'ьже1На
прудни ОТат 1И "Р” «ай-прудни военни уодовия ла 
произвеждат ,за фронта Л3 
въоръжената борба ' 

(Рттун произлиза, че 
нъснато -ще 
'Развиваме

ноето е 
трябва да

съществено
на /наше- 

това означа
допринесе заколегия
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ИЗ СТАТИЯТА НА АРМЕЙСКИЯ ГЕНЕРАЛ НИКОЛА ЛЮБИЧИЧ, ПУБЛИКУВАНА В „БОРБА" военното изкуство е в област 
та на онази част от теорията 
и практиката, които се от
насят до употребата на сила
та във «войната. «Небното ма 
сово ангажиране е възможно 
само във всенародна отбра
нителна война и в рамките й 
в комбинираните облици на 
въоръжената борба, което Тито 
осъществи. Касае се впрочем, 
за най-добрият начина на стра 
тегичесна и тактичесна употре 
ба на народните «маси, ко)ито 
могат изцяло да се ангажират

във войната само когато во
дещите обществени сили, а в 
Югославия това е СЮК със 
своите програми изразяват ин 
тереоите на «всички народи и 
народности, на първо място 
интересите на най-прогреоив- 
ната .им част — работническа 
та класа.

4 Както и да е. от тези Ти- 
тови открития във военното 
дело е достатъчно според 
критериите на Енгелс негово
то военно дело да се оначе- 
стви като епохално.”

ЕПОХАЛНО ЗНАЧЕНИЕ НА 

ТИТ0В0Т0 ВОЕННО ДЕЛО
........ Следователно.

цията «а всенародната отбра
на не е теоретическа новина. 
Но трябва да изтъкнем това, 
че Титовото

концеп кителиа война, до което дой
де Тито в своята богата рево
люционна практика и ноято 
по-късно потвърдиха множе

на отвото всенародни освободи
телни и революционни воини, 
се издигна ,на степента на об 
1цото и закономерност.

Класиците на марксизма, 
както е известно, повече са 
се занимавали и в теорията и 
в практиката с превземането 
на властта, а значително по- 
малко с отбраната на придо
бивките на революцията. В ус 
ловията в които поникна мар 
ксизмът, неговите основополо 
жници не са нито могли по- 
прецизно да определят обема 
и всичките начини на прилага 
не на военната сила на соци
алистическото общество. В 
рамките на теорията за въоръ 
жения народ, те само набеля
гаха общите насоки и обща 
та цел на участието във вой 
ната на цялото население 
„способно да носи оръжие”. 
Това същевременно се смята 
ло за рационална и възможна 
граница на участието на наро 
да в борбата.

Военната сила в Титовата 
концепция за всенародната от 
брана, схваната в най-широк 
смисъл, обхваща целокупните 
човешки и материални възмож 
ности на обществото, «които с 
комбинацията на различните 
облици на организиране се 
използуват за отбраната на 
страната. В системата «на от
браната на СФРЮ, а въоръ
жените сили са нейната ос
нова. всеки човек и всички 
обществени структури, «обще
ствено-политически и трудови 
организации и общности, с ед

приложение 
концепцията за всенародната 
отбранителна война «в периода 
от 1941 до 1945 година беше 
не само единственият действи 
тел но възможен път към по
бедата в освободителната вой 
тическа гледна точка тя бе- 
на и Революция, но от теоре 
ше равна на научно откритие. 
Оживотворяването на концел 
циите на Маркс, Енгел и Ле
нин за въоръжения народ, Ти 
то направи крупна крачка на
пред в издигането на научна 
та революционата мисъл и де

«МАНИФЕСТАЦИЯ НА ОТБРА
НИТЕЛНАТА МОЩ И ПОСТИЖЕ
НИЯТА НА НАШАТА СОЦИАЛИ- 
СЕИЧЕСКА САМОУПРАВИТЕЛНА 

0БЩН0СТ«

на дума всички човешки «имат 
материални оили на общество 
то, представляват отбранител
ната сила на страната. Тук

ло в едва изключително важ 
на област на обществената 
практика. Величината на Тито. 
като революционер, вдъхнови 
тел и стратег на революцията 
на югославска почва тъкмо е 
в това. че той — служейки 
се с диалектичния метод на 
анализ и синтеза на обществе
ните процеси в Югославия, а

физическата граница «на отбра
нителните оили се тотализира 
обхваща възможностите до 
край, а успоредно с това на
раства до най-голямата възмо 
жна степен и моралната мощ 
на отбраната. Титовото откри 
тие на тази закономерност на 
всенародната продълбочаване 
на марксистката военна >тео-

„...Тази година празникът на нашата Армия 
характер на юбилей, защото същевременно че- 

ствуваме тридесетпетгодишнината на Югославската 
народна армия и на въстанието на нашите народи 
и народности. Денят на нашата Армия е тържество, 
което трудещите се и гражданите на нашата страна 
чувствуват като съвместна манифестация на отбрани
телните сили и постиженията на нашата социалисти
ческа самоуправителна общност. Целият период на 
Народоосвободителната борба и на следвоенното из
граждане на Югославската народна армия недвусмис
лено потвърждава нейния дълбоно народен характер, 
нейната привързаност и отданост на своя народ, на 
работническата класа и нейния авангард — Съюза на 
югославските комунисти. Тази ценна придобивна на 
Народната революция трябва и в бъдеще бдително да 
пазим и тачим като наша трайна ценност.

Славният път, номто нашата Армия измина през 
изтенлите три и половина десетилетия е силен под- 
тин за нови усилия в осъществяване и укрепване на 
морално-политическото единство, за развиване на на
шата военна мисъл и заздравяване на боеготовност
та на нашите въоръжени .сили.

Изпълнявайки своите задачи, вие и тази годи
на на дело доказахте, че концепцията на всенарод
ната отбрана е най-широката основа, върху която из
граждаме отбранителната мощ на страната, в ноято 
са включени милиони трудови хора и граждани, ре- 
шени заедно с вас да пазят и защищават мирното 
развитие на нашата социалистическа самоуправителна 
и необвързана общност ..

(Из Наредбата на върховния номендант на въо
ръжените сили на СФРЮ Йосип Броз Тито по случай 
22 декември 1976 год.).

има

и в света съзря и целокуп- 
ността и специфичността на 
югославските обстоятелства и 
че сходно на тях поведе на
рода в борба и революция.

рия.
Второто Титово откритие във

Ако в Титовото военно де
ло и нямаше нищо ново и 
оригинално, нищо което би би 
ло откритие в смисъл на науч 
ните критерии «а Енгелс и то 
ва би било достатъчно за 
твърдението, че Тито в област 
та на военното • изкуство от
кри ноза епоха в историята 
на войните, епохата на всена 
родните освободителни войни, 
която продължава повече от 
три и половина десетилетия. Заедно: армейци и части на всенародната отбрана

С тази първа, може да се
.. . ЮНА израстна от народа в НОБ и Револю- 

- всички етапи на социалистическата ре- 
беше сигурна опора на народа и работни- 

революционните им

постави и втора теза: че тън- 
мо в началото на епохата на 

освободителни
цията и във 
волюция 1
ческата нласа за защитата на 
придобивни и социалистическото развитие. Тя и днес 

морално-политически, професионални, тех- 
и общо военни начества е мощен фактор

на въо-

всенародните 
войни на стъпва нова епоха в
борбата за универсален мир, 
следователно против войната 
и насилието. От формално-ло
гическо гледище 
изглеждало, че 
стоятелства 
лючеат, втората теза не е ан- 
титеза «а първата, канто и 
фактът че през 
тридесет години се водиха по 
вече стотици военни конфлик 
ти от
война, не противречи на твър 
дението, че тази епоха е дъл 
боко антивоенна. Фактът, че 
със успеш ността си 
телните войни прави неприем 
лива средства за решаване на 
проблемте в международните 
отношения, всенародната от
брана, в краен резултат води 
към премахване на войната на 
то средство на политиката.

със своите 
нически
на всенародната отбрана и представлява част 
ръжения народ . . .колкото и 

тези две об- 
взаимно се изк-

т И т о

Г»'ЬЛГ А?СНИ ИСТОРИОГРАФСКИ „БИСЕРИ"изминалите

Хубавото лице на българския фашизъм„Нова МаиеОбзор в 
дония”
на софийския 
Илчо Димитров „Българ
ската демонратична об
щественост, 
и войната”

вида на всенародната върху книгата 
историк

,,оправдателното търсене на 
България, «е дала никакви ре
зултати. Поради воичко това 
България не могла да се опре 
дели против тоталитарните дър 
жави а в .полза «на демократи 
чните — пише Илчо Димитров.

Накратко, според тоя автор, 
съдбата на България опреде 
лили нейните съседи, които «не 
са зачитали „нейните оправда 
телни искания”, и по такъв на
чин я хвърлили в обятията на 
Третия райх на Хитлер и на ос 
таналите членки на Тройния 
пакт. Все пан царската елита 
била достатъчно съзнателна 
„да запази неутралността' и 
Аа не употреби своето оръжие 
на Балканите.

На края интереоно е да се 
опомене. че книгата е рецензи 
рани от Людмила Живкова, 
министър на културата на Бъл 

член на Бюрото на

доненото население от нацизтебългарска територия или 
насилственото да се нахвълят 
върху нея”. Така според авто
ра на книгата, се стигнало до 
„тотално свързване на съдба 
та .на България със съдбата на 
Третия райх”. Понататък авто
рът „открива" на читателите, 
че и покрай тази тесна близ- 
кост и сътрудничество с 1ре- 
тин «райх, българското прави 
телство дори и когато започ 
ва Втората световна война во
ди и «потвърждава «политината 
на неутралитет.

«Илчо Димитров е известен 
и като автор на други книги, 
в «ноито българският фашизъм 
се «представлява на идиличен 
начин, като .спаоител «на насе 
лен«ието в Македония и Сър
бия «по «време на окупацията 
от фашисткия «ботуш". «С една 
дума, Македония не о била 
окупирана, а българската вой 
ска П0О1ИЛП западните граници 
и спасявала сръбокото и «мане

фашизм/.т ма.
завоева- — Но това не «е всичко, — 

пише софийският кореспондент 
на „Нова Македония" — ав 

книгаТези дни вестник „Нова Ма
обзор върху на споменатататорът

„дава" «и „обяснение” за при 
чините, принудили България да 
влезне в Тройния «пан. Според 
автора Първата оветовна вой 
на за България завършва с «не
разрешен «национален «въпрос. 
България била „малка «и слаба 
държава, за да се .надява, че 
ще може да направи това със 
собствени оили”, .нъдето 
скривали тези «неразрешени на
ционални «проблеми — Югосла 
вия. Румъния и «Гърция — ,,не 
поназвали

иедония даде 
една историографска книга, из 
лезла в София, в ноято българ 
опият фашизъм от «среди Вто
рата световна война и през са
мата «война се представлява 

.добър фаши-«нянакъвза
зъм.

„Монархофашистна България 
«пристъпването си 

Тройния пакт все донато 
можеше” — твърди в книгата 
си софийският «историк Илчо Ди 
митров. Според него. «България 
влиза «в Тройния «пакт «поради 
„безспорна принуда” и едвам 
тогава «когато хитлеровите вой 
ски са били «натрупани край 
Дунав, а българското правител 
ство трябвало да роши «хамле 
товената дилема: ,/Или да ги 
пусне свободно да минат срез

Съдейки според споменати- 
Енгелс, Титоте критерии на 

пронамери и «нови ъатериални 
и нов начин на тяхна-

отлагаше 
към

се

сили
та употреба. Тези сили лежат 

материалното заинтересованост 
за оправдателните български 
искания”. Породи това «полити 
ката на царя, «правителството 

демократичната общество 
ност за „мирно решаване 
балканските .проблеми” с дре 
дусловиато да бъде зачитано

в народа и «в 
му богатство и когато се при 
ложат на съответен начин ста 

непобедими. До иват практично 
назателството 
стта на народа като решаващ 
фактор в всенародната отбра

на гармя и 
Министерския съвет на ьълга 
рия.

за «непобедимо-
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НА ЮНАПО ПОВОД ДЕНЯПризнания за усърдие
СИ ™Га чест за всекго да 

^ГсвоТ -вдифич-
граничния колектив е 

голямо семейство. 1/к 
г незаменимо.

СЪЮЗСОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ
ИЗ ДЕЙНОСТТА НА

По-голямо внимание на 

идейното издигане
ежедневно од 

I па над 
1.700 мвт

Осигурявайки
МИЛИННО ТАДИЧ ДОВАОа 

студент от ьашш 
година

от границата 
височина от

.непрекъснато ду- 
а през зи 

слиза и

на част 
морена 
ра. иъдото

силни ветрове, 
температурата

петнадесет градуса 
този

сетгодишан
Ваша, отпреди една 
белградския Юридически I 
„ултет 0 заместил е граница 
га Станал е граничар и ве 10 
шеот месеца со калява в ед 

гранична застава в Ьооиле 
община. Тун е проя- 

начества: всестран 
дисцигтлинира- 
готовиоот да

е

ставата 
пост. а

хаг
мата
•ма минус
_ уопешно е©
младеж.

— Преди да

В тази насока голяма о и 
полята 'На печата. Население- 
?0 в Бабушнишва община аа- 
сега главно ое осведомява 
чрез Телевизията у.лУш^"° 
новина”, „Братство Радио 
Ниш Народне новине , а и 
пенмалка част и от ежеднев
ия печат. Разпространението
на печата, макар че не съще
ствуват пълни оведения. е още 
слабо. Въпреки че всички се
лища са електрифицирани, а 

домакинотва 
телевизори, все пан, 

печата си остава 
фактор в информи

едно 
другарството 0 

Тава казва,

БАБУШНИШКА община 
ге оазгръща голяма активност 
по преустройство, «а ^оциЩЩ 
тическия съюз на н°™ „

По-точно, предприемат се 
мерки, с цел Социалистичес
кият съюз изцяло да се оре 
върне във фронт, обединяващ 
всички обществено-политичес
ки сили в общината.

Изхождайки от тази 
соля Общиноката нонферен- 
иия 'на Социалистическия съ 
юз се стреми да подготви та 
зи най-широка и най-масова
обществено-политическа орга
низация да стане още деес- 
пособна.

За да може да се справя
живототрептящите прооле

всяка среда, -на първо 
място в местната общност, 
членовете на Социалистичес
кия съюз трябва да бъдат 
осъзнати. Общинската конфе- 

ССРН вече изпъл- 
сътветна програма по 

издигане.

калявал
В защото на гра- 

воичии
ма

дойда тун,градена 
вил всички 
ма войнишка 
мост. умение и 
защищава родината.

-а„* "Ж2Е г,.-
чарк. Тук рамо до рамо, бра 
ски и другарски изпълняват 
отговорната 'войнишка. длъж- 
пост. младежи от различни на 

Високата морална и 
тун е на еже 

практична проверка.
и застава

ла.

за тази упо 
М'илим-

Нато признание

ко^адич ТГучГ°СнТай-висоно
войнишко отличие, за ноето 
мечтае всеки воюнии ^>на 
ма на примерен войник. Слян ' . ' . ^'./4?' 
чието МУ връчи на 22 дене- : ‘ ■ШШЖ', 
мери — Деня на ЮНА номан 
дирът на граничния гарнизон 
другаря Воркапич. Преди това, .Ще
по предложение на граничния 
колектив, Тадич е приет в ре | 
довете на Съюза на комунис
тите.

— Чувствувам се горд. че 
получих отличие и че I 
граничар станах член 
Това значи, че съм успешно 
изпълнил своя граждански и 
патриотичен дълг — с удоеол 
ствие казва Тадич.

■и родности. 
боева готовост

своя тXV дневнаиматповечето 
радио 1и 
ролята на 
незаменим

__ От границата 
та, която е същински уютен 

най-хубави влеит.т ще занеса 
чагления. IИ още нещо: оти-

рането.
Именно затова Председател 

Общинската конфе-

на
■’ (*,л'

спечелен трудовсам със..
Т-"'СЪС коетои самодисциплина,

голяма полза ус
I викми във ството на 

ренция на 
съюз посредством 
за информиране прави усилия 
за подобрение на информира

ж ще ми е от.1:Социалистическия 
комисията завърша образовани 

— каза на края
пешно дакато ШГ! 

на СК. ШШШ Милинето си
ренция на 
нява
идейно-политическо

но. ------- *..■* ■я-с-флвдр'\

В. В.нето.
Милинно Тадич

М. А.

МАРКСИЧЕСКОТО ИЗДИГАНЕ 
— ПОСТОЯННА ЗАДАЧА

РАБОТНИЧЕСКИТЕ СЪВЕТИИЗ ДЕЙНОСТТА НА
ГОРНА ЛЮБАТАI БОСИЛЕГРАД'< МОЖЕ И ПО-ДОБРЕБорбата на идейния фронт 

трябва непрекъснато да се 
засилва. В тези светлина тряб 
ва да се изпълняват изисква
нията които във връзка с деи 

на Социалистическия

»

Двамата
заемодатели

на Съвета, тази стопанска ор- 
има всички условияЦЕНТРАЛНИЯТ работнически 

на .предприятието за ганизация 
да осъществи по-добри дело
ви резултати. За целта нужно 
е чрез по-добра организация 
на работата изцяло Да се по
гаси дефицитът в ООСТ „Ус
луга”. настанал поради нера
ционалното ползване на товар 

транспорт, обслужващ и 
останалите организации и пора 
ди слабата производителност 
на труда в хлебопекарниците.

Членовете на Съвета взеха 
решение неангажираните фи-

съвет
производство, оборот и бито
ви услуги „Босилеград” в Бо
силеград обсъди деветмесеч- 

делови резултати. Бе кон 
стат-ирано, че общо резулта
тите са задоволителни. От че 
тири основни организации на 
сдружения труд, дефицит от 
100 хиляди динара има само 
организацията за номунална 
дейност — „Услуга”. При об
ща реализация от 61 милион 
динара, предприятието е внес 
ло във фондовете 2 милиона

ността
съюз постави другаря 1ито в~ 

си пред загребскиинтервюто 
„Вйесник”.

Членовете на Социалистичес 
съюз трябва ежедневно

нит е
кия
да се въоръжават с нови зна 
ния. Между най-важните въп
роси докрай трябва да бъдат 
изяснена по-пълната конститу 
ционна роля на Социалистиче
ския съюз, 
осъществяването на 
цията на всенародна отбрана 
и обществена.
Членове на ССРН докрай тряб саха по един енн ом есенен ли 

да бъдат запознати с бор 
бата на необвързана социалис 
тическа Югославия за мир, 
социализъм чл равноправни от 
ношения в света.

ния
Коце Георгиев

Коце Георгиев, секретар на 
първичната организация на Съ
юза на комунистите. Той е 
записал сума от 10 000 дина
ра и засега е записал най- 
голяма сума в района. На 
второ 'място е Евтим Госпо
динов с 5000 динара и др.

И двамата заемодатели из
тъкват, че ако се окаже ну
жда, ще запишат още по-го- 
леми суми. Ано се окаже ну
жда да се разпише заем за 
строеж на още някои пътища 
— и двамата са готови да за 
пишат заем и за тях.

задачите му в 
нонцеп-

Всички просветни работници 
от основното училище „29 но
ември” в Горна Любата запи-самозащита. нансови средства, с които раз 

полагат основните организации 
на сдружен труд да се обе
динят и ползват за капитоло- 
вложения. За тази цел ще се 
изготви и понпише самоупра- 
вителен договор между ООСТ.

динара. Осъщественият доход 
по един работник възлиза на 
450 хиляди динара, а същия

ва чен доход за изграждане на 
автомагистралата Белград — 
Ниш и уреждането на яоречи 
ята на реките Дунав, Сава и

период миналата година този 
доход е по-голям с 16 на 
сто. Средният личен доход въз 
лиза на 2.600 динара.

По преценка на членовете

От голямо значение е и ак Морава. Общата сума, която 
тивността на Социалистичес
кия съюз в развитието и вне 
дрягаането на делегатската си 
стема, издигането на членове 
те на местната общност и пр.

са записали просветните ра
ботници от Горна Любата е 
72 000 динара.

Неколцина от заеъодатели- 
те ще внесат записаната су
ма наведнъж.

Но между заемодателите от 
Горна Любата е и селянинът

г. в.

ИНФОРМИРАНЕТО — В ДВЕТЕ 
ПОСОКИ Р. Дончев

Без добро информиране, ня
ма добро самоуправление: не 
може да съществува и съдър 
жателна работа на Социалис 
тическия съюз.

Неотдавна др. Стане До- 
ланц, секретар на Изпълнител 
ния комитет на ЦК на СЮК 
заяви, че е дошло времето на 
аналитичната журналистика. То

В БАБУШНИЦА ПО ПОВОД ДЕНЯ НА ЮНА

Признания иа 

най-добритева ще рече — пълно, анали
тично, вярно и навременно 
запознаване на гражданите и По повод Деня на ЮНА, 

на 20 декември в Бабушница 
се състоя тържествено събра 

на Общинския отбор на 
военните командири от запа-

За укрепване на системата 
на сигурността и участието в 
похода „По пътеките •на"луж- 
нишките -партизански части” 
на 13 души бяха връчени -по
хвали.

От заседанието на работническиятрудещите се. И още -нещо.
Налага се -информирането на 
бъде „двупосочно". Общинска 
та конференция на ССРН да 
бъде всестранно запозната с са' Беше изслушан доклад за 

значението на

ние
СЛАВИНЯ

43 заемодателиПохвали получиха и 
ните организации ма

дейността на местните общно всенародния 
празник и връчени награди и 

ра организациите за дейност .'пРизнания на най-заслужили- 
та на конференцията, нейните 
тела и пр. По такъв начин се

първич 
сдруже

нието в Стрелъц, Богдановац 
и гимназията „Вук Ка-раджич”.

сти — но и тя да -информи-

И жителитете. на село Сла
вния не останаха назад в за
писването на заем за изграж 
дане на автомагистралата бел
град

ко старопланинско село 
писали 35 динара.

По-толеми суми са записали: 
Веселин Танчев — 5000. Цве
тан Тошев 3000, Воя Стаме
нов — 2400, Анто 
2000

са за
С книги бяха -наградени 

гарите Джура Златкович,~ пър 
воборец и Миодраг Пешич от 
Ниш.

Бронзови планети 
командирите от
воин Ж-ивкович, -Владимир Ви 
данович и Рангел Милосавле- 
вич.

АРУполучиха 
запаса Жи-

създават всички тредуоловия 
ва още по-активна работа но 
организациите на Социалисти
ческия съюз.

Ниш и за уреждане
то на поречията на Дунав. Са 
ва и Морава. Четиридесет и 
трима заемодатели в

Васов
динара и т.н.

М. Дж.
това мал
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в ПЪРВИЧНИТЕ
организации на съюзапатите НА СИНДИ БАБУШНИЦА

ЩЕ СЕ ИЗБИРАТ НАЙ 

СПОСОБНИТЕ КАЦРИ
ВЪЗВРЪЩА СЕ ДОВЕРИЕТО

В Бабушнишка община 
личения брой на жалби 
расте доверието в органите на самоуправле
ние, съдебните

и покрай уве- 
и оплаквания —

първичнитГи° единствени1

Съюза на синдикатите ще
боп^те “ РъковоАства. На отчетно-из-
на?Глей„пУПЩИНИ ЩС Се °бсъди Аоссгаш-
стояпгят* “ Приемат програми за предстоящата активност

и др. органигодина в
организации на 
се проведат из- ВЪПРЕНИ че .от септември 

1975 до септември 1976 — 
ма е |Бабуш)Нишка община 
имало 73 жалби и оплаквалия, 
или с 15 повече 
период през

бюронратическо-техно-разни
кратически прояви, .против на
рушаването на самоуправител 
ните им права.

ето <на гражданите в общин
ските тела и органи.

НАЙ-МНОГО — ИМУЩЕСТВЕ 
НО-ПРАВНИ ВЪПРОСИ

годи-

'Изтенлата годи- КОМУ НАЙ-ЧЕСТО СЕ ОПЛАК 
на - (забелязва се възвръща ВАТ БАБУШНИЧАНИ? Имуществено-правните от-
те об%и,3Иоргани.НВИлоИтСвър точнТй оТ ТзТалПа II обсъждане3 тема на
ждение на това говори и есе ли отправени до комисията
по.рядкото оплакване на праж За жалби и оплаквания в Об-
дани и трудещи се — извън . щинокат-а окупщина или са би

-оето по-РаН'0 ,не ли съобщени на най-висшите
олучаи. общински ръноводители, а 32 нение с изтеклата

до голяма степен за създа са били препратени до Моми- те бележат
г?ои^’На ТаКпВ климат съдей сите за жалби и оплаквания
ствуваха и Писмото на др. при Скупщината «а СФРЮ и 
1ито и .на Изпълнително бюро Скупщината на СР Сърбия.
гпоГеШ=Н™иа ДДсе™я кон- Разбрали, че въпросите им 
грес на ОЮК и Седмия -кон- най-добре 
грес -на СНС, с -които -беше място”, напоследък 
нанесен решителен удар ка тЬ ,от Бабушнишка община се 
антиса-моуправител-ните и анти оплакват до „своите" -ръково 
социалистическите оили у -нас. дители и органи 
Този -нов кли-ма-т слособству- Така укрепва доверието в 
-ва хорат-а откровено и сво- общинската (комиоия за жалби 
йодно да дигнат глас против и оплаквания, както и довери-

Предизборната дейност 
Съюза на -комисията за 

жалби и оплаквания в Бабуш 
нишка -община. В посочеше 
период е -имало 31 -от 37 жал 
ои по този

в правата и длъжностите на 
синдикалните организации, про 
изтичащи от Закона за сдру
жения труд.

Новата

синдикатите ,в Боси 
леградона община .вече 
на. Общинският 
съвет определи 'изборните оро 
кове и задачите, които тряб
ва да се реализират в 
дейност.

започ 
синдикален

въпрос. В ора в 
година —

роля на Съюза на 
синдикатите търои активни и 
с високо обществено и 
управително 
Решителните

увеличение.тази само-
Гражданите най-често се оп 

ване' на разни удостоверения 
лакват до неправилното изда- 
и решения, ти пък до дъл
гото им чакане донато полу- 
Ча1 такива донументи.

Имало е и случаи на на
рушения на законността. Не 
малко хора търсят осъществя 
ване на .право на социални и 
др. помощи, но в повеуйбто 
случаи са получили отрицате
лен отговор.

съзнание кадри, 
промени в дей

ността са обусловени 
чеството на кадрите. Именно, 
те трябва да се борят синди
катът да се афирмира 
непооледствена 
политическа организация на ра 
ботниците,
зира не само да изразят, 
и да осъществят овейте 
тереси съгласно целите на са 
моуправителното социалистиче 
ско общество.

Един от основните въпроси, 
който ще заеме главно 
на^ предизборните 
събрания ще бъде: 
политическата и организацион
но-кадрова подготовка на пър 
зимните организации за реа
лизирано на своите 
задължения,
Закона за 
Съгласно

от намясто 
и изборни 

идейно-
се решават „на 

гражданикато 
обществено-

която ги органи-права и 
произтичащи от 

сдружения
това всяка синдинал 

на организация е длъжна да 
установи дали самоуправител 
ните

но
ин-труд-

СУРДУЛИЦА
Към 8, 

брой жалби 
отнасят до органите 
вораздаоането: 
издаване на 
телство и

на сто от общия 
и оплаквания се 

>на пра-
ненавременно 

присъди, разточи 
пр. От местните об 

щности май-често се правят 
оплаквания във връзка с данъ 
чното облагане: преди всичко 
за прилагането на 
шини в облагането

Строи се нова училищна сградаЕто защо в тези .избори из 
намирането на най-сполучли- 
ви кадрови решения ще бъде 
съвместна

и общественоикономиче 
ските отношения в организаци 
ите на сдружения труд съот- 
вествуват на духа и словото 
на Закона за сдружения

В присъствието на множе
ство граждани и трудещи се, 
в началото на декември пред 
седателят на Общинсната снуп 
щина в Сурдулица инж. Иован 
Петрович. сложи основния на- 
мък на бъдещата сграда на ос 
ноното училище. Тя ще разпо 
лага с 11 учебни стаи, 6 спе
циални учебни стаи и 7 модер 
но обзаведени кабинети, физ 
културна зала и

грижа на оинни- 
калните «и партийните органи
зации в

чебни помагала и пособия. Обен 
тът ще бъде готов готов до 
август

труд.
организациите на 

сдружения труд. С други ду
.... . съвкупната предизборна и
изборна активност в Съюза 
ни синдикатите ще има дело

на 1978 година, а ще 
го строи „Зидар” от СурдулиЧленовете на Общинския 

синдикален съвет се застъпи 
ха в предизборната и избор
на дейност първичните органи
зации да се ангажират за из- 
намиране на най-подходящи 
критерии и мерила за разпре 
деляне
Разбира се, при 
се производителност на тру
да и ефикасно стопанисване.

ми ца.
Средства от 15 050 000 дина 

ра Републиканската общност 
за основно образование, мест 
ната общност в Сурдулица. ор 
ганизациите на сдружения труд 
в общината, Общинската снуп 
щина и Самоуправителната об

разни ар- 
в някои

ви характер с конкретно уточ ДА СЕ ЗАЧИТАТ ДОГОВОРИ
няване на задачите за ноито 
се бори Съюза на

ТЕ!
комунис

тите и нашето социалистичес
ко общество.

Към 13,7 ка сто от жалби
те и оплакванията на гражда 
ните и трудещите се са от 
областта на сдружения труд и 
настаняването на работа. В 
своите жалби хората изнасят, 
че се случва да се нарушава 
обществения договор 
станяване на работа. Работа, в 
известни случаи, получават ли
ца с по-мално точки, или -пък 
има протежиране и др. неже
лани явления.

Нерядко работниците да не 
да осъществят някои 

свои права от сдружения труд. 
Сега когато 
Законът

на личните доходи.
увеличаваща ученичесни

щност за основно образование 
в Сурдулица.Новото училище ще бъде 

обзаведено със съвремени у-В. В. С. Микич
Организациите 

критически
са длъжни 

и самокритически 
да обсъдят ангажирането си 
през изтеклият

ДИМИТРОВГРАД
по на-

Акциядвегодишен 
период върху подобряването 
на общественото жизнено 
нище на работнина. Това 
ди всичко

по солидарнострав 
пре-

подразбира създа
дените условия за обществе
но хранене, решаване на жи
лищния проблем, професионал 

образование, 
защита и др. С не по-малиа 
отговорност 
действуването
се в самоуправителната деле 
гатска. система.

Съгласно принципите на 
външната политика на наша-

империализма, хегемонизма и 
фашизма е също пряна дей
ност на Координационното тя-

те общности, както и събра- могат 
ния на трудещите се хора.
На тези събрания граждани 
те и трудещите се запозна
ха .с целта и значението на 
тази солидарна, хуманитарна 
акция. Освен това се форми 
раха и комисии, чиято пряка 
задача е успешно провеждане 
на акцията.

'В .течение на тази седмица, 
от 19 до 25 декември, беше 
организирана и седмица на 
солидарност, в която много

та страна, а въз оонова из- 
детсната водите от Летата конферен

ции на необвързаните страни 
ще анализират в Коломбо, Съюзната нонфе- 

на трудещия ренция на Социалистическия 
съюз на трудещите се раз
движи акция на солидарност. 
Целта на акцията е подкрепа 
на поробените народи, жер
твите на империалистическата 
агресия, колониална домина- 

значително Ция и неоколониалистичеона 
политика, нанто и на вой чии 
народи, които се борят за 
свобода и незавиоимост.

Включвайки се в тази ак
ция Коорнинационното тяло 
на Общинската конференция 
на Социалистическия съюз в 
Димитровград изготви ориен- 
тационна анционна програма, 
за помощ на освободителните 
движения и жертвите на им
периалистическа апреоия. Спо
ред .програмата дейността на 
Координационното тяло преди 
всичко ще 'се състои в бъ
дещето редовно и оистем. 
но информиране и запознава 
не на трудещите се с бор
бата на народите, техните ос
вободителни и други движе
ния за национално оовобожде 
ние, незавиоимост и равно
правие. Оназването на 'поли
тическа подкрепа и материал 
на помощ на тези народи, 
нанто и в развитието .на соли
дарност със всички .прогреси 
ни и демократически сили в 
света, ноито се борят срещу

е влязъл в сила 
за сдружения труд 

— пред общеотвено-политиче- 
сните организации и в органи 
зациите на сдружения труд, в 
общината изобщо като задача 
номер едно е да се поведе 
борба за пълното му прилага

но то ло.
Целта на анцията, между 

другото, е и да се мобили
зират всички трудещи се и 
граждани, девойки и младежи 
в общината да допринасят в 
развитието на интернациона
ли стичеоно съзнание и възпи 
тание, специално на подра
стващите поколения.

За успешно провеждане на 
акцията се състояха и засе
дания на изпълнителните тела 
на обществено-политическите 
организации <в организациите 
на одружения труд и местни-

Лредизборната активност — 
се каза на заседанието на 
Общинския синдикален съвет 
нава възможност 
много да се стори в'ь,рху ор
ганизационно-кадровите въпро 
си. Между другото ще се об
съдят успехите от областта 
на всенародната отбрана, съ
държанието на тази активност, 
за да могат слабостите да се 
премахнат.

не.

ЗАЩО АНОНИМНИ?
Повечето жалби ,и оплаква

ния са били оправдателни и 
комисията е удовлетворила ис 
нанията на жалещите се пра 
ждани.

Остава открит един въпрос: 
защо не се съобщават имена 
та на нарушителите «а закон
ността?

Защо носителите на несамо 
управително поведение в да 
дена организация (например в 
„Балкан” във В. Бонинци, или 
„Текстил кол ор” и др.) да ос
танат анонимни?

Ако ое изнасят публично 
имената на „провинените”, ве 
роятно ще се постигне още 
по-голям ефект. В противен 
случай, може би някои хора, 
работещи .в разни органи и 
тела, ще ои създават илюзии, 
че могат да минат „незабе
лязано”.

Впрочем, срещу носителите 
на несамоуправителни и неоо 
циолистически .поведения тряб 
в а да се действува и лублич-

граждани от общината са да- 
доброволна парична поли

мощ.
А. Д,

Изборите дават възможност 
за откровен диалог по всич
ки досегашни олабости из дей 
ността на Съюза на. синдика
тите.

Всичко това има за задача 
да се извърши солидна подго
товка за осъществяване на но 
вата .роля на Съюза на синди
катите в светлината на Зако
на за сдружения труд, изхож 
дайки , от конкретното състо
яние в организациите на сдру 
женил труд. Само така могат 
успешно да се допълнят пра
вилата за работа на органи
зациите. Те трябва да бънат 
ясен и конкретен документ за

На снимката с нултурият дом в 
преди повече от 30 години — и забравен. А с мално труд 
и воля — можо до се доведе в ред.

Илртопопинци. Започнат
но.

М. Андонов
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» ДОСТАТЪЧНО тп_
От Босилепрадона община ^-айгняя

С Авсични краища на страна
то нч поени този факт, А|,еС
стопанските и нзвънотояанони I |(а мото .положение на за-

даГ34 "ЖГда г—Р=;:^Г е 
Ее5Н5. гГ'РАаГжда ЕгЗрЗо^тр^аГГе 

^;ЕгвЕ]н|^ “Гза
мическо развитие на оЬ11р"'р ' ,.ТОпш!Сшо, финанси и комунал 

В момента в стопанските .дейност липсват трима спе
извьнстопански органиао А циалисти. Данните говорят, че 
съществуват 66 вакантни рабе киалисти « листтв, не-

гг:да •'5?. да-- А"лго
" 0П64И ^ГГ-Тен^Ттвх3

Защо е така
ходът — бе тема на обсъжда 
не на Общинския комитет на 
СКС конто разгледа кадрово 
то «положение и определи за- 

тази област

В
НИШКИ РЕГИОНВстопанството

По-голяма отговорност за 

стопанените резултати в
напуснат органи 

други об-,но. Затова те
те и опиват всистематизацията, -има 

■неооходими кадри-
ОБЩИНАТА 

ЙАЬОТнИ N16-

според
всички

зодии
,Дп7преценка на Общинския 
комите? на .СКС тези въпроси 
налагат всестранно да и ® 
пичиоат кадровите проблеми 
във всички организации и да 
се предприемат съответни мер 

си- ни Грешения. Също тана тряб 
ва да се анализира и Деистви 
телният принос на съществу 
вадите кадри в ежедневната 

работа. Защото при някои 
съществува убеж 
личната «им афир 

мация е достатъчно да имат 
диплома. При това пренебряг 

трудът и резултатите 
единствените социали-

ОРГАНИТЕ НА 
ВАКАНТНИ 16 [
Вот глав-

по-големи ус- 
стопанството

слабости — еднаСубективните
ните пречки за -

стабилизацията на
1ЯАпостигане на във
I

пехн в ,л. Ми-МОК на СКС Драгомир 
лоевич™ изтъкна в разисква- 

че е 'неразбираема смет 
>в някои ор 

лошо «стопа- 
1И незави-

МИНАЛАТА седмица^стопт 
бяха

вските резултати 
гион на деветмесечието 
Изгледани от Секретариата
на Междуобщ-инската конфе 
оениия на СКС, Председател
ството -на Междуобщин ската 
конференция на ССРН и Пред 
седателството на Междуоб- 
щинския синдикален съвет. 
Бяха обсъдени и

забележките на пре

нията, 
ката и практиката 
ганизации, имкоито 

нереално 
дохода, производител 

и от жизне-

поднисват, а 
симо от 
ността — Дори

разходи, увеличават
Онези, които

личните
ните доходи.
са харчили «езаработеното ^ вгг че

му са 
етически стойности.

Между трудовите организа- 
самоулравителните оощ 

интересите -не са Ус" 
тавовени съответни отношения 
във връзка с школуване на не
обходимите кадри. Не са обез 

средства за стипендии, 
броят на заинтересо 

студенти и ученици с

предложе- Милоевичподчерта
нията и

ции и 
пости на

и къде е из ници.
Кадровото положение 

изцяло не е .разрешено и - 
училищата, ь Средношколския 
център в Босилеград център 
липсват петима учители и три 
ма специалисти в педагогиче 
ско-лсихологическата служба.
която трябва да се оформи при 
това училище. В Основното учи 
лище в Долна Любата тряб
ват четирима учители, а в ос 
таналите четири училища по е- 
дин учител.

В училищата главно няма пре 
подаватели художествено, му 
зинал но и физическо възпита
ние. Тези кадри на липсват от 
ачере, но с години наред. Въз 
можностите черз стипендира 
не да се обезпечат — не са 
използвани.

още
в

печени
въпреки
ваните
голям.

е
дачите вВ Автотранспортното пред- 

липсват кадри за най политика има го- 
не само за по-

Кадровата 
лямо значение 
нататъшното развитие на орга 
низациите на сдружения труд,

обществено-политиче
цяло. За-

приятие
отговорните .постове: директор, 
завеждащ счетоводствената 
служба, секретар, машинен ин 
женер за работа в Авторемон 

работилница и др. «а 
няма заинтере 

совани .кадри поради финансо 
вите трудности и слабостите 
в самоулравителните отноше- 

тази стопанска орагни 
За съжаление в тази 

организация отделни хора ми 
слят, че може успешно да се 
върви напред и без специали 
ст)и1
Например в Авторемонтната ра СЛАБОСТИ В ПЛАНИРАНЕТО 
ботиляица .неотдавна «коннури нд КддритЕ 
рал машинно-строителен инже 
нер, но не е приет, защото 

стопанисвали, нямали доверие, в .него тъй 
нато по-рано тук изучавал за
наят!?

но и за
ската общност като

Съюзът на комуниститетната
тези постове това

и останалите обществено-лоли 
организации трябва 

интензивнот/.чесни
непосредствено и

ангажират за създаване 
за обезпечеване наЕфективният труд през цялото работно време "Ри Добра 

организация и професионална подготвеност на работнина да 
висока производителност

да се 
на условия 
необходимите кадри. Защото 

своите развойни програми 
ОСТ, трудовите организации и 

общности

ния в 
зация.

ва вкуствено са увеличавали лич
ните доходи особено в послед 
но време, ще трябва твърде 

Ясно е обаче,

ентоплана за средносрочно Р 
ектоплана за средносрочно ра 
звитие на региона, 
в публичното обсъждане.

Стопанските резултати в 15- 
те общини на Нишки регион 
общо взето през деветте ме 
сеца на годината (януари — 
септември) не са на равни
щето на планираното, но са 
по-добри от същите на шест 
месечието. 
спряно е 
производител ността на труда, 
процентът на 
на работа се увеличава, на
малява броя-п на трудовите ор 
ганизации, които работят със 
загуба. Физическият обем на 
производсотвото в промишле 
ността е увеличен с 1,2 на 
сто, което не задоволява. 
Чувствително намаление лока 
зва производството в метал
ната индустрия — 10,2 на сто, 
а особено в производството на 
вагони 35 на сто. Загубите в 
стопанските организации в ре 
гиона «в сравнение ^ шестмесе 
чието са намалели с 18,3 на 
сто, но все пак са още ви
соки и обременяват голям 
брой трудцви организации. Не 
е малко и числото на трудо
вите колективи, които стопа
нисват на границата на рента 
билитета.

Общо взето, стопанските ор 
успели да преодолеят много 
ганизации през годината са 
трудности, а новите стопан
ски мероприятия са съдей- 
ствували да се възвърне до
верието във взаимоотношения 
та на колективитите в стопан
ството.

Тревожи обаче обстоятел
ството, че загубите в някои 
колективи са «последвани от 
високо увеличение «на лични
те доходи и много големи 
средства за сметка .на отпус
ки по болест. Във връзка с 
този проблем секретарят на

- самоуправителните
на интересите все още не са 

кадрови
изнесени

строили това. 
че други колективи, които са 
много по-скромни при увели
чението на личните доходи, а
по-добре
няма да бъдат солидарни с 
лентяйството...

Съюзът на комунистите и 
останалите организирани со- 
още по-упорито да се борят 
за премахването на субектна 
ните недостатъци «в стопан
ството, които му правят не 
малки трудности 
тъкнато на заседанието.

траиниопределили 
решения в своите среди.

Тези слабости трябва да се 
изучат по-конкретно, та кадро 
вата политика не само да на
мери съответно място в дъл 
госрочното планиране, 
ежедневната дейност, 
ва нещо най-голяма отговор
ност имат първичните партий 

казва

В организациите на сдруния 
труд и в организациите, които 
са от специално обществено 
значение не е достъчно изу 
чено «и анализирано какви са 
сегашните и бъдещите кадро
ви потреби. Недостатъчно се 
насочват и стимулират съще
ствуващите «надри, «не се съз 
дават условия за усъвършен- 
ствуването им и др. Неряд
ко отношението «ъм тях в от
делни организации е неправил

са

но и в 
За това

Предприятието за оборот, 
производство и битови услуги 
,,Босилеград” една година ра 
боти без секретар и финансов 
директор За второто работно 
място повече пъти е обвяван 
конкурс.

От стопанските организации 
Ст. Ст. единствено Горската секция

Между другото, 
намаляването на

сени организации 
между другото в заключения 
та на Общинския комитет на 
СКС в Босилеград.

настаняването
бе из-

В. В.

ОК НА СКС В ДИМИТРОВГРАД ОБСЪДИ СТОПАНСКИТЕ РЕЗУЛТАТИ тяхното провеждане Да се ра- ■ 
боти ежедневно.

В този смисъл трябва да се 
.изготвят и анционни програми 
за реализация на средно сроч 
«ните и дългосрочни програми 
по развитие.

Сдружаването е също въ
прос, който трябва спешно 
да се решава. 'Необходимо е 
всичко неясно в това отноше-

МАКСИМАЛНО АНГАЖИРАНЕ И КОНКРЕТНИ МЕРОПРИЯТИЯ
загуба. В тях до края на го
дината. относно най-късно до 
15 януари идната година, 
трябва да се положат всички 
усилия проблемът да се раз 
реши. Затова е необходимо 
трудовите резултати да се сле 
дят ежедневно, всеки ден да 
се знае кан се осъществяват 
задачите и въз основа на то
ва да се предприемат съот
ветни Мерки.

Отделно внимание трябва 
да се обърне в мебел«ното 
предприятие „В. И. Циле”, 
дето положението е най-труд 
но. В тази организация е не 
обходимо да се разясни има 
ли възможности за сдружава 
не със сродна, по-силна орга 
низация.

Въпрос, на който също тряб 
ва да се обърне «внимание е 

^увеличението «на личните дохо 
ди. Има явления, в някои ор 
ганизации, личните доходи да 
се увеличават без оглед «а 
резултатите от труда. А това

БЕЗ оглед на деветмесеч
ните резултати, характерно за 
стопанството в Димитровград 
ска община е, че обемът на 
производството не бележи на
предък. Това явление изисква 
цялостно ангажиране на воич 
ки сили

е «неоправдано и оказва отри
цателно влияне върху съвкуп 
ните резултати в тези органи 
зации. Затова увеличението на 
личните доходи «има оправда
ние само ако е «резултат на 
увеличение на производител
ността на «труда.

Една от преките задачи в 
предстоящия период ще бъ
де да се намалят лихвите вър 
ху «кредитите, манто и да се 
обсъдят възможностите за

ние да се разясни 
Отделно внимание трябва 

да се обърне върху по-ната
тъшното развитие «на обще- 
отвено-инономмчесните

бе констатирано 
на разширеното заседание «на 
Общинския комитет на Съюза 
на комунистите в Димитров
град.

Изхождайки от тази конста 
тация главно ударение «в пред 
стоящия период трябва да се 
сложи върху увеличението на 
производството. А за осъще
ствяване на целта е необходи
мо максимално ангажиране на 
самите организации на сдру 
жения труд.

отно
шения, а въз оонова на Зако
на за сдружения труд.

Всяка трудова организация 
трябва да изработи «и програ
ма за разрешаване «на «кадро
вия въпрос: списък на необ
ходимите кадри, специалност
та, «възможностите за решава 
не на въпроса и тж.

За осъществяване

превръщане на 'краткосрочни 
те кредити «,в дългосрочни.

Всички тези въпроои трябва 
да се «наблюдават чрез плано 
вете и програми за рабата. В 
тях е необходимо да бъдат 
внедрени и «воички стабилиза
ционни мероприятия.

Въпросът за реализация на 
средносрочните и дългосрочни 
програми по «развитие 
изисква по-сериозно

къ-

В това отношение всяна 
трудова организация трябва 
да предприеме конкретни ме
роприятия.

Особено внимание трябва да 
се обърне в онези организа 
ции, които са работили със

■на тези 
задачи трябва да се ангажи
рат всички оили,
ОК на СКС, ОСС 
тите в

а най-многосъщо 
отноше

ние. Тези «планове и програми 
трябва постоянно да бъдат 
предмет «на внимание |И «върху

и номунмс- 
първичните организа

ции в стопанството.
А. Д.
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КОМАНДИРЪТ ДРАГАН ПАЗАЧИ НА НАШАТА ГРАНИЦА
0 %(Ь -.-'1
У о

;.. а *този А о ад ес е т едногод и ш ей 
младеж много обича 'професия 
та си. но има още една голя
ма.. любов: културната само
дейност. Отпреди две години 
е в поделението на другаря 
Воркапич в Босилеград. Пред

стоприемството и готовността 
изобщо на. жителите 
леградския край, а по-специал 
но на младежта 
с нас. Ето защо 
широко разгърнато сътрудни
чество а много дейности не 
само з града, но и -в селата. 
Разбира се, най-добри резул 
тати бел е ж-име в областта на 
културното и спортно сътруд 
ничество, въпреки че са опра 
ничени обективните

културния живот, но и по кон
кретен начин Допринася 
укрепване на военародната От 
брана и осигуряване 
ницата. Това е и 
задача — изтъкна Драган.

в Ьоси- Щщза

Щ". Iсътрудничат 
сега имаме на гра

ната първа Ш: -У ШI V 'АШ 

гж, 1
ГХ&\

В. в.
х:'Ща

и у!
тУ «у;ДОЛНА ЛИСИНА

. \м
уНАИ-ВАЖНА Е 

ЕЛЕВТРИФИНА-
материал

и Други условия. Честите
културно-художествени 
грам и, които съвместно из гот 
вяме са резултат на сътрудни 
чеството — пазва Драган.

ни
про-

VЦИЯТАТози млад граничен коман
дир за нратко 
голям принос в обогатяването 

културно-забавния живот 
чрез непосредствено сътрудни 
чество. Той е извънреден тан- 
цъор, за когото сигурно има 
място не само в самодейни
те. но и професионалните ан 
самбли. |Като такъв има 
десетгодишен опит и сега ше 
дро га пренася на младите 
танцъори —- ученици в ьоои 
леград.

С личния си пример 
мандирът Драган насръчва то 
дотворното сътрудничество, за 
което получава 
от своите командири, 
ръководството на Общиноната 
младежка конференция.

— Сътрудничеството позво
лява не само да обогатяваме

увреме е нал
НАСЕЛЕНИЕТО и граничарите във Висон винаги 

заедно пазят границата.
На снимката: На граничния пост „Мел” 

след едно тържество

На проведеното през 
лата седмица събрание в се
ло Долна Лисина. членовете 
на местната организация на 
ССРН

на мина-

подробно разговаряха 
във връзка с подготовките за 
електрификация на селото.

На събранието се констати
ра, че от 150 домаки-нстза в 
селото

двана

ЙЙЙЙРсамо десетина от 
тях, поради материални при
чини, не са в състояние да 
участвуват в тази акция.

Според изготвения 
за електрификация на 
са необходими около 1,5 ми
лиона динара.

На събранието се 
да се поиска

седател е на конференцията 
на Съюза на социалистическа 
та младеж в граничния гарни 
зо н

.ка- 1Рпроект,
селотои непрекъснато анга

жиран за сътрудничество с 
младежките организации в Бо 
силеградсна община. Досегаш 
ните резултати от сътрудниче

признания и 
и от

заключи 
Общинската 

скупщина да се -намеси по 
въпроса
електропровода. Именно 
подписала договор с Електро 

предприя
тие в Лесковац за изгражда
нето на този обект.

ството изтъква с удоволствие. 
— Въодушевен съм от го- за довършване на 

тя е
разпределителнотогоин дол ВЕРНИТЕ пазители на нашата граница винаги на

На снимната: Иран граничната линия
Сн. Веселин ПЕТРОВ

страж.

Щб св асфалтира 

велената улица
в. в.

ЛЕСНО ЛИ Е ДА БЪДЕШ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

СЪВЕТ НА МЕСТНАТА ОБЩНОСТ?
В областта на комуналното 

изграждане местната общност 
в Гоин дол е между най-ак
тивните
община. Веднага след война 
та гоиндолци първи изградиха . 
кооперативен дом. Бяха меж
ду първите села, които въве
доха електрически ток и из 
градиха водопроводна мрежа. 
А и сега са метцду първите 
ще асфалтират селската ули-

-Првди да отговорим на въпроса ще по
сочим само един анекдот за дядо 'Иван 
Божилов от -Груинци. веднага след война
та дядо 'Иван бил отборник в село Груинци 
и като танъв трябвало да вземе нянакви 
пари За селото. Общинският служител ка
зал, че той може парите да вземе но пре
ди това трябва да подпишат документа пред 
седателят на Фронта, председателят на 
училищния съвет, председателят на чер 
веция нръст. Дядо Иван, който изпълнявал 
всички тия функции в селото взел писал
ката и подписал тези дължностни лица и 
взел парите... Така било след войната...

Днес обаче едно лице не може да 
изпълнява толкова обществени задълже
ния. Председателите на съвета на Местни
те общност днес имат съвсем други задъл 
женил в нашия самоуправителен механи
зъм. Разговарях с няколко (Председатели 
на /местните общности, които откровено 
ми посочиха най-същеСтввните задачи на 
хората, които, имат тая функция.

Да бъдеш добър (председател на ме
стната общност -преди -всичко трябва до
бре да познаваш 'Статута на Местната 
общност. -Председателя трябва да бъде ак
тивен обществено-политически работник. 
Работата на (Местната общност зависи от 
въпросите които тя и-ма Да -разрешава в 
селото. Затова един добър селянин, нойто 
има воля да работи с малка помощ може 
да бъде добър председател на Местната 
общност. -Той трябва да се допитва и с хо
рата. Чрез събрания той трябва да набеля
зва задачите: кои пътища или мостове ли 
е самооблагане За разрешаване на някои 
селски въпрос.

Въпросите които трябва да се разре
шават -са много -а често пъти интересите 
на отделни махали -вселото са различни. 
Затова председателя на местанта общност 
трябва да съгласува интересите на хората 
и да насочва към разрешаване на -пробле
ми от по-гал ям о значение. (В такива слу
чаи трябва да се поиска мнението -на бол
шинството. И мотато се вземе решение то
гава трябва да се изпълнява програмата на

домакинство ще вземе учас
тие с по 1000 динара, а все 
ки член на домакинство на
станен на работа с по 500 
динара.

Ще окажат -помощ и хора, 
родени в Гоин дол, нойто ра
ботят и живеят в различни 
краища на страната, 
брой от тях и -присъствуваха 
на събранието -на местната об 
щност и веднага изтъкнаха, че 
ще се включат в акцията. Ме 
жду тях ДИМИТЪР ПАНАЙО
ТОВ, който живее и -работи в 
Ниш, ще даде 2000 динара 
за пътя, а ВЛАДИМИР КОЛЕВ 
и МИЛОРАД ЗАРКОВ, които 
също работят -във вътрешност 
та на страната, ще дадат по 
1000 динара.

селото. Ако един път взетото решение 
не се изпълни — друг път вече ще бъде 
по-трудно да се вземат подобни решения.

Ако хората от Местната общност са 
единни в работата, тогава и Общината ще 
има интерес да помага акциите им.

След това трябва да се води сметка 
и кога ще се провеждат поделни акции. 
През лятото когато се прибира реколтата 
и някои хора са на работа вън от селото 
не е удобно да се предприемат масови 
акции. Това трябва да става в пролетните 
или есенните и зимни дни.

При провеждането |на акциите трябва 
активно да се включат делегациите, обще 
ствено-политическите организации, трудо
вите -организации. Председателя на местна
та общност в случая е оай-отговорнаят ръ
ководител, който правилно -насочва акциите 
на тези обществени сили.

Всични села -в общината не са еднак
во развити. Нянъде условия за развитие са 
по-добри. Селото има пътища, поща. ам
булатория. Други села -нямат тия условия.
И там където работите вървят трудно ви- » 
наги се хвърля -вината ка председателя на 
Местната -общност. А той сам не може 
да реши такива сложени въпроои. 1ук е 
нужна помощта -на общината.

А само тези ли са въпросите на Ме
стната общност? Има 'още -много въпроси 
овързани със снабдяването, здравеопазва
нето, самозащитата, учебното дело. До Ме
стната общност се изпращат -материали от 
Общиноната скупщина, от общество-поли- 
тическите организации. И -пак председателя 
трябва да умее воичко тава да пренесе 
на хората в селото, да ги информира за 
да -може по-добре да учаотвуват в работа 
на местната общност.

Лесно ли е тогава да бъдеш председа
тел на Местната общност?

Разбира се. че тая работа не е лесна, 
но трудът даден за своето село, за свои
те съсляни не -може да се плати с никакви 
пари.

Димитровградскав

I олям

Ца-
Мести ата общност в Гоин

дол, на неотдавна проведено
то събрание, обсъди досегаш
ната си дейност и програмата 
за изграждане -на комунални 
обекти в селото. Бе решено 
воички сили да се ангажират 
за асфалтиране -на улицата 
през селото (от автолътя до 
крайните махали). Тъй нато за асфалтиране на 

Решено е -всички -подготов- * улицата са необходими оред-
ства на стойност от около 500ки да се извършат през зим

ния период, така че със за
почването на строителния се
зон веднага да започне и ас- 
Ъалтирането -на улицата.

За осъществяване на цел
та ще се въведе местно са
мооблагане. Освен това всяко

хиляди динара, а -не могат да 
се обезпечат от местни -изво
ри, то се очаква помощ -и -на 
останалите
вущи във вътрешността.

гоимдолча-ни, жи-

А. Д.

В НОВОГОДИШНИЯ БРОЙ —

ЦВЕТЕН НАЛЕНДАР
Иван АНДОНОВ
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часовеВ свободните

е. че 
голямо

обачеНай-зантното
нас съществува

Ние сме един на 
майка,^и брат

семей*

човек да бъ
де граничар, казва «оман-
^Свобода” ЖеТацЖи.
1Т.идГионяГ;,ухГТнл 
вятър; когато всички са в то 
плите стаи и спокойно опят, 
граничарят се грижи за спо- 
койствието на тези хора. па
зач на границата, които е ви жаваме и помагаме,
наги готов, ако някои «>руша У сме готови, ак0 забележим, 
ва територията «а че 0 не е в ред, ведна-
ни, да защищава га да обадим на другарите от
ни придобивки от Народоосво " та д това значи, че
бодителната борба — с®°® ^а зсични ние край границата по 
та, братството и единството на встчни ^симвк фа„ичари,

Затова ГГбходГ^ - по-хубаво казано ^омсь
чарят да бъде ловък, енерги- щници-граничари , — каза

денов.

— Не е леоно между
другарство.

и баща и— Животът на границата -не 
може да оо .пренесе с думи. 
се намеси ЯСМИН ХАДЖИЧ 
от Босансни брод. Всеки Ден 

И тази динамич- 
сила. С

назват "за“еСрдщЗа него
командир на заставата 
НО ВИДЕНОВ, от село Вер 
зар е от онези хора, които 
саРвинаги в контакт с всички.

ДРУГ 
и Другар.

_ вочо пот мосоца съм 
туй. Харесвам ми този живот, 
макар че изисква пълно анга
жирано. Въпреки че някак си 

отдалечени от ирада, жи- 
и,сбщо не е моно- 

й свободното си вре- 
малък срутбол, те 

волейбол, шах-

Като едно 
човек чувствува наство, така 

то че ли си е у дома.
о различен, 
пост

сме 
вотьт ни 
топен.

срещата с гранич 
нощно 

лостоян

ни дава голяма 
една дума, на границата е ху-

__ С граничарите имаме по
Взаимно се 

Вина

А първата
бразда, първотостоянни срещи. пата

обикаляме на терена,
бдителност, гордостта че 

родината, докато 
граждани творят са не 

може да почувству

,баво.ме играемо 
ние па маса, някакво 

това са 
хвърляне

пата 
пазим 
налите 
що, което 
ва само граничарят ...

Винаги намерим 
Дали

мат. Организираме и състеза
ния ... А участвувахме и на развлечение.

малък футбол в грамофонни
на поло или 
важно. Важно е, 
занимаваме с нещо...

оста-

Г1Л.ОЧИ,
I волейбол, не е 

че винаги се

турнира по
ДиМИТрОВГОгД,
чизира ча 15 август

нойто се орга- 
Деня А. Д-

на граничаря.

" "'**& 1
■лЗ&ЯГ 1

чен самоинициативен. т.
щ

ЧГ- №>9

Р|

г
й-

Р. ВиденовН. ЛазовМ. ТимотиевичСпасе ГацовсниЯ. Хаджич

Важно е и това, че всяка 
застава представлява 
страна. Тук се хора от всич
ки краища, които укрепват и 
развиват братството -и един
ството.

е помощта, 
оказват на мас. По

преди няколко години

нашата че не по-малка 
която те 
гато
електрифицирахме селото, те
зи войници, граничарите ни да 
доха най-гол яма помощ. И са 
ми знаете, че по селата 
вече останали1-старчески дома 
кинства, младите ги няма. И 

така. Нак

ШIсаТрябва обаче да изтъкнем, 
че граничарите не са сами. 
Те винаги имат подкрепа от 
местното население.' С хора
та от Верзар, Долна Невля и 
т.н. живеем като братя и 
сътрудничим във воички обла
сти, понеже с тяхната .помощ 
ние ло-успешно изпълняваме 
задачите. И сега на застава
та се намира един от тези 
хора...

4 \| &<
'-Д-;

в нашето село е 
ли щяхме да „издигаме елек 
трическите стълбове, ако не щШ™8бяха тези млади хора, пъл
ни със сила и любов за на
предъка на обществото

л

ИРР1ни.

„ЖИВЕЕМ КАТО ЕДНО СЕ
МЕЙСТВО”

От непосредствените разго
вори узнахме, че „най-попу- 
лярнчя" между граничарите е 
готвачът. Той готвеше обеда 
и нямаше много време за раз 

Г. , говор”...

— Казвам се НИКОЛА ЛА
ЗОВ, от Нсютин на Вардар 
1СР Македония). Не съм рабо 
тил тази работа като гражда 
нин. но сега я обикнах. А 
твърде важна за граничаря е 
храната. Ол това зависи до 
голяма степен и настроение
то на хората. Като казвам то 
ва имам предвид, че граница 
та търси големи усилия. Дру
гарите ми ежедневно обина 
лят тегена и трябва добре

N

Т)

1Ш•а

** 6/«Ри«I
.1

|ку т—сп г -
гг-

-г •
Б. Николов: Нишкият университет
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ДОНАСЯ ДВОЕН УСПЕХ
И този 

стави
лъг граничните за- 

в Босилеградсна общи- ' 
на тържествено посрещаха 22 
декември — 
съвпадащ се с 35-гадишвина
та от създаването на 
Армия.

Граничарите

лям труд и средства са вло
жили за прокарване на водо
провода от с. Извор до ■Бо
силеград. В няколко махали в 
село Божица са 
вода и построили път. 
пролет граничарите ,и горени
те залесяват десетки хектари 
ерозивни площи.

Това са само някои от най-

Деня на ЮНА,
обезпечили

нашата Всяка

младежи в 
оивомаслинени униформи, до
шли от всички краища на стра 
ната, сърдечно и достойно по 
срещнаха своите гости: пио
нерите, младежите, обществе
но-политическите

важните акции на граничари
те, от които най-голяма пол
за имат жителите в ■община-

работници. та. 
от селата исвоите съседи 

представителите на трудовите 
колективи от Лесковац, Враня, 
Владичин Хан, с които се побра 
тмиха.

Така е всяка година.
Но между 

минава период, 
усилия и с непрекъснато осъ 
ществяване на договорените 
задачи. '

Денят на Армията гранича
рите от поделението на дру
гаря Душан Воркапич и този 
път посрещнаха с хубави ре
зултати. Тяхното присъствие на 
границата неразривно е свър
зано със съвкупния живот в 
Босилеградския «рай. Затова 
трудно може да се отговори 
къде започват, а къде прик
лючват задълженията и дей
ността на граничарите. Освен, 
че непрекъснато бдят на гра
ницата на отечеството ни, те 
са и строители, и участници в 
културния и политическия жи 
вот ...

Ако се направи бегла равно 
сметна на уопехите се вижда, 
че граничарите през изтеклите 
години са оказали голяма по
мощ на населението в общи
ната. Помогнали са в елек
трификацията на селата Ми- 
левци и Груинци, в изгражда
нето на електропровода от Бо 
силеград до Бранковци. Го-

Чрез сътрудничество твърде 
значителни резултати са пости 
гнати в осъществяването на 
концепцията на всенародната 
отбрана. В общинския щаб по 
териториална отбрана твърде 
високо ценят постоянната по
мощ, която в тази област ока

Армейци — строители

ОТ ТРАДИЦИОННАТА СРЕЩА С ЖУРНАЛИСТИТЕ В НИШКА АРМЕЙСКА ОБЛАСТ

ИЗКЛЮЧИТЕЛЕН ПРИНОС НА ЮНАдвата' празника 
изпълнен с

зват военните командири — 
граничари. Досега много пъти 
са провеждани успешни съв
местни военни учения.

Между граничарите, младеж 
та и населението е осъществе 
но традиционно сътрудниче
ство, което бележи непрекъс
нат възход. То широко се раз 
гьрща във всички области и 
става твърде ярък пример за 
сплотеността на народа и Ар
мията.

Има безброй примери, кои
то твърде убедително говор
ят, че всички жителите жиж- 
вещи край границата си и гра 
ничари. Те лазят границата, 
помагайки по такъв начин на 
своите приятели 
успешно да изпълнят своя че 
стен граждански дълг.

Ето защо когато се говори 
за граничарите трудно може 
да се направи разлика между 
тях и жителите. Те са всъщ
ност едно, а Денят на Ар
мията е празник на воички

По случай Деня на ЮНА, 
22 декември миналия петък 
в Ниш се състоя традицио- 
налната среща на журналисти 
те от печата, радиото и те
левизията с представителите 
на Нишка армейска област. 
Генерал-майор ФАДИЛ ЧУРА- 
Н.ОЛИ

ка. Над 5 хиляди армейци по
садиха над 100 хиляди фидан 
ки... Чрез труда и песен
та се създадоха много нови 
приятелства между младежи
те и девойките от всички кра 
ища на нашата страна. В те
зи акции особено Се изтък
наха поделенията на другари
те Еуген Лебарич, Драгиша 
Маричич, Бранно Боонич, Илия 
Борич и Светсилав Йовович.

Около 600 войници от гар 
низоните на ЮНА между лър 
вите са се озовали против 
наводнения и пожари. Стой
ността на спасеното имуще
ство на трудови организации 
и граждани възлиза над 260 
хиляди динара. Безкористната 
помощ на армейците особено 
е почувствувало насалението 
в Буяновац и Парачин, Кня- 
жежвац и Прищина. В тази 
акции особено са. се изтъкна
ли младежите от поделенията 
на другарите Чеислав Павло- 
вич, Илия Бориу, Владимир 
вич както и на граничарите 
от заставата ..Петачинци” и 
командира им Веролюб Ан- 
Дрич.

Около 2700 войници от гар 
Вукович и Драгутин Джуричко 
низоните в САП Косово, Ти- 
мошка крайна и Лесковац са 
помогнали да се приберат де 
сетни хиляди тонове цареви
ца. грозде и ябълки. В тези 
анции пример за похвала са 
поделенията на командирите 
Светислав Бакич, Миодраг Ву 
кадинов.ич, Боривое Тошич и 
Данил о Дже.рич.

Войниците и коман/фите в 
Нишка армейска област запи
саха над 12 милиона динара 
заем за автомагистралата Бел 

Ниш и уреждането 
на поречията на Дунав, Сава 
и Морава.

Отдавна Военната болница в 
Ниш е отворена за всички 
граждани. В нея за девет ме
сеца на 1976 година са пре
гледани и лекувани над 47 
хиляди граждани. Извършени 
са «ад 65 хиляди диагностик 
но-терапевтични интервенции. 
Излекувани са хиляди паци
енти, спасени многобройни жи 
воти.

Името на стария воднин 
Драшко Алексич и на войни 
ците-граничар Стйепан Мику- 
ландрич, Салим Реджепи и 
Драган Симич дълго ще се 
помни от в Одоровци, Гуле- 
новци, Бребевница, Мъзгош, 
Смиловци. Радейна и Пърто- 
попинци в Димитровградско 
община. С военни строителни 
машини те за рекордно време

построиха водопроводната в 
мрежа в района в дължина 
от 15 километра. Това е из
вънреден принос населението 
в тези села час ло-скоро да 
получи здрава питейна вода. 
Стойността на войнишната по
мощ се цени на 66 хиляди 
динара.помощник коман

дир на Нишка армейска об
ласт, полковник МИЛОВАН МИ 
ШЕВИЧ —'секретар на Коми
тета на Конференцията на СК, 
полковник ДАНИЛО БОГУНО- 
ВИЧ V подполковниците НИ
КОЛА МАТИЕВИЧ и МИЛО- 
РАД ЛЕШЕВИЧ в по-дълъг, сър 
дечен разговор запознаха жур 
налистите с извънредните по
стижения на Нишка армейска 
област във военно-професио
налното обучение на армейци 
те и участието им в социали
стическото преобразование на

Югославската народна ар
мия е и школа за професио
нално издигане на многоброй
ни кадри. През настоящата 
година в поделенията на Ниш 
ка армейска област нянолко 
хиляди младежи са оспоообе 
ни за механици, мото-механи
ци, прецизни механици, меха 
ници за релейни съоръжения, 
хлебопекари, готвачи, свързо 
чници и др. Наскоро своите 
знания те ще приложат в сто 
папското развитие на страна-

граничари

та.страната.
И в тази юбилейна година 

за ЮНА войнишките колекти
ви в Нишка армейска област 
взеха дейно участие в масо
вите акиии на населението и 
дадоха значителен 
социалистическото изграждане. 
Техният труд се изказва с 
над 230 хиляди трудочаса на 
стойност към 13 милиона ди
нара.

Поделенията на 
Обрад Савич. Стайно Гузина 
и Радован Летрович с военна 
механизация по време на уче 
нията са построили и попра
вили над 46 .км пътища. Дъж

В юбилейната година на на 
шата Армия благодарение на 
цялостното ангажиране на вой 
ниците, военните клубове, до 
мовете на ЮНА и военните 
оркестри до голяма степен бе 
обогатен културниягг живот в 
училищата, трудовите органи
зации. факултетите, местните 
общности и селата. Там те 
изнесоха повече от 200 кул 
гурно-забавни програми пред 
80 хиляди посетители. Коман 
дирите изнесоха 230 сказки 
върху теми за ЮНА, въоръ
жените оили на СФРЮ и за 
концепцията на всенародната 
отбрана.

Армейците могат да се по
хвалят и с разнообразна и 
масова спортна дейност сред 
населението, преди всичко с 
младежта. Проведени са око
ло 450 спортни срещи между 
войниците и младежта.

Неразривна е връзката «а 
всяно .поделение на ЮНА със 
средата в която живее, с ця
лото ни общество. Него го 
радват и вълнуват, въодушев- 
ляват и тревожат уопехите и 
проблемите на общността. То 
е част от обществото ни. Не
го вите членове с гордост из
пълняват възложените от вър 
ховния комендант маршал Тч 
то задачи, задачи на Съюза 
на комунистите и на работни
ческата клаоа. Уопехите на 
обществото ни са успехи и 
на Армията, на всеки войни
шки колектив. А успехите на 
ЮНА и на всенародната от
брана са същу успехи на на
шето самоуправителмо социа
листическо общество.

ни
В. Велинов

ПРИ ГИМНАЗИЯТА „Й. Б. ТИТО” В ДИМИТРОВГРАД
принос вОснована младежна политическа 

шнола
другарите

При гимназията ,,Й. Б. Ти- 
то” в Димитровград, през ми 
палата седмица, беше откри
та една паралелка на младеж 
ката политическа школа, коя 
то е работи по програмата на 
Центъра за марксичесно обра 
зование ,,Павле Стойкович” в 
Ниш.

Шнолата беше открита от 
директора на гимназията МЕ
ТОДИ ГЕОРГИЕВ и председа
теля на Общинската конфе
ренция ,на Съюза на социално 
тичесната младеж в Димитров 
град — НИКОЛАЙ ПЕЙЧЕВ. 
Те говориха и за значението 
на марнсическото образование 
за младежта.

В продължение на три ме
сеца школата ще посещават 
четиридесет девойки и младе 

гимназисти.
Младежката 

школа е открита по почин на 
Общинския комитет на Съю
за на комунистите и Общин- 
сната конференция на Съюза 
на социалистическата младеж 
в Димитровград.

Пред курсистите сназни хце 
изнасят обществено-поли/тичес 
ки дейци от актива на препо
давателите при Общинския 
комитет на Съюза на номунис 
ти те.

жи
политическа

доеното време и трудните 
предели не са ‘ опрели работ
ливите младежи във военни 
форми да преодоляват всички 
препятствия. И учение и пран 
тична полза за населението.

Построени са и реконструи
рани повече пътища: Бързече 
— Сребренац, Паояча — Ра- 
стовац, Радичевци — застава 
та ,,Джево", Станишор — Мар 
кош, Горно Гут.не 
Власотинци 
Брестово -

град

Бурии, 
— Добро поле, 
Солашна стена... 

Шесте ;мостове в дължина от 
174‘метра .в общините Косов- 
сиа Каменица и Вучитрън ще 
останат в опомен на команди 
рите и войниците — строите
ли и местното население, но-

А. Д.

ПРЕД ПАМЕТНИКА
Ти стоиш умислел.
Лъчи ти обсипват лицето 
със сребристата си коприна. - 
Мислиш...
В душата ти пламъци па любов 
пламтят,

ето твърде радушно ги посре
щаше.

През годината 620 войници 
съвъестно с младежта бяха 
бригадири лри изпраждането и 
уреждането на паметници, 
възпоменателни чешми и учи 
лища.

Младите в горансното дви
жение в СР Сърбия и САП 
Носово и тази година дадоха 
много съвместен труд в за
лесяването и подобряването 

. на жизнената среда на чове-

обича в сърцето 
иеугасяваща гори.
Ти мислиш за кървавите дни 

на Революцията, 
за барикадите...

по пътеките 
мислиш 
Ти напомняш 
за мъжествените бойци. Д. ИЛИЕВА Ст. Ст.
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ОСИГУРЯИНВАЛИДНО
РЕГИОН^дАне УнаАИравотницитГНвНни0шни - -

Една професионална служба
Р рахабнлитаи-^я

И Н Ф 0 Р.М А Т 0 Р
«в самоуяравитеаяата "

здравно осигурявано 1,ир" «
• V _____ .

про. м общност по пенси
° \ осигуряване

в Нишки реги 
създаде соб 

за извършване
и други работи 

пенси 
1977 
запо 
Ниш, 

нейни

Основната
и инвалидно

тив
пост и

на трудови еша

И деца Подобластта на пра 
ват ВТ'ПР°°И на осигурени 
ГеРалица иТше устронт евн- 
денция на осигурени 

Със създаването на
н:5а се рели да се
осигурените по-лесно 
„(оствяват своите права.

не"на работници
решила Да 

служба

?а сой 17 ре нит е лица и 
3“ 1" От началото на

гаяятг
нлоновеб"ваПиР^аПреиупие и 
Аленсииац.

ом е 
ствена също

работа

ОСИГУРЯВА-
ОБЩНОСТ ПО ЗДРАВНО « лица.ОСНОВНАТАСКУПЩИНАТА НА

^ДИМИТРОВГРАД една слу 
помогне на 

да осъПо-големи права 

селскостопанските производители в 6и|)а
ча всички общини. По този 1

чиГ процентът е увеличщ, 
л_ 7 ч ля 8 5 на сто ет 
?о личните доходи но робот-

извършват работа по 
иа политиката
инвалидно оси-

Те ще
утвърждавано 
иа развитие на

най-теншо болни— самона тези болести 
инсти:ГУнаашиУтеПеГдицински

тути.

Това решение е взел Излъл 
нителнидт съвет на 
етическа република ОьР6™ 
приемайки информация за ле 
куването на наши осигурени ли 

в чужбина.

на цялото ле- лекуване в чуимат по време 
чение.

Също и 
220 трябва по 
формулира, 
винаги до се

е повредено 
(при. селскостопанските

или не.
имаше забележ 
51 и търси във 

па нови

Занапред на 
«бина ща бъдат напраща и са
мо най-тежко 6олни._ на ноиго

СКУПЩИНАТА на основната 
общност по здравно осигуря- 

обсъди 
мнение

5 в член 
добре да се 

може

алинея
в Димитровградване

и даде положително
за Статута на Регионалната са 
моуправителна общност по 
здравно осигуряване е Ниш, 

ще го приеме тази сед

не могат да 
здравни услуги 

тя Същевременно чрез 
та- 1 и Обмен на опит 

заве

циците. наистина 
жат

в странапонеже не 
знае дали някое на работно №•

ние „а процента на приноса 
ОТ кадастрален доход за здрз 
вно осигуряване на селскосто- 
стопаноките производители
Съветът на селскостопански 
производители в Скупщината 
беше на мнение, че не тряб
ва да се позволи увеличение. 
По предложението той трябва 
да изнася 20 на сто от ка
дастралния доход и 120 дина
ра по член на семейство, а 
досега е било 15,5 на сто от 
кадастралния доход и 63 ди
нара по член на семейство. 
Въпреки че предложения про
цент е и условие за получа- 

сред-

спе
лице 
място
производители)

Скупщината 
ки и на член 
връзка с откриването

места да решават и 
на Скупщината на 

не само труде- 
хора в службите на

циализации
с чуждестранни здравни

У върши подготовка
медицински кадри, да

която
дения, що 
на наши I

мица. ца
вЧленовете на Скупщината 

Димитровград отправиха и оп- 
забележки за изме- 
допълнение на Ста- 

Беше прието да не се 
определени права 

селскостопан- 
които те

работни 
членовете 
общността, а 
щите се 
Общността.

Беше предложено 
та да се регулира и въпроса 

че и те

от страх той 
автомата си, 

чакал да се осво 
И двамата Фа 

молеха за прош 
кметът им предло 

си кон

ределени 
нение и

лият разтреперан 
им предаде 
каш тъкмо 
боди от него. 
шистки слуги 
ка. При това 
жи и добре охранения

двуколка, в която до

бяха отбрани 25 
Имаха

ся-За акцията
от Студена.тута.

премахват 
на осигурените 
ски производители, 
са имали въз основа на досе- 

Статут на Регионална-

младежи 
ст оръжие един автомат ед 
на пушка — останалите орад- 
ви, вили, сопи, а един беше 
нарамил лармак, така направен 
че силуетата му в тъмата на- 
подбяваше картечница. Бе им 
казано че редът и дисциплина 
та представляват гаранция за 

Особено им бе подчер 
сметка за „по

в Стату-

денти. Мнението е. 
с правата на задочните сту- 
трябва да имат определени 
права.

На заседанието Скупщината 
даде положително 
за рПавилника, 
деля условията и 
осъществяване
здравно осигуряване на осигу 
реуите лица при Регионална
та общност в Ниш.

Беше прието и процентът
за финансиране на здравното големи
осигуряване на работниците дори някои
от територията на общините в премахнати, 
регион Ниш да бъде единен

гашния
та общност по здравно оси
гуряване в Пирот. В това от
ношение особени забележки 
имаше във връзка с член 220. 
алинея 3, в която според Ста
тута се предлага за лекуване 
в болница осигурените селско 

производители да

и новата 
вчера се пъчеше.

Голямо число звончали с 
отвориха къщите си за 

тези които и-

мнение и 
който опре- 

начина на ства от
успеха.
тано да държат 
литическото си държание към 

път може

ване на долълнителни
Републиканската оо- 

по здравно осигурява-

радост
партизаните, а

пушки веднага ги предо 
Някои скритото оръжие

от щност
не мненията бяха, че увели- 

няма оправдание, по- 
селскостопакските про-

правата маха 
доха.
предадоха след убеждаване, а 

част беше заплашена

тозихората които 
би за пръв път ще се срещ
нат с партизани.

стопански 
плащат 50 на сто от разнос
ните през първите десет дена, 

от единидесетия ден на ле 
поемат всичките

чението
неже
изводители не са получили по- 

права от досегашните, 
права са им и

по-малкаа и от страх го предаде там къ- 
действително трябваше.

новите

По един в колона младежи 
те Се придвижваха 
ци. Когато стигнаха до края на 
селото, всички хукнаха 
центъра и така създадоха пред 
става, че селото е обкръжено 
и че има множество партиза
ни. Това стъписа

чението да 
тровград беше на мнение, че 
разноски. Скупщината в Дими 
правото ка лечеше с намапе 

50 на сто трябва да

към Звон дето
Събра се оръжие за 
бойци на партизанските отре-А. Д. към

ние от
ди.

След като работата в Звон 
ци бе завършена, Григориевич 
командува

— Канто виждате, постигнах 
ме успех, нито куршум 
пукне, нито сопа да се упо 
треби. Елате сега със залп да 
поздравим добре изпълнената 
задача. Отекнаха три залпа.

полицаите,ДЖУРА ЗЛАТКОВИЧ — МИЛИЧЗА УЧАЩИТЕ СЕ „сбор” и каза:

СГОДИ И НЕСГОДИ ПРЕЗ 

МИНАЛОТО
п да

рез авгус 1944 година 
нашата страна и навред мз 

всички фронтове на антихите 
леровата коалиция се водеха 

решителни боеве, в'големи и 
които се нанасяха тежки пора 

международния фа 
шизъм. По това време почти 
всички малки селски организа 

нароосвободителното 
движение действуваха на сво 
ите фронтове твърде смело, 
лукаво и успешно. Днес се и 
понанасмеем на някоя хитрост, 
с който те умееха напълно да 
парализират врага.

Младежите с песен на уста 
тръгнаха нъм свободната те
ритория и се придружиха към 
по-големите партизански поде 
ления. Така както това преди 
правеха техните по-стари дру 
гари и канто правеха хората 
от Лужница винаги когато тряб 
ваше ;*а се брани свободата.

жекия на
..Имам данни — казва той — 
че в Звонци не малко хора 
имат пушки. Не се безпоной- 
те, че там е общинското упра да побегне през прозореца на
вление и полицейският уча- къщата в която живееше. Е-
стък”. дин патрул случайно намери

командира на полицейския 
— Имате ли предвид, че участък, донато бягаше през

над Звонци е на латеруване някакво дере вън от селото. Ц
българсна фашистка войска — 
каза един младеж, нойто пре 
ди един ден със задача беше 
ОТИ8?Л в Звонци.

които в паничен страх започ 
наха да бягат. Заловиха общин 
сния кмет, когато той искаше

сия в този край. Нощем се 
провеждаха заседания на от- 
борници, организации на ЮКП 
СКОК), селски събрания, съ
брания на младежта и АФЖ. 
Приемаха се решения, парти
занските съдилища 
присъди, наказанията се извър 
шаваха ефикасно, събираше се 
г.омощ за Народоосвободител 
ната войска, селсните патрули 
пазеха селото от нахлуване на 
окупаторски войници, техните 
слуги и под.

Хората в Студена бяха огор 
чени.

ции на

донасяха

В един от тези августки дни 
Асеновото кале продължаваше 
вечно да гледа към Звонци, 
Пресена, Студена. :Капанали от 
тежката полска работа, трудей 
чи се от утро до мрак ло-до 
бре да приберат реколтата, се
ляните младежите и старците 
в Студена, — всички 
обичаха свободата — бяха по
канени на събрание в първи 
мрак.

Фашистният окупатор палеше 
и грабеше по питомата и сво 
бодолюбива Лужница. Духът 
на свободата не успя да поти 
сне и този, най-свирепият оку 
патор. Нито в Студена. Лужни 
ца беше партизанска. Не помо 
гна нито терорът на български 
те фашисти, нито кметовете 
им, нито шпионите, нито чет 
ниците. нито недичевци, нито 
немците. ЮКП успешно изпъл 
няваше своята историческа ми

МЛАДИ ПОЕТИ
♦ГРАНИЧАР ❖Докато трепнеш Радован раз 

бра, че разискването по този 
нов момент ще поколебае ня 
кои. Затова той решително и 
продължи:

нойто Постоянно с гордо вдигната глава 
бодър и мотъщ с пушка в ръка стоеше 
сред бури и мъгли, в мрак и самота 
денем и нощем с несломила воля бдеше 
— верният син на своята земя —

Революцията търсеше отмъще 
ние. Затова бързо се озоваха 
на събранието. Съб ранието от 
кри Радован Григориевич. Крат 
иоюУоби — :вае1п,дя.оо ши< ок 
изпращане на нови бойци в 
отряда. За тях през 
трябва да се набави оръжие...

Глъч. Да се набави оръжие, 
но как? Споглеждат се селяни 
те, нато че ли не са разбрали 
какво им говори другарят Ра
дован. На кего това не можа 
да.промънне незабелязано. То 
са нямо търсене на отговор.

♦
Ф— Нека ви не безпокои,че в 

Звонци има 11 полицаи. Техни 
ят морал е твърде нисън. Те 
пазят фашисткия режим, кого
то и сами най-вероятно не о- 
бичат. След толкова пораже 
нмя и сами трябва Да са схва
нали, че на фашизма е дошъл 
краят. Що се касае до вой 
сната на лагеруване, запомне 
те едно правило — където вой 

там и но-

❖ ♦

I ♦

♦нохцта народната свобода и мира пазеше.
И когато падне черният мрак, 
а селото и градът започваше да спи 
той пази да не престъпи чужд крак 
границата. Й сега го виждам: там стои.

г ♦♦

I ♦♦♦♦♦ ♦
: Емилия ПЕЙЧЕВА ♦сната замръкне 

щува. През нощта ще изпъл 
ним задачата.

:
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/РУУОЦЩ

В пролетния полусезон 

необходима по-голяма 

смелост

ОБЗОР
ХОБЕЛИРАМ И ЛАНИРАМ 

ПАРКЕТ И ПОДОВЕ 
ПО ТВЪРДЕ

БЛАГОПРИЯТНИ ЦЕНИ

ЗА БЪРЗА И ТОЧНА УСЛУГА 
ОТНЕСЕТЕ СЕ КЪМ

ДЕЛЧА ВЕЛКОВ

ул „Георги Димитров” № 25 
ПИРОТс ра а по този начин и победа.

Така 1Се случваше -почти опе 
ч елени мачове Да ое загубят 
или играят наравно, само по
ради, това, че липсваше воля 
за победа, ианъвто беше при
мерът в мача е „Единство” в 
Пирот. В други пън случаи, 
поради до крайност неангажи 
рана и пра, някои 
губеха катастрофално и то с

нията ,са също предусловие 
за уопех, нанто по-смело „под 
младяване” «а отбора.

Телефон 
010 21-114лед (почти четири 

месеца състезанията в Меж- 
дуобщинската футболна диви- 

, зия от I разряд — Ниш при
ключиха. Отборът на „Асен 
Балкански” от Димитровград, 
олед есенния полусозен, е -нла 
сиран на 11 място, от 16-те 
състезаващи се отбора. Това 
е, може да се каже, скромен

А. Д.

ДИВА ЛЕСКА ПРИ ВЪРЛА ГРАМАДА 

- ЕВРОПЕЙСКА РЯДКОСТмачове се

На снимката: „Върла грамада” 
и „Руднични намън”

ВЪРЛА грамада от дяоно, 
а Руднишки -.камък отляво -край 
Босилеград преди 120 години 
били ползвани за п-азбище на 
козе. Местността 'била покрита 
с гъста и млада пора. В нея 
имало много дивеч, дори диви 
петли. „Т-урският път" минава 
от босилеградските гробища
— Преслапсни кладенец — 
Руднични камък —
— Долнолисинсната черква. 
По времето, когато съществу 
вал 'пътя бсюилеградчани из
искали -гората -за топливо, а 
дървата отпуснали по дебелия 
лед — до Босилеград. Оттога
ва местността „Рдуничк-и на
мън” става гола -стена. С лик
видирането на козете, се въз 
обновиха и старите видове ра
стения. Чрез залесяване сега 
скалите се скриват от -кови го 
ри. Сега на' един квадратен 
километър ое намират над 35 
видове горски дървета. Най-за 
бележи,тел на е дивата леска 
(мечя леска) чийто диаме

търът е ^ см а височината 
до 23 метра. Дивата леска е 

забранена да се сече. Гя е 
природна рядкост за Европа. Стоян ЕВТИМОВ

Манастир

« "-
Отборът на „А. Бапкансни”

най-слабите отбори.
Трябва да се изтъкне и 

липсата на желание за въ
веждане на нещо ново в иг
рата на отбора, канто и за 
подмладяване на отбора. Че 
това е -нужно, най-добре сочи 
собствения пример. На по
следните срещи между най- 
добрите бяха Оиниша Иванов 
и Миомир Тодорович, които 
играха само няколко мачове.

Извод от есенния полусо- 
зен може да бъде, че въпре- 

абия резул 
тат през есента са постигна
ти резултати, които представ 
ляват добра основа за състе
занията в пролетния 
зон. Нужно е 
-предприемат определени мер 
■ни. които са и предусловие 
за по-добър уопех.

Необходим е -преди 
ко ло-добър терен, 
отношение -вече са предприе
ти определени мерки. Редов
ни тренировки пред започва
не и по време на състеза

димитровградските 
понеже според

успех на 
футболисти, 
възможностите на отбора мо
жеше да бъдат и по-добри ре
зултати.

Нужно е обаче да 'изтъкнем, 
че с 14 си точни ..Асен Бал
кански” е само с пет точки 
по-кионо от 
отбор, -но затова пък и само- 
с пет точки повече от първе
неца.
Безспорно е, че Димитровград 

ските футболисти можеха да 
забележат много по-дооър ус
пех. Редица причини от обек 
тивен и преди .всичко субек
тивен харантер, повлияха вър 
ху успех -на отбора, 
но е това, че не се провеж
дат редовни тренировки. Лош 
пример -в това отношение по
казват по-възрастните футбо
листи. Влияние върху играта 
оказва и лошия терен. Оно
ва. което най-много тревожи 
е недостигът на воля, ентуси
азъм и в някои моменти дори 
и -на храброст за по-добра иг

първокл асирания
2. Средно образование с две години 

трудов опит на ръноводно място.

3. Основно училище с десет години 
трудов опит на ръководно място.

Личен доход — сред правилника -на 
нооперацията. х

Конкурсът остава -открит до попъл
ване на работното място.

Председател на кооперативната 
снупщина

Борис Давитнов с. р.ь

СЕЛСКОСТОПАНСКА КООПЕРАЦИЯ 
„ВИДЛИЧ” ВИСОЧКО ОДОРОВЦИ

обявява
ки относително сл

КОНКУРС
тюлусе- 

обаче да се
Оонов- ЗА ДИРЕКТОР 

Условия:

1. Виеше или полувисше образование 
с една година трудов опит -на ръноводно 
място.

воич- 
В това

СЪВЕТА НА ОСНОВНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СДРУ
ЖЕНИЯ ТРУД „ИЗБОР”

ОБЩНОСТТА НА ООУР „ТЕКСТИЛШЮМЕТ" НА ТРУ
ДОВАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ОТП „ТЕКСТИЛКОЛОР" 
ЛЕСКОВАЦ . , , -

ОБЯВЯВА
КОНКУРС
за -прием на работник и това:

1. — 1. Изпълнител на работното място
ЗАВЕЖДАЩ ОТДЕЛ — ТЕКСТИЛНА ГАЛАН
ТЕРИЯ
за магазина е Димитровград 
ма неопределено време.
У-словия: Покрай общите нандидатът трябва 

да изпъл-нява -и следните условия:
— Високо квалифициран ил-и квалифициран ра 

ботн-и-к в търговията- с 5 години трудов опит в продаж
ба на -посочената стока.

С молбата кандидатите са длъжни да пред
ставят: доказателство за специалността си, лекарско 
свидетелство |и извод от гражданското състояние.

Личният доход споров Самоуправителното спо 
разумение за разпореждане на дохода -на основната 
организация на сдружения труд.

Квартира не ое обезпечава.
1 , 'Молби с доказателства за 

ценз се предотавят 1на отдела за общи работи на 
Общността „Текотилпромет" за Съвета на основната 
организация на сдружения труд „Избор" Лесковац в 
срок от 8 дни от деня на обявяването на конкурса. 

Непълните молби няма да се разглеждат.

■ /

образователния

Изглед от с. Звонци
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интересув»Мож* Иречеи на 23 
казал за 

Цариброд: 
с осветя 

на главите, 
сукмани 

като чер 
I ивици 

от черве

.™оГ® Г™
женената мода 

Жените носят 
украсени кърпи 
червени или черни 
от един къс, ‘ ротвеоц,и

и8 оТолоТИтялото ПОЯС п0
на вълна, или ножен, ^
Г„РигеРен. " П°А ИЪ
МГе сукман, се пода0*
риза- ^::Гсг ж.
фийсно имат пи еД0н метър 
вони ноцака, Л Р * 0пашчи
Г—Тсъс сребърни мо-

в
Село Вълновия през^^ и

-ЧИЗо1НИи-ПоРв“ 1961
година д жители,
меиства и "а ,овмейства
1964 година ~~ а" гвдцни «а- 
с 204 То на това виТочко се 
Ге намаляло с половината.

бели

68 се-
а през

бяла 
в оосияо

Ами Буе 
1879 го- 

геолож

прафреноният учен 
изнесъл доклад през

пред фроднсиотш0ият учен

нотшо 
българ

дина
•но дружество.
Йован Цвиич Нроучавол 
вината на Власи, докат.° 
гният писател Алено Лонстам 
°КИЯТ записал, че ногата и да

«I ••3^ЬРгТ895Г°ло Власи (189о1.

болен ми лежи
0тинов дал на 

1885 го-
Босилеград с пис- вПървото училище

открито през
1921 година то ра 

частна къща.
Раде

Знам _ одговарам му я това Е иейе ^
"^То^а^йеТуга пеАсма а на тия глас са 

; се' Босилеград пее песента „Болен ми ле-

♦ ЖИ Ж" остайи «астрану -
__ ама знайеш ли лек за нашия

е
Невля е 1 
дина. До 
ботело в 
Братство

о
1890 година започнало 

кашкавал въвПрез 
производство на 
Висон.

♦ носияВисочиа
♦

ИКОНОМИЧЕСКИ ПОДЕМ
обяонлт произхода на м-оите. ху ТовТТведмда* за тази ори 
ет"сИЛелисТИзаа»вТ нео гинална и тайнствена цивилиза 

че разполага с колен 
статуи, открити около 

от около

каже ИНТЕРЕСНИ
НОВИНИ! бай Вене

1976 година отбелязва е Де 
монратична република Виетнам 
завършването на възстанови 
телния процес с народно сто 

Това бе периодика

| Здравен А позамисли да му олговорим 
| тия ГрГ с. Знам лека у Здравния дом се 
! Гечи све ама ка се он разболи тегая лек 
! нема . Мисли се, мисли и иедън дън отпдо 
! у Босилеград. Реко лай малко Аа заобшсо- 
4 лим, да погледам, да га „послушам 
4 те слушалюе и тегая да кажем диягнозуту

На ^Пойдо за Босилеград ка у автобусат на- 
Питам койи су това. 

това били до-

и а
ци*.

Досегашните 
древното светилище 
падали ма статуи, 
ощрити надписи и рънописи 
известни до днес, са притежа 

или на частни ноленцио 
чуждестранни му- 

затруднява проува

изследвалия и а 
не са по- 
а всички

дави а, 
ция от 
Паленне, които саланство.

социализма. За времето от 
до 1975 г. обемът на 'налитало 
нови заводи м-фабрики над- 
вложенията за, строителство на 

5,5 пъти обема на сред 
насочени, нъм ренон 

на ,разрушените

на нашатаседмото столетие 
ера или с други думи — от 
епохата «а «ай-големия раз
цвет на културата на майте. 
Пелисер съобщил, че прите- 

тана и част от ста 
тис (тенстът е вър

ни©
^ери, или на 
зей, а това
нията.

хвърли
ствата, от жа<ва също♦ струкция 
войната промишлени4 седади човеци с чанте 

6 Човеци ми одговорише дека 
4 ктурйе од Сурдудицу от Медицпнскъия цен

тър и пошди у Босилеград да прегледу . 
Е реко обра си бостанат. Щом од Сурдудп- 

доктура да лече Здравния дом 
излече тегая кво че му я

ооенти.
стопан-Освен на селското

Виетнам се отство днес във
голямо внимание и на 

елентроенергетиката. В сравне 
1965 г. напитоловложения

теля
■

ние с♦ та през 1974 Г- са нараснали 
2,1 пъти, а през 1975 г — 1,8 

завършено

цу иду пет 
и не може да га 
помогнем.

__ Ама они не дооде да лече Здравния
йедън човек у Босилеград 

по некой

*
пъти. (Напълно е

всичкинавъстановя!ването
^ електростнации. |Бързо расте 

и добивът на каменни въгли-дом — каза ми
— они дооде само да прегледаш 
болан човек, а домат че си боледуйе и при 1 ща.

ЦИВИЯИЗА-ТАЙНСТВЕНАТА4тия пет доктура.
Отидо у Босилеград, позаоиколи згра-

♦ дуту, улезо у ходниците. Човеци седу по 
клупете, повече стою. Некойи се уловили

некойи боли кръсти. Чмаю и чекаю
♦ да Би окну да Би прегледаю.
5 Здравния дом и одидо у'оптцинуту па у ко-

,77, разговара с човеци и са да ви ка- 
диягнозуту на Здравния дом у Боси-

ция<л
■ В Мексико и централна Аме‘

запазени доста добрина са1: ' бре и до днес останки от «ул 
турата на майте. Едно от яр 

7 ните доказателства за висока
за чело

Излезо из
* този ката цивилизация на

род са развалините от религо 
център Палекка, разпо♦ митетат 

жем 
деград.

Здравният дом у Босилеград боледуйе 
от тешку дългогодишну болест КАДРИУС 

> ФИНАНСИУС. Оди туя болест може да се 
покрай тия се доведу

4 доктура и йединайесе болничарБе. После 
л общината треба на инжекцира Домат с 300 
ж хиляди динара нове паре. При това требе 
ж да се опрайи финансовото обръщение 
ф ду Здравния дом и Самоуправителната об

щност по здравно осигуряване...
Ако това се опрайи тегая може да се 

а надамо дека домат че оздравее. До тегая у 
,} Босилеград че си поБ „Болан ми лежи.. . 
ф Здравният дом ..

ЗНИя
: в менойнанската шро-ложен

Чапас. С паленне савенция
свързани много хипотези, въз? Първата нощ след освобождението•никнали с опите ка учените да*

йоще шестизлечи

меж-

I
МАНЧА♦

4
-40-

„БАЛКАНСКО
КЕБАПЧЕ

А/шг. петров

вждон^и


