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С указ на президента 
на СФРЮ от 14 февруа
ри 1976 г. Издателство 
„Братство” е удостоено 

I с Ордена братство и еди 
нство със сребърен ве
нец за особени заслуги 
в областта на информа
тивната и графическа де 
йност и за приноса в ра 
звитието на братството 
и единството между на
шите народи и народно
сти.
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ЧЕСТВУВАНЕ НА 60-ГОДИШНИНАТА НА ОКТОМВРИЙСКАТА РЕВОЛЮЦИЯ В МОСКВА

ОКТОМВРИ 1917 Е 

ГРАНИЦА НА ЕПОХИТЕ
★ каза д-р Владимир Бакарич на тържественото заседание в 

Кремъл.
★ Народите на Съветския съюз могат да се гордеят с приноса, 

който са вградили във всестранния прогрес на човечеството 
и обезпечаването на световния мир.

★ Все повече се обогатява съдържанието на отношенията ме
жду двете страни.

На тържественото заседа
ние в Кремъл на 2 ноември 

честву- 
60-годишнина- 

та на Октомврийската рево
люция шефът на югоолавсна- 
та държавно-партийна делега
ция, член на Председателст
вото на СФРЮ и «а Предсе
дателството на ЦК на СЮК 
д-р Владимир Бакарич произ
несе следната реч:

„Желая, преди всичко, на 
Комунистическата партия и 
на народите на Съветския 
съюз да пред ад а другарските 
привети сърдечните честитни 
и най-добри пожелания от 
Съюза на югославските кому 
■ниоти, народите и народности 
те на Социалистическа феде
ративна република Югославия 
по повод юбилейната 60-годи- 
шнина на велината Октомврий 
сна революция. Много ми е 
приятно, че мога на всички 
вас, на най-висшите предста
вители на Комунистическата

Онтомври през 1917 година 
е граница на епохите. Под 
Ръководство на великия Ле
нин и Партията, която той 
създаде, работническата кла
са на вашата страна извърши 
първата победоносна социали
стическа революция- С това 
бяха създадени нови перспек
тиви за свободата и общест
вения прогрес в борбата на 
трудещите се и потиснатите 
народи навред по света.

За сравнително нъс истори- 
чесни период, трудещите се 
хора на Съветския съюз, пре 
двождани от Комунистическа
та партия, осъщеотвиха голе
ми резултати в изграждането 
на социалистическо общество. 
Пътят, по който вашата стра 
на мина от октомврийските 
дни беше много труден и пъл 
нен с изкушения, обележен с 
огромни творчески усилия и 
благородни жертви на труде
щите се и народите на Съвет 
ония съюз. Решителен беше 
приноса, който навсякъде съ
ветските хора дадоха за по
бедата над фашизма. Народи
те на Съветския съюз могат 
наистина да бъдат горди за 
приноса, който са вградили 
във всестранния прогрес на 
човечеотвото и обезпечаване
то на световния мир. Нас ни 
радва всеки нов успех на твор 
ческия труд на съветсните хо
ра, всяка нова крачка във все 
отраното развитие на вашето 
общество. Вашата нова Кон
ституция представлява съби
тие от отделно значение в у-' 
съвършенствуването на поли
тическата система на Съвет- - 
ония съюз. Желаем на труде 
щите се хора на Съветсния 
съюз нови успехи по пътя на 
осъществяването на великите 
идеали на Октомврийската ре 
волюция-

посветено 
ването на

на

д-р Владимир Бакарич

партия и на съветската власт 
и лично на другаря 
Илич Брежнев да пренеса дру 
гарсните честитки и най-добри 
пожелания на другаря Иосип 
Броз Тито.

Леонид

ЙОСИП БРОЗ ТИТО

ПО ПОВОД 60-ГОДИШНИНАТА НА ОКТОМ 
ВРИЙСКАТА РЕВОЛЮЦИЯ

Г Честим и 1юо АоймпиевЕПОХА НА ПРЕШАВАОЕ 

ИА ОБЩЕСТВОТО В 

СОЦИАЛИЗЪМ

ПРЕЗИДЕНТЪТ на Републиката и председател на 
Съюза на югославските комунисти Йооип Броз Тито 
по случай бО-годишнината на Октомврийската револю
ция до генералния секретар на ЦК на КПСС и пред
седател на Президиума на Върховния съвет на СССР 
Леонид Брежнев изпрати следната телеграма:

От името на СЮК, работническата класа и всич
ки народи и народности на СФРЮ и от овое лично 
има на ЦК на КПСС, Президиума на Върховния съвет 
на СССР, на приятелските народи на Съветския съюз 
и на вас лично изпращам най-сърдечни честитки и 
поздрави по повод 60-годишнината на Велината октом 
врийона социалистическа революция, която означи е- 
лохалвн обрат в историческото развитие на човечест
вото и откри процеса на социалистическото преобра
зование на овета.

Чествувайки великия юбилей трудовите хора на 
Съветския съюз могат да бъдат горди с огромните 
резултати, поотипнати в изграждането на социализма 
лод ръководството на своята Комуниотичеона партия- 
Идеите на Великия октомври бяха и ои оотават мощен 
източник на вдъхновение и революционен отремеж за 
всички, които ое борят за свобода и всеотранен чо
вешки прогрес, за независимост и равноправие, за 
мир и приятелско сътрудничество между народите.

Честитейки ви юбилейната годишнината на 
томврийоната социалистическа революция, изказвам 
своето дълбоко убеждение, че приятелските отноше
ния и всестранното сътрудничество между нашите две 
партии и страни и по-нататък успешно ще се разви
ват и укрепват в интерес на мира, прогреса и социа
лизма в овета.

В рамките на ознаменуваме на 60-годиш 
нината на Октомврийската социалистическа 
революция президентът па СФРЮ Йосип 
Броз Тито в органа на ЦК на КПСС „Прав- 
да" публикува статия за значението на това 
преломно историческо събитие за развитие- 

социализма като световен процес. Ста- 
другаря Тито „Правда” публикува

НАЧАЛО НА ВЕРИГА ОТ 
ГРАНДИОЗНИ СЪБИТИЯ

Октомврийсната революция 
е началото на цяла верига от 
грандиозни събития, които 
преобразиха лика на света и 
не пренъсват и по-нататън да 
го менят. Социалистическите 
революции в редица страни, 
народоосвободителната, анти- 
колониална революция, борба
та на работническата класа и 
на другите прогресивни и де
мократични сили за участието 
на трудовия човек в разреша
ването на съществени обще
ствени въпроси, за свободни 
и хумани отношения между 
хората — дават основна харак 
териотина на нашата епоха. 
Изходът на двете световни

(Следва на стр. 3)

то на 
тията на 
на 5 ноември т.г.

Предаваме изводи от статията на дру 
гаря Тито.

ОктомврийонатаЧествуването на 60-годишни- 
ната на Октомврийсната рево 
люция
дело на Съветския съюз — 
има голямо значение не дамо 
за комуннотите, но и за цял в 
та работническа нласа и за 
всички народи и народности 
на Югославия, нанто и за вси 
чки прогресивни хора в света.

Давайки незаличим принос 
на модерната история на чо

вечеството, 
революция решително повлия 
и върху революционната бор 
ба и постиженията на работни 
ческите маси на Югославия, 
предвождани от техния аван 
гард — Номунистичеоната пар 
тия-

Он-историчеснотона

В Програмата на СЮН, при 
ета на Седмия 
СЮН е записано, че „Велина

(Следва на стр. 2)

конгрес на



звеното принадлежат инан стра 
ни с различни обществено-ико
номически и политически систе 
ми, но които на плана на меж 
дународните отношения свърз 
пат дълбоки съвместни имтере 
си на борбата за политическа 
и икономическа еманципация, 
за мир и сигурност в света, 
за ликвидиране на империалис 
тическите натисци и на вси
чки видове доминация, с една 
дума, за активна миролюбива 
коегзистенция-

Социалистическа и необвър 
Югославия най*Д'ьлбоко 

лоследова-

ЕПОХА НА ПРЕМИНАВАНЕ НА 
ОБЩЕСТВОТО В СОЦИАЛИЗЪМ

(От 1 отр.)
та онтом&рийона социалисти
ческа революция откри епохи 

преминаване на обхцес 
капитализма а ооци 

и че нейните вълни

та на 
твото от 
ализъм” 
вече с десетилетия „непрекъс 
на то силно влияят върху раз 
витието на социалистическата 
верижна реакция в общество 
ните отношения на всички на 
роди в целия свят, подтиквай 
ки и направлявайки многоброй 
ните еволюционни и револю 
ционни процеси към единните 
социалистически цели".

Югославските комунисти ви 
наги черпаеха сила от източ 
ника на Марксовите, Енгелсо 
вите и Лениновите мисли. Та 
на и Лениновото учение и де 
ло са вградени в революцио 
ината борба за социализъм на 
нашата партия, работническата 
класа и народите на Югосла
вия- Становищата на Ленин 
за партията, класата и проле 
тарските революции в наше 
то време, за националния и 
аграрния въпрос, за държава 
та и характера на властта, за 
бюрократизма, за участието 
на трудещите се маси в упра 
вляването с обществените ра 
боти и по други въпроси — 
ни вдъхновяваха нас, югослав 
ските комунисти в революцио 
нната анция в нашите конкре 
тни условия — в освободител 
ната борба и социалистическа 
та революция на народите и 
народностите на Югославия и 
след победата в социалистиче 
ското изграждане.

Съюзът на югославските 
комунисти постоянно развива 
и изцяло поднрепя практината 
и принципите на равноправно 
сътрудничество между рево
люционните и другите де мо 
кратични сили. Отношенията 
на равноправие, които вече 
се афирмираха между номуни 
етическите партии и останали 
те прогресивни сили и напред 
ничави движения и увеличава 
щата се самостоятелност на 
тяхната акция през последно 
то десетилетие, вече се пока 
заха като значителен източ

но в човешката история- То
та о времето, в което делата 
па човешкият ум и ръка надм-и 
нават и най-смелите визии на 
мечтателите, 
завладява всемира и крачи по 
Лупата, когато става господар 
на неизчерпагелнито енергии 
— по-силни и да унищожат 

но и съ

димир Чопич, Стево Шабич и 
други. Голямо число наши хо 
ра там бяха приети и в пар 
тия. От първите дни на рово 
лютията со пристъпи към ор 
тонизирано на югославски но 
мушстичесни групи и секции 
в Русия. Първите такива гру 
пи бяха основани в Киев, Хар- 
нов, Одеса, Москва, Саратов, 
Астрахан, Ташкент, Омск,. Ир
кутск, Туркенстан, Самарканд, 
Чардов, Черноморската област 
и в друга моста. Някои от тях 
издаваха и свои вестници.

Бих по това време в Русия 
и участвувах в борбите на Чер 
вената гвардия в Сибир, къде 
то и бях приет в югославоната 
комунистическата секция 
Омск. Тези години на борба 
и революционни събития спа 
дат можду май-скъпито момей 
ти в моя живот и никога това 
не мога да забравя- Победата 
на революцията, победата на 
работническата класа и на тру 
довито маси на Съветския 
съюз действително силно мо 
въодушеви.

Освободителната борба за 
народите на Югославия ведно 
бе и победоносна социалисти 
ческа революция, която раз- 
власти буржоазията, ликвидира 
капиталистическия строй и съ 
здаде нова народна и демокра 
тична власт и изкова братство 
то и единството на нашите на 
роди и народности върху ос 
новите на пълното им равно 
правие. Създадохме силна со 
циалистичесна общност, която 
здраво стои върху основите 
на самоуправлението на трудо 
вите хора във всички области 
на обществения живот.

Днес се намираме в пълен 
разгар на борбата за последо 
вателна реализация на наша 
та Конституция и Закона за 
сдружения труд. Пълно внима 
ние обръщаме и върху реша 
ването на актуалните пробле 
ми на икономическото разви 
тие и стопанисването. . .

Работническата класа и на 
родите на Югославия дълбоко 
съзнават че днешното време 
по своите постижения е вели 
чествено, но и най-съдбонос

— по мое дълбоко убеждение
— да произтича от свободна
та и равноправна размяна на 
мнения с цол да се съблюда

проблеми на когато човекътват ключовите 
настоящето и от сътрудничос 
твото, засновано върху зачита 
нето на независимостта, само 
стоя'Телността, равноправието, 
ненамесата във 
развитие и в 
другите, манто и върху отго
ворността на всяко революци 
онно движение пред своята 
работническа класа и народ. 
Смятам, че тези основи на 
сътрудничеството представля
ват незаменимото условие за 

\ засилване на общия ход на 
обществения прогрес и социо

света на човека, 
веем достатъчни — ако побо 
ди силата на разума •— цялото 
човечество да избавят от ос 
ньдицата, мизерията и унижа 
ването. Същевременно, работ 
ническата класа и народите на 
Югославия знаят добре, че то 
на време о обременнено с 
много опасности, които непо

вътрешното 
политиката на

зана
е заинтересована 
телно да се осъществяват 
препоръките и духът на Хел 
зиншката конференция, зада
чите от Заключителния дону
мент, т. е. да продължат про
цесите на отслабване на напре 
жението и на укрепване на си 
гурността и равноправното съ 
трудничество в Европа. В Бел 
град понастоящем е в ход за 
седанието на страните участни 
чки на Хелзиншкото ст/веща- 
ние с цел да се разгледат до 
сегашните резултати и трудно 
сти в практическото приложе 
ние на нейните документи и 
да се извърши размяна на мне 
ния за задачите в предстоя
щия период по пътя на по- 
динамично и по-всеобухватно 
зад7>лбочаеане на процесите 
на отслабване на напрежение 
то и укрепване на мира, си
гурността и сътрудничеството 

м в Европа. На тази размяна на 
мнения ние придаваме крупно 
значение. Убедени сме, че в 
конструктивна атмосфера, с 
пълно застъпване и отговор 
ност на всички държави-учас
тнички

средствено заплашват мира, 
живота и б'ьдещето на вси
чки хора и народи, на цялото 
човечество. И тъкмо поради 
това съзнание, социалистичес 
ма и необвързана Югославия 
така последователно се застъ 
пва за това, щото прогресив 
ните сили и всички отго
ворни държавници максимал
но да се ангажират да се на 
дделеят многобройните про
тиворечия в съвременния 
свят заради прогреса, свобо
дата и по-щастливия живот на 
всички хора и народи. Винаги 
изграждахме приятелство 
всички държави, народи и си 
ли на мира и прогреса и се 
опълчвахме против всички об 
лици на насилие като начин 
за разрешаване на спорните 
международни проблеми.

в
лизма в света.

Революционните събития в 
Русия и победата на Октмври 
йената революция оказаха 
пряко въздействие върху раз 
маха на революционното ра
ботническо движение в Юго 
славил- Това допринесе и за 
ускореното обединявано на до 
тогава самостоятелните соци- 
алдемонратични партии и дру 
гите работнически организа
ции в Югославската комунис 
тичесната партия- В много на 
ши краища тогава се явяват 
и силни движния на бедните 
селяни, провъзгласяват се чер 
вени съветски републики и т. 
•н. . .

Накто е известно на страна 
та на ОнтогЛЪри и в частите 
на Червената гвардия, относно 
Червената армия с пушка в 
Ръна се бориха над 35 хиляди 
югославяни, които по това вре 
ме поради различни обстоятел 
ства се озоваха в Русия. В 
аналите на Октомври светло 
място заеха безстрашните ге 
рои Аленса Дундич и Данило 
Сърдич, които на IX конгрес 
«а РКП(б) бяха представени 
и на Ленин.

В бойните редици на Октом 
ври от първите дни взеха уча 
стие и мнозина други бойци 
от Югославия, заемайки из
тъкнати военни и политичес 
ки постове: Вилно Марион, Ни 
кола Грулович, Димитрие Ге- 
оргиевич, Максим Чанан, Вла

което се поназа
Днес

форми се води борба за мир, 
национална 
литическа

най-разнообразни още от началото на работата 
— Белградското заседание ще 
изпълни надеждите и очаква 
нията на европейската и на 
по-широката международна об 
щественост. . .

Народите и правителството 
на Югославия искрено желаят 
приятелски, всестранни и ус 
тойчиви отношения със Съвет 
ския съюз. А убеден съм, че 
и народите и правителството 
на СССР

в

независимост, ло- 
икономическа 

еманципация, за свободно и 
самостоятелно развитие, за 
равноправни международни по 
литически и икономически от 
ношения, а против империали 
зма, колониализма и всички 
видове на неравноправие, до
минация и дискримимация във 
всички части на света. В това 
е тъкмо същността на поли 
тиката на необвързването, ко 
ято днес провеждат над 100 
страни във всички части на 
света.

Към движението на необвър

и

ник на увеличение на тяхното 
влияние върху прогресивното 
политическо развитие в света. 
Тяхната интернационалистичес 
ка социалистическа 
ност се изявява преди всично 
в подкрепата на обществените 
сили, които се борят за свобо 
да и независимост на своите 
народи, за установяване на ра 
вноправни 
ношения, за демократични и 
действително хуманни отноше 
ния между хората, за мир, об 
ществен прогрес и социали 
зъм.

Все по-значителният принос 
на комунистическите и работни 
чеоките партии и на прогреси 
вните сили към общото дело 
на напредъка в света, може

желаят същото, и 
че за това съществуват вси 
чки условия. От нашите добри 
и стабилни отношения имат 
полза не само народите на на 
шите две страни, но и цялата 
международна общност.

солидар-

МОСИН1 БРОЗ ТИТО
международни от-

ЕДИН КРЬГ В МОЯ ЖИВОТж ството от затворническия ла
гер, за участието в юлските 
демонстрации

вите, търсейки от буржоата, 
които бягаха от Петроград, ви 
Дях, че нещо крупно става в 
Русия- Въоръжените работни
ци принадлежаха към Черве
ната гвардия и имаха револю 
ционни означения. Но аз още 
не знаех за какво се

Когато дойдох в Омск, на
ж.л.-тарата Атамански ------
тръпнах сам в града. И по пъ 
тя някакви хора ме с;
Бяха двама-трима. Стой! 
станах. „Кто такой?” я

— австрийски военнопле
нник. „А нуда идеш?" (Къде 
отиваш?)

вълнувах ... Така тук, при пъ
туване, изненада...

А един ден преди това ние 
се намирахме някъде в Тю- 
мен, когато пристигнала нови 
ната в Омск, а в Омск вече 
всичко било готово болшеви
ците да превземат властта. 
Това там било много добре ор 
ганизиранб.

ЕрятстНо
на петроград- 

ския пролетариат през 
триседмичното 
Петропавловската крепост, по 
вторното изращане в пленни- 
ческия лагер в Сибир и бяг- 
отвото си, което направил по 
време на транспорта.

За нашите
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зиточение в
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читатели преда
ваме откъс о.т тези спомени, 
отнасящ се за периода 
ноември на 1917 до завръща
нето си в отечеотвото 
1920 година. Пълният 
на тези спомени е 
в „Борба" и „Комунист".

хутор

ПЛЕННИЦИТЕ СА ОСВОБО
ДЕНИ

Тук в Омск

Гези дни в издание на 
Института за съвремен
на история и издателст 
вото „Народна 
излиза от печат 
нин спомени 
вяните в октомврийска
та и гражданена война 
в СССР”.

спряха.от
Аз

Аз ка-през 
текот 

поместен
захкнига” 

сбор- 
„Югосла-

веднага се 
обадих в частите на Червена- 
Та гвардия, които съчиняваха 
бившиЯ иду В городе (града).

.,Не бояся ничего (от 
бой). Иди там! Аз 

<тах къде да ида. нб, зная. Ня 
мам квартира.

„А куда би ти?” Аз бих о- 
тишъл някъде, където 
пленници, където ги 
вече, където има 
гер.

военнопленици. Черве- 
ноармейците ни 
е необходимо да

В ЧАСТИЕ НА ЧЕРВЕНАТА 
ГВАРДИЯ

казаха, че ненищо
попи се връщаме

пленническите лагери, защо - 
то пленниците сега са свобод 
«и и могат да се зачислят в 
Червената гвардия.

Поделението в което поотъ 
пих беше съставено от поля
ци, румънци, чехи, унгарци, 
германци и югославяни. Това 
оеше интернационален отряд 
на Червената гвардия и мо- 

е ои имаше и някакво име,
1 не пИ спомням нан се каз 
ваше. В това поделение на 
Червената гвардия в Омск 
прекарах само няколко месе
ца нато изпълнявах разни вой

не се
в

В Енатеринбург

е дал и другаря & ЙТ ГЕ «ЬЧНЗгЗ

ше как като млад работник, година, в началото
социалист, бил мобилизиран в ври. По време на
авотриисната войска, как по- второ пътуване в Петроград
ради своето антивоенно стано избухна социалистическата
■вище бил затварян в Петрова волюция, за което аз
радшеката крепоот и как в нищо не знаех Елза
началото на 1915 година бил на железопътната гара
изпратен на руския Фронт, нъ мен, на линията Омск

бил ранен и пленен. Той влака влязоха въоръжени Ба
по-нататък си спомни за бяг болници с означение.на ръм-

нелегално
СПОМЕНИ

има 
има по- 

някакъв ла-
на ноем- 

това мое
.,А тепер тамо военни (вой- 

ници)... лагер. Ребята се 
ружает (момчетата 
жават) казва 
ме бояся ничего .

Гледам, майка му,
— имат петолъчни. Н 
да опиша колко

ре наооще
когато

Тю-
във

се воъръ- 
> туда,той, иди

виждам 
е мога 

силно се раз
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0КТ0Н1РН 1917 Е ГРАНИЦА НА ЕПОХИТЕ
(Продължението от стр. 1) мат в предвид тези нови ус

ловия. Това само с още по- 
голяма оила изтъква значени
ето на ленинския принцип за 
разнолините пътища в социа
лизъм и в неговото развитие.

Отнощен-ияпга между двете 
наши страни и партии всестра 
«но и уопешно се развиват. 
Израз на това е и неотдавна 
шното посещение на президе 
нта Тито на Съветския съю3 
и важните разговори, които 
водиха по този случай друга
рите Брежнев и Тито. Все по
вече се обогатява съдържани 
ето на отношенията между на 
шигге две социалистически 
страни и приятелските наро
ди на Югославия и Съвет
ския съюз. И тези разговори 
потвърдиха, че съвместно ут 
върдените принципи на сътру 
дничеотво в югославоко-съвет

лей
ния етап на социалистическа
та революция в Югославия и 
съвременното 
развитие на нашето общест-

ските документи, нато се по
чне от Белградската и Мос- 
ковоката декларация и изявле 
ние от 1955 и 1956 година, па 
все до най-новото съвместно 
комюнине на др. Брежнев и 
Тито, каквито са принципа на 
суверенитет, 

равноправие, ненамеса и пра
ва на . собствени пътища 
развитие — са стабилна 
нова на югослваоко-съветски 
те отношения, на тяхното не 
прекъснато подобрение и ук 
репване на взаимното 
рие.

началото на решител- разгръща непосредствената 
социалистическа демокрация- 
Отношенията в нашата Феде
рация се изграждат върху ос
новите на постоянно укрепва
не на равноправието и пови
шаването на ролята и отговор 
ноотта на републиките и об
ластите в разрешаването на 
всички задачи от развитието 

Считаме, че 
във всичко това се изразява 
историческия и практическия 
смисъл на изграждането на 
социализма у нас.

войни в нашия век, десетки
те милиони жертви и големи 
разорения, атомната епоха, в 
която навлязохме, научно-тех
ническата и техноложка рево
люция много промениха об
щите условия на борбата на 
трудовите маои за социали
зъм и мир в света. Сега со
циалистическите и другите ре
волюционни преобразования 
се развиват в тези нови усло
вия, по-развити от ония в Ру
сия през 1917 година. С вели 
ката Онтомврийона социалис
тическа революция те пред
ставляват единен световен 
процес на движение към со
циализма.

Опитът от изтеклите 60 го
дини силно потвърждава необ 
ходимоотта, че в борбата за 
социализъм постоянно се взи

революционно

во.

незавиоимост,
НЕОБХОДИМО Е ГРАДИВ
НО СЪТРУДНИЧЕСТВО ВЪР
ХУ ПРИНЦИПИТЕ НА МИРО
ЛЮБИВА КОЕГЗИСТЕНЦИЯ

на
ос СФРЮ.на

Нашите трудещи се постиг
наха крупни резултати в из
граждането на социализма. Из 
градихме могъща материална 
обществена база и развихме 

обществено^икономическа и 
политическа оистема върху ос 
новите на социалистическото 
самоуправление. Създадохме 
здрава и единна общност на 
равноправни народи и народ
ности на Югославия- Съюзът 
на комунистите укрепва и раз 
вива овоята идейна и акцион 
на способност като авангар
дна двигателна и насочваща 
сила на нашето общество.

дове

Въпреки че постоянно 
репват силите на мира и ми
ролюбивото 
международното положение и 
по-нататък е загрижващо. И- 
ма много проблеми, конфлик
ти и кризисни огнища в све
та, на които трябва да се из- 
намират трайни решения, кои 
то да бъдат в интерес на све 
товния мир и прогрес. Светъгг 
изцяло чувствува огромна ну
жда от най-широко политичес 
ко, икономичеоко, културно и 
всяко друго конструктивно съ 
трудничество върху принципи
те на миролюбивата 
отенция. Отделно се изтъква 
необходимостта от изгражда
не на нов международен ико 
«омически порядък и осъще
ствяване на действени крачки 
в областта на разоръжаване
то при развитие на доверието 
между народите.

ук-
Посочените принципи 

повече се потвърждават и на 
то оонова на иотинско интер- 
« а цион алисти ч еоко 
чество и солидарност в работ 
«ическото движение, в негова 
та борба за мир и общеотвен 
прогрес.

все
сътрудничество,

сътрудни

ка Октомврий- 
Югосла-

Влиянието
ската революция в 
вия беше много силно. Идеа-

ПО ПОКАНА НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ЦК НА СЮК

лите на революционното уче
ние на Маркс, Енгелс и Ле
нин и историческия 
«а великия Октомври винаги 
вдъхновяваха комунистите в 
Югославия.

ЮГОСЛАВИЯКАРИЛЬО В Ние изхождаме от това, че 
обществената собственост 

над средствата за производ
ство като оонова за освобож 
даване на труда, нужно нала
га необходимостта работничес 
ната класа и трудещите се 
пряко да управляват с тези 
средства, условията на овоя 
труд и разпределението на до 
хода, който осъществяват. Та 
кова обществено-икономиче
ско положение на работника 
представлява оонова на цело
купната система на социалис
тическите самоуправителни от 
ношения, които утвърдихме с 
Конституцията на СФРЮ от 
1974 година. Чрез развитието 
на системата на пряко реша
ване на работника в базата и 
посредством своите делегации 
в представителните тела, все 
до Скупщината на СФРЮ, 
ние искаме колкото се може 
по-широко да се развива и

пример
коегзи-

От 8 до 10 ноември т. г. 
нашата страна пасети генерал 
ният секретар на Испанската 
комунистическата партия Сан 
тяго Карильо. В Белград Кари 
льо бе сърдечно посрещнат 
от секретаря на Изпълнител
ния комитет на Председател 
ството на ЦК на СЮК, секре 
таря в Изпълнителния коми
тет д-р Александър Гърличков 
и други високи партийни ръко 
еодители.

— Пристигнах да посетя юго 
славските другари, няколко 
дни преди заминаването ми в 

заяви Карильо. — 
Желая с тях да разменя мне 
ния за настоящата междунаро 
дна обстановка и по въпроси 
те общи за двете партии. Ка 
кто е известно ИКП и СЮК 
свързват здрави звена сегаш 
ни и предишни и имаме твъР 
де чести размени на мнения-

В разговорите Карильо — 
Доланц бяха обстойно обсъ
дени проблемите във връзка

с развитието на отношенията 
<в комунистическото, работни
ческото и 
движение, както и сътрудниче 
ството между СЮК и ИКП.

социалистическото
Нашата Партия, особено с 

идването на другаря Тито на
чело през 1937 година, съумя 
да изгради ясна революцион
на насока. Това най-оилно дой 
де до изява през четиригоди 
шната освободителна антифа
шистка война и победоносна
та социалистическа 
ция в нашата страна. Такава 
насока и решителност в съз
вучие с нашите условия твор 
чески да се прилага научният

Всичко това изисква засиле 
на активност на всички миро
любиви отрани, на всички про 
гресивни и демократични си
ли. Това ведно е в най-Дъл- 
бок интерес на развитието на 
социализма като световен про 
цес.

револю-

социализъм характеризира ре 
волюционната мисъл и акция 
на Съюза на югославските ко 
мунисти и във воички по-къс- 
ни фази на социалистическо
то развитие на нашето обще 
ство. Затова ние в настояща
та година чесггвуваме 40-годи- 
шнината от идването на дру
гаря Тито начело на нашата 
Партия като наш велик юби-

САЩ

Югославия като социалисти
ческа и необвързана страна, 
от овоя страна настоява от
делно в движението на необ
вързаните страни да доприне 
се колкото се може повече 
за осъществяването на тези 
цели.Сантяго Карильо

Германците там имат 
това са богати села. И те про 
дали млина на този Джаксен- 
баев. Той не го купи 
да ме пита. Дойде един ден 
там в едно руско село, в Ми 
хайловка, и ме попита да ли 
искам да работя при него. Ка
зах: искам, защото ще бъда 
по-сигурен там всред киргизи 
те. Каза: бих купил един млин 
с цилиндри. И когато се съ
гласих, той нупи този млин; 
машините бяха прекарани 
степта. Това беше парен млин 
с цилиндри за брашно. И аз 
заминах там.

И сега когато червеноармей 
ците видяха, че белите убиха 
номисаря Успенсни, 
да се развият в боева линия, 
те обхванати от паника, стре
ляха кой накъде стигне, така 
че белите ликвидираха 
батальон и избиха много хо
ра. А тогава нас ни изпратиха 
частите срещу нас. Белите че 
хи веднага излязоха напред, 
а казаците бяха заедно с тях 
И тук на хутора (имение, по 
малко от един маюр) на ба 
рон Унгерн, който там има 
ше голямо имение, отдалече 
но от Омон около двадесет 
тридесет километра — тук се 
стълкновихме. Но ... белите 
бяха много по-надмощни, те 
ни обсадиха и ни разгромиха 
на пух и прах...

Всичко това продължи само 
три дни. Аз избягах в село 
Михайловка. Тръгнах в степ
та при киргизите, но и тях ня 
мах опонойствие, търоеха ме. 
Търсеха ни навсякъде- Имаше 
там и по-нъоно много избити, 
защото бяха организирани на 
казателни експедиции от бе
лите. На мене селяните 
обичаха и пазеха. Аз там им 
бях нужен, защото бях спе- 

машинист. . Помагах 
им когато трябваше да поп
равят вършачни и подобни ма 
шини, и затова селяните ме 
криеха, пазеха и ме ооведоа- 
мяваха.

В село Михайловка, на 70 
километра от Омск, си наме
рих работа при един богат се 
лянин, по-точно работех като

Големи съединения на тези 
чехи нападнаха и Омсн, а към 
тях се приобщиха и козаци- 
те, чийто комендант беше а- 
таман Красилников. Града ох
раняваха отряди на червени
те, под командването на коми 
сар Успенски. Аз го зная, мно 
го добре го запомних. Никога 
няма да го забравя. Това бе
ше един много твърдоглав чо 
век, нищо не можеше да МУ 
се докаже, а почти без как
вито и да било военни зна
ния- И когато пристигнаха чер 
веноармейците застанаха 
гава пред станцията на едно 
двеоте-триота метра и всички 
се събраха от влака в колона, 
донато чехите се развиха 
линия- Те бяха вещи войни
ци. Успенски тогава излезна 
там напред при чехите, нъДв 
то се намираше техния щаб 

чехски
полк — да иска от чехите да 
сложат оръжие. Каза: „Съве
тът с подпис на Ленин запо
вяда те да сложат оръжието 
тук, и да се завърнат у дома 
си без оръжие".

машиниот на парна вършачка 
при селянина С. Шкарйов, а 
по-късно при селянина Д. Та- 
бачик.

села,нишки революционни длъжно
сти.

вместоНашето поделение не бе из 
пратено на фронта все до бун 
туването на чехските легии, 
но добре пазехме страж в 
Омсн и работехме на железо 
пътната гара Маряновиа. По 
това време, понеже имаше та 
кава практика, написах молба 
за съветско поданичество и 
за приемане в Болшевишката 
партия-

Наскоро настъпиха и съби
тия. предизвикани от бунта 
на чехословашкия корпус и 
с идването на бандите на Кол 
чак, а особено след това ве
че не съществуваха никакви 
условия за нормално приема
не в Партията.

В Сибир настъпиха крупни 
промени, когато през пролетта 
на 1918 година тръгнаха по 
сибирска линия частите на че 
хския корпус, който 
разрешение от Ленин да се 
зав'/>рне в родината си през 
Далечния изток. Обаче, в до 
говор с представители на кон 
трареволюнията, ръководство
то на чехския корпус, вместо 
да изтегли войската си от Ру 
сия в края на май 1918 годи
на дигна бунт по протежение 
на цялата ж.п.-линия- Бунтът 
на чехословашкия корпус бе
ше дотолкова по-опасен, защо 
то неговите части бяха се раз 
положили по протежение на 
цялата Трансибирсна линия, а 
техният бунт беше сигнал и 
за останалата контрареволю* 
ция-

преди

Благодарение симпатиите на 
селяните, контрареволюцион- 
ните наназателни отряди, кои 
то търсеха червените, не ме 
разкриха. В село Михайловка 
останах 5—6 месеца, а сетне 
се хванах на рабоата като 
машиниот в млина на богатия 
киргиз Исай Джанксенбаев в 
един ниргизни аул (село), се
лище недалеч от Домбай, кое 
ето беше устроено по козаш 
ки начин, е шатри и с кал из- 
амзани къщи. Млинът се на
мираше дълбоко в степта и 
затова в него бях по-оигурен 
от белогвардейските потери.

Исай Джаксенбаев нупил 
млина от ония германци в А- 
лександроовна. Там имаше мно 
го германци, тук в Сибир, Тру 
бецкое се казва мяотото. Ня
кога там се намирал полски 
гроф Трубецкой, когото там 
изпратила Катарина II Руска.

този

в

то-

Лрез зимата на 
година в Омсн, в железарска
та работилница избухна бунт. 
Работниците не искаха да по
правят парните машини. Тога 
ва там дойдоха казаците, и 
това беше изтребление на ра 
ботниците. Някои от тях зана 
раха на река Иртиш, а Иртиш 
беше заледен. Както е изве- 
отно там през Иртиш минават 
кола, а зиме шейни, ледът е 
дебел.

1918/1919
в

това беше един
получи

ме

В СТЕПА ПРИ КИРГИЗИТЕ

циалиот,А тук вече тогава беше до- 
от степта атаман Красил В сле/двашия брой:

С влак по 

заледения Иртиш

шъл
ников. Те били някъде там в 
тила, това била една група ка 
заци, горе-доле към осемде- 

до сто козака. И тогава 
атаман Красилников,

сет
този
щом пристигна тук, с пиотолв 
та си, застреля на място то
зи Уопенски.
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ПОДГОТОВКА ЗА ПАРТИЙНИ ИЗБОРИ В БОСИЛЕГРАДСНА ОБЩИНАЗАНОНЪТ ЗА СДРУЖЕНИЯ ТРУД И ПРИЛАГАНЕТО МУ В 
ДЕЛО Изборите ще приключат до 

15 февруари 1978 годинаЗа безотговорност 

политическа отговорност
НОНФЕРЕН-НА ПРЕДСТОЯЩОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКАТА 

ЦИЯ НА СНС ЩЕ БЪДАТ ПРИЕТИ НЯНОЛНО ДОКУМЕНТИ, ОПРЕДЕЛЯЩИ 
ПРОГРАМАТА И СРОНОВЕТЕ НА ПРЕДИЗБОРНАТА И ИЗБОРНАТА ПАРТИЙ
НА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНАТА

РАЗГОВОР С РАННО СТАВРОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 
ОСС В ДИМИТРОВГРАД

— Какво ще бъде в случай 
ако не приключи всичко в лре 
двидения срок?

Претворяването в дело на 
Закона за сдружения труд е 
една от най-важните задачи 
намираща се пред обществе 
но-политическите организации, 
преди всичко пред Съюза на 
синдикатите, 
трудещи се хора. Какво е по 
ложението в Димитровградска 
община и докъде се е стигна 
ло с прилагането на Закона 
беше тема, върху която бесе 
двахме с председателя на Об 
щинекия синдикален съвет в 
Димитровград 
вров.

— Основна задача, пред коя 
то тази година беше изправен 
Общинският синдикален 
вет и първичните организации 
в основните 
сдружения труд е безспорно 
прилагането в дело на Занона

по-малка критичност 
ще се оценява приносът на 
исеиого поотделно за укрепва 
не материалните основи на 
сдружения труд, в повишаване 
производителността на труда, 
социалистическото преобразо
вание на селото, в идейно-по 
литичесиото, организационно и 
акционно развитие на СН.

По време на предизборната 
и изборната дейност ще бъде 
извршено и преустройство на 
някои пт>рвични партийни ор
ганизации.

Така например в четирите 
основни организации на сдру 
жения труд и в общата слу
жба в Предприятието за произ 
водство, оборот и битови ус 
луги ,,Босилеград" ще се фор 
мират първични партийни ор 
ганизации, тъй като за целта 
са създадени всички необхо 
дими условия-

Засега тук съществува са 
мо една партийна организация, 
която не успява ефикасно да 
действува по редица актуални 
въпроси за тази най-голяма 
стопанска организация в общи 
ната. Също така ще бъдат 
изучени възможностите за пре 
устройство и на други първи 
чни партийни организации и за 
формиране на нови.

С неПрез миналата седмица Об 
щиковият комитет на СКС в 
Босилеград направи подготов
ка за предстоящото заседание 
на Общинската конференция 
на .СКС, ,на което ще се при 
емат решения за провеждане 
на партийните избори в общи 
щата. За тази цел бяха обсъдо 
ни: проектопрограмата за про 
веждане на изборите, проекто 
решението определящо избор 
пито срокове ,броя на делега 
тите, членове на Комитета и 
Актива на комуииоти-работни- 
ци от материалното производ 
ство и др.

Според проекторешенията 
Общинската конференция на 
СКС вмеото 65 ще наброява 
85 делегата, а Общинския ко 
митет вмеото 17—21 член.

Председателството на нонфе 
ренцията вместо 3 ще има 
5 члена. Активът на комунис 
ти-работници. от материалното 
производство ще наброява 19 
члена, които ще бъдат избра 
ни в 6 първични партийни ор 
ганизации, дейотвуващи в сто 
ланските организации.

До повишаване броя на чле 
новете и делегати. в партий 
ните органи и тела в община 
та ще се стигне поради 
това че от последните избори

до днес броя на членовете 
ща СК е увеличен с 40 ща сто.

проектопрограмата 
изборите ще приключат до 15 
февруари 1978 година. До то
зи срок ще бъде учредена 
Общинската конференция на 
СКС и избрани нейните орга 
ни и тела. Предизборните за 
седания в П'ьрвичните партий 
ми организации ще бъдат про 
водени до 5 декември, а избо 
рийте до края на декември.

В Общинската конференция 
на СКС ще бъдат избрани 
най-малио 50 на сто работни 
ци от материалното производ 
ство. Същевременно ще бъД 
дат избрани съответно число 
жени, младежи, девойки и но 
мунисти с богат революцио
нен опит. С една дума, за де 
легати ще бъдат избрани оие 
зи комунисти, които успешно 
са се изявили в обществената 
дейност.

Освен нритерий на кадрова 
та политика в изборите за се 
нретари и членове на сенрета 
риатите на първичните партий 
ни организации ще бъдат ре 
зултатите, които кандидатът 
осъществява преди всичко в 
своята среда в развитието на 
социалистическото самоуправ
ление.

Според
— Предприехме всички необ 

ходими мероприятия работата 
и пред всички да се доведе до край- Ангажи 

рани са всички сили (от об
щинската комисия за прилага 
не в дело Закона, Съветът на 
сдружения труд, Изпълнител
ният съвет, органа на управа 
та на Общинсната скупщина, 
Клубът на самоуправителите 
и т. н. все до първичните син 
динални организации) да дове
дем до нрай заопчналата рабо 
та. И мога да кажа, че се чув 

организации на твува оживена дейност в та
зи насона.

Ранно Ста-

съ-

Трябва обаче да се има пред 
вид, че в случай в някои ос 
новни организации на сдруже 
ния труд да не се приемат 
на време правилника за раз 
пределение на личните дохо 
Ди и работниците получават ми 
нимални лични доходи, ще се 
Търси политическа отговорно
ст.

В. В.
Не можем и не смеем да до 

пуснем по наша вина някои 
работници да получават мини 
мални лични доходи. А досе
гашната практика, за личните 
доходи да решават онези, ко 
ито не осъществяват този до
ход, няма да се повтори. За
това мога да кажа, че там нъ 
дето не бъдат на време прие 
ти нормативните актове, после 
диците ще бъдат дълбоки и 
Дълготрайни, подчерта Став- 
ров.

ДИМИТРОВГРАД

Договор на секретарите
Р. Ставров

На три дни след състоялото 
се заседание Общинската 
Конференция на СКС в Дими 
тровград, бе проведено съве 
щание на секретарите на пъР 
вичните партийни организации 
в общината със секретаря на 
ОК СКС в Димитровград — 
Венко Димитров. На съвещани 
ето присъствуваха и членове

те на политическия актив при 
ОК. максимална и ежедневна бди 

телност за пълен успех в пред 
стоящата работа. Мотиви за 
тази работа ще намират в 
студията на Е. Кардел „Насо 
ки на развитие на политичес
ката система и

за сдружения труд. Особено 
ударение 
утвърждаване на основите и 
мерилата за разпределение на 
личните доходи. В тази насока 
бяха създадени всички необ 
хомиди условия работниците в 
трудовите организации да ка
жат своето мнение които тряб 
ва да бъдат основите и мерила 
та за разпределение на лични 
те доходи.

Естеотвено, че всички учас 
тници в производство, органи 
зирано и по групи, трудови еди 
ници, цехове,, бригади и т. н. 
разиокваха, или ще разискват, 
за специфичностите на своите 
работни места. След такива 
обстойни разисквания в база
та, технически е въпрос, всич 
ни възможни предложения от 
делките комисии да вградят

проентоправилниците, които 
ще обсъдят събранията на 
'трудещите се.

върхусложихме
Целта на съвещанието бе 

секретарите да се запознаят 
с заключенията на Общинска 
та конференции и задачите 
им в предконгресната, предиз 
борна и изборна дейност. На 
заседанието секретарите се 
съгласиха, че е необходима

социалистичес 
кото самоуправление", - както 
и материалите на Общинската 
конференция: ,.Актуални идей 
но-политически въпроси 
ъщестяване на самоуправител 

практика и задачите на 
комунистите”

Д. С. — А. Д.
в ос

ПРЕТВОРЯВАНЕ НА ДЕЛО НА 
ЗАКОНА В „СТОЧАР" В ДИМИ 
ТРОВГРАД

натаВ »СТ0ЧАР«: 

ПО-БЛИЗКО ДО ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ
и встъпителното 

слово на секретаря на ОН на 
СНС в Димитровград Венко Ди 
митров, както и тезисите за XI 
седница на ЦК СКС. Въз осно 
ва на тези документи трябва 
да се изготвят отчетио-програ 
мните доклади и евидентират 
възможните секретари.

След като 
товката от 5—20

Неотдавна в Димитровград 
се проведоха разговори във 
връзна с дейността на рабо- 

организация 
на сдружения труд „Сточар”, 
съгласно разпоредбите на За 
кока за сдружения труд. Ос
вен представителите на „Сто 
чар" в разговорите взеха учас 

и оказаха необходимата 
помощ, пояснявайки някои не 
ясни становища, и представи 
(телите на Регионалната стопан 
ска камара и Регионалния сто 
ланския съюз от Ниш и на об 
щеотвено-лолитичеоката 
щноелг и организации в Дими 
тровград.

В уводното изложение дирек 
торът на „Сточар” Стоян Да 
витков осведоми присъствува- 
щите, че становищата на „Сто

поиемам по ЧЗр Да Се учреди като °Рганириемам по зация на сдружения труд, 
ояколко наведнаж. А такава рамките на която ще бъдат 
привързаност влияе върху ка три основни организации — 
чеотвото, понеже работниците за производотво „Нишава”, за

търговия „Търгокооп” и основ 
на организация на сдружените 
кооперанти. В ход е съгласува

завърши под го 
ноември ще 

се състоят предизборните съ 
орания. Констатирано е на 
тези събрания трябва да 
обладава I 
Дълбок анализ 
период.

нето на нормативните актове, 
изготвянето и обсъждането на 
необходимите

Пояоненията бяха кратни и 
ясни. „Търгокооп” - 
нимава с търгови на едро, 
то пък това ще бъде предмет 
на дейността му в бъдеще. 
А че има

в не се заел оразумения и 
правилници а дейността върху 
претворяването в дело на За 
нона ще приключи в срок.

нита на ооновната
пре-

самокритически иУспоредно с това върви и 
обсъждането на лроентоспора 
зуменияга, които трябва да се 
приемат до края на годината. 
Но всичко това 
с определени трудности. През 
първото полугодие, както и в 
периода на годишните почивки 
изгубихме ценно време. Коми 
сиите за изготвяне ,на нужните 
документи не спазваха опреде 
лените срокове и поради това

централен магазин, 
от който се снабдяват 
ните му, не значи, че и дей 
ноотта му е оборот на 

Също тана

на изминатиямагазиДавитнов изтъкна обаче, че 
е необходима помощ, 
в Занона не е достатъчно 

ясно прецизиран член 411, 
който се регулира предметът 
на дейността. Всъщност да
ли, според Закона, в „Сточар" 
трябва да бъде създадена ос 
новна организация за оборот 
на дребно и основна организа 
Ция за оборот на едро, 
пък е достатъчно да бъде са-

Изборните събрания ще се 
състоят до 20 декември, но 
гато ще бъдат приети и про 
грами за работа на първични 
те партийни организации до 
следващите избори.

им понети е едро.жее свързано и страхът, че 
предстоящия период ще тря 
бва определени стоки да ну 
шуват от някое търговско пред 
приятие на едро, а не напра 
во от производителя, не е ос 
нователен. И

вв

об- Когато завършат изборите 
първичните организации, ще 
започнат подготовките на ОК 
ьно за изборите в Общинска 
та конференция. Именно от 25

вв предстоящия
ще се нупу- 

„ производителя им, без 
'Някои да „посредничи”, и не
оправдано да „взима” опреде 
лен процент. Необходимо ще 
е само тези неща да се уре 
дят, между заинтересуваните 
организации, чрез самоуправи 
телни споразумения, а това 
значи и овързваното на произ 
водството с организациите за 
'продажба 
стоки.

период отоките 
ват отв момента имаме много рабо

та. В положение илисме, вместо 
да разискваме и приемам вся декември в първичните 

низации 
дава съгласие

мо една организация, в слу 
чая „Търгокооп". Има

орга-
ще се обсъжда и 

т_ - за предложени
те кандидати на Общинската 
конференция, Междуобщинска 
и централните органи в СКС и 

дан, нанто и за предложени 
е Делегати за Единадесетия

ко споразумение отделно, да 
ги обсъждаме и мнения 

нанто ече ано остане,
предложено, една основна ор 
'ганизация за търговия, „Тър 
покооп” няма да 
купува стопите от произволите 
лите.

в

може да изса претрупани с различни спо
на произведенитеразумения и договори. нонгрес.

А. Д. д. с.4 СТРАНИЦА
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В0И—ЗВОНЦИ ТАЗГ0ДИШНИТЕ РАБОТИ на пътя суко- ; . Г4,
АКТУАЛНО

Асфалтът »стигна« 

до Държи на
ЗА КАРПАТИТЕ - 

ПУБЛИЧНО И ОТКРИТ!В
Сурдулица зборната дейност в Съюза на комуни- 

“ * агите е ход. Във всички първични ор
ганизации се обсъждат критерите за евйден 
тиране да нови членове за ръководствата 
на СК. Разбира се, при пълно зачитане на 
критериите, приети от най-висшите партий
ни републикански органи.

В критериите ясно е казано кои члено
ве на Съюза на комунистите могат да влеЗ: 
нат в новите ръководства: предани борци 
за самоуправителен социализъм, най-добри 
работници или селскостопански труженици, 
верни продължители на революционната ли 
ния, начертана от другаря Тито и Съюза на 
комунистите.

Избори в Съюза на комунистите, меж
ду другото, са удобен момент за критиче
ска оценка и на постигнатото в кадровата 
политика от Десетия конгрес на СЮК и 
Седмия конгрес на СКС до днес.

На предизборните събрания, които са в 
течение, не ще се даде простор на прокар- 1,- 
ване на частни мнения или преследване на 
лични цели.

Ще се подсичат корените и на всеки о:' .
пит за натрапване на някои кандидати от 
страна на отделни групи или други полити- 
канти.

Четири километра от пътя 
Суково — Звонци са асфалти 
рани, а тези дни трябва да 
приключи и асфалтирането на 

километра, пред 
вадени за асфалтиране през 
тази година. По 
ще се сложи асфалтово плат 

автомаги 
югославско- 

до село

населението в южната част на 
Димитровградската община.

Въпреки закъснението, 
ради лошото време и повреж 
дането на машините, можем 
да констатираме, че тазгодиш 
ните работи, на част от то.зи 
път, ще приключат успешно.

Изграждането на останалата 
чаот, криволачещ през живо
писната долина на река Ерма,

Председателят на Съюза 
на югославсната социапистиче 
сна младеж днес, на 11 ноем 
ври, е на посещение в СуРАУ 
лица. В Основната организа
ция на сдружения труд „Пе
ти септември” Азем Власи ще 
води разговор с членовете на 
младежката организация и с 
представителите на останалите 
обществено-политичесни орга
низации.

по
останалите 2

този начин

но на участъка от 
отралата Ниш — 
б-ългарската граница 
Държкна.

Програмата предвижда дру
гарят Власи да посети и една 
първична младежка организа
ция в Сурдулица и да присъс 
твува на заседанието на чле 
новете на Председателството 
на общинската конференция 
на ССМ и ръноводители на об 
ществено-политическите орга
низации. На заседанието ще 
бъде обсъден въпросът за ор 
ганизиране на съюзна трудова 
акция на Власина през следва 
щото лято.

Азем Власи ще бъде при
дружаван от Чедо Марнович, 
член на Секретариата на Съюз 
ната конференция на ССЮМ 
и председател на комисията 
за доброволни трудови актив
ности на младежта.

Първите нилометри от пътя са готови

За асфалтирането, както и 
за оотаналите землени работи, 
са изразходвани 22 милиона 
динара. Те са обзепечени от 
републикански
Предприятието за пътища в 
Ниш, което и строи този 
обект, от голямо значение за

Напълно демократичният начин на евй- 
дентиране и предлагане на кандидати за 
секретари, членове на секретариати и на ръ_ 
ководни постове в Съюза на комунистите, 
лишава носителите на кадрови комбинации 
от всяка възможност действие.

Сигурно е, че в нито една организация 
на сдружения труд комунистите няма да се • 
съгласят в ръководството на първичната ор 
ганизация да влезне слаб работник.

Същото не ще допуснат и първичните 
организации в местните общности. Опитите 
за нарушаване принципите на кадровата по 
литика ще бъдат осуетени -с енергично, пуб 
лично и. открито действуване на Съюза на 
кому н нотите.

По такъв начин той още един., път пот
върждава своята роля на революционен во
дач на работническата класа в пълния сми' 
съл на думата.

Само най-добрите членове на Съюза на 
комунистите, които ще влезнат в новите ръ
ководства, са гаранция и за успешна подго* 
товка на Единадесетия конгрес на СЮК и 
Осмия конгрес на СКС, за претворяване в 
живота на Закона за сдружения труд и Кон 
ституцията.

трябва да продължи идната го 
дина. С цялостното му изгра 
ждане ще се свържат с ас 
фалт над десет села в Бабуш 

източници и нишка, Пиротска и Димитров
градска община.

С. МикичА. Д.

Беседа с трима секретари
имахме печалба, а миналата 
година рав^тихме със загуба.

— Изборите за нас са важ
но събитие. Ние ще избираме 
•не само секретар, но и сек
ретариат от 15 души, 24 деле
гати в Конференцията в заво
дите „Тигър” в Пирот, 14 де
легати за Актива на работни
ците-комунисти, 11 делегати в 
Общинската конференция на 
Съюза на комунистите. Ще 
наотоим да изберем най-доб
рите и най-активните, защото 
в нашата работа занапред ни 
очакват сериозни задачи — 
изтъкна Йованович.

ция. В нея годишно влизат по 
20—30 нови членове на 
но след завръшване на зре

те си отиват,

Изборната и предконгресна 
дейност в Димитровградска 
община е в пълен разгар. Във 
всички първични организации 
са направени необходимите 
приготовления, издигат се кан 
дидати за нови секретари и 
членове на секретариати. ВъР 
ху тази тема беседвахме с 
трима партийни секретари.

СК,

лсстен изпит 
като продължават образовани
ето си.

През изтеклите две години 
— каза Никола ГЕОРГИЕВ, се
кретар на първичната органи
зация на СК в гимназията — 
главно внимание 
на реформата на средно обра 
зование. Всички осмоклаони-

посветихме
НА ДВА ФРОНТА

НИКОЛА ВАСОВ е секретар 
на първичната организация на 
Съюза на комунистите в се
ло Бребевница. Неговата ор
ганизация наброява само 10 
души, от които 5 са до 27-го- 
дишна възраст.

— Нашето село, в което и- 
ма около 60 къщи, не живеят 
само стари хора. Ето имаме 
и млади хора, петима, от кои
то са членове на СК. И оста
налите младежи 
В Бребевница организирахме 
редица комунално-битови ак
ции. Те бяха успешни. Обсъж 
даме и организационни въпро 
си, въпроси за идейно-полити
ческото издигане на СК и др. 
В новите ръководства на об- 
щесггвено-политическите орга- 

ще изберем най-доб 
рите й най-активните хора, ко 
ито най-успешно ще действу
ват в изграждането на само- 
управителния социализъм.

Без Съюза на комунистите 
— не може да става социали 
етическо преобразование на 
нашето село 
сов. Затова ще настоим още 
повече да го подготвим за 
тази отговорна задача — под
черта той-

ци записаха средно насочено 
образование. Направихме мно 
го и в развитието на самоуп
равлението, в активизирането 
на ученическите общности. В 
редовете на СК приехме са
мо най-добрите ученици. Зана 
пред ще е необходимо да се 
основе и ученически партиен 
актив

М. А.
(Д. с.)

стоящата дейност като обос-
нование на програмите У ще 
се изберат нови ръководства 
в първичните организации на 
Съюза на комунистите, деле
гати за Общинския комйтет 
на СКС и Общинската конфе 
ренция на СК. Общинската 

Предизборната и изборната конференция на Съюза на ко
дейност се развива в година- муниотите ще се проведе до
та на Титовите и наши юби- 15 февруари идната година,
леи и това й придава още . В нейния състав ще влезнат, 
по-голямо значение, още по- 89 делегати,
голям тласън.

БАБУШНИЦА
изтъкна — Георгиев.

ОЖИВЕНА ПРЕДИЗБОРНА ДЕЙНОСТПРОИЗВОДСТВОТО — ГЛАВ
НА ЗАДАЧАса активни.

От началото на ноември в 
Бабушиишка община кипи о- 
живена предизборна дейност 
в Съюза на комунистите.

Тези дни и Общинският ко 
митет на Съюза на комунис
тите обсъди ооновиите избор
ни документи и даде ооновни 
наооки за работа.

Във всяко селище, във вся 
на основна организация и ве
домство в общината, в ход е 
трескава работа. Подготвят се 
и анализират на предизборни 
те събрания резултатите от 
досегашната дейност. Правят 
се критически оценки на из
вървяния път от Десетия кон 
грес на Съюза на югослав
ските комунисти и Седмия 
конгрес на Съюза на номуни- 
отите в Сърбия и отчитат ре
зултатите в претворяването в 
живота на Закона на сдруже 
ния труд и Конституцията. 
Правят се изводи за това ка
кво да трябва да се пред
приеме в предстоящите две

години, и в предконгресната 
дейност.Заместник-секретарят на 

партийната организация в 
ООСТ ,.Димитровград” към за 
водите „Тигър" Светозар Йо- 
вгнович ни каза:

— Съществуващата органи
зация на СК в нашата основ
на организация не е годна за 
действуване. Имаме четири 
актива на СК и нещо като 
Конференция, но имаме над 
190 комунисти, значи голяма 
организация, която не може 
да бъде действена, както е 
организирана сега.

Наша основна задача досега 
беше да активизираме всички 
комунисти и всички трудещи 
се в ооновната организация 
на сдружения труд да се бо
рят за изпълнение на произ
водствения план. И резултати 
те от тази активност са нали
це — изтъкна Йованоаич. Та
зи година на шестмесечието

низации КАДРИТЕ
СРОКОВЕТЕ

В приетите в пред избори а- 
До 25 ноември т.г. ще при та дейност. критерии и в ма-

ключат предизборните нонфе- териала „Задачи на Съюза на
ренции, а изборните събрания комунистите в ' предизборната
ще се проведат от 5 до 15 и изборна дейност в Съюза
декември. на номунистйте в Сърбия"

На предизборните събрания пределно ясно е посочено на
кви членове на СК могат да 

през бъдат секретари и членове на 
секретариатите на първичните 
организации.

На първо място — ще се 
избират най-Двйните и най- 
авторитетни комуниоти, преда 
ни борци за самоуправителен 
социализъм.

изтъкна Ва-
освен отчети за дейността на 
Съюза на комунистите 
изтеклите две години, ще се 
издигат кандидатури секрета
ри и членове на секретариа
ти на новите ръководства и 
ще се приемат нови стату- 
тарни решения- 

На изборните събрания ща 
бъдат приети нови програми 
за робата с доклад за пред-

САМОУПРАВЛЕНИЕ В ОБРА
ЗОВАНИЕТО

гимна-Димитровградсната 
зия „Йооип Броз Тито" 
действена партийна организа-

М. А.има
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ДИМИТРОВГРАД

Информирането в сдружения труд
основните орга-дощите се вНо със съдържанието на 

можем да бъдемНа заседанието на Общинска 
конференция на Съюза на 

в Димитровград,

цеховете, трудовите 
По този начин

низации,вестника не 
доволни. Пише се обобщено, 

обработват се
единици и т. н.та

работници со запозна-комунистите 
на което се обсъдиха актуал

гсичнинеангажирано, наСЪС съдържаниетоимат второстепе- хатеми, коитоните идейно-политически въпр 
оси в развитието на самоупра 

практика, забележи
Станна Але

конп за сдружения труд.значение,нно, а не централно 
липсват коментари, нритичесни трябвавителната Но и в тази насокаобзори и прочие.хме дискусията на

работничка в най-голя
още много да се направи.

ксова,
мата трудова организация 
общината — каучуковата про 
мишлевост „Тигър”- Тя говори 
за проблемите във връзка с 
информирането, което е едно 
от основните предусловия за 
участието на работниците в са 
моуправлението. Между дру
гото Алексова каза:
— Информирането на работ 

лика е от съществено значе 
ние за осъществяването на 
самоуправителните му права. 
От една страна то е право на 
работника, а от друга задъл
жение на управителните тела, 
самоуправителни организации 
и общности правовременно 
да информират гражданите 
всички въпроси от значение 
за тяхната ежедневна дейно-

пориод еВ предатоящия 
необходимо ежедневно да со 
осведомяваме по воички съби 
тия, чрез радио станция, Ф°* 
то-вости, събрания но трудо 

на общес

блоковете наНовата овцсферма со строи с

в „ГРАДНЯ"

Бетонени блокови от собствената 

фабрика
щите со, заседания 
твеночполитическите организа^ 
ции и делегации и т. н. Необ 
ходимо о да се разрешат и 
извеотии проблеми, а преди 
всичко да се съгласува прог 
рамата на работа но служба 
та по информиране с програ 

и плана за развитие на

„цех” в „Градня” об 
един човек, ко

зи нови 
служва само 
ето говори, че технологичес- 

процес в тях е най-съвре

презвнимание 
„Градня” е объР 

върху изграждането на 
бетон. В тази

Най-голимо
тази година в 
нато

мата
ооновните организации. В това 
отношение трябва да се разре 
шат и всички финансови проб 
леми, които въпреки усилията 

спирачка в дей

ният 
менен.

В предстоящия период глае 
е тази организа- 

сложено върху изграж 
и мо

фабриката за 
фабрика вече са произведени 
60 хиляди бетонни блокове, ко 

ползват за строеж на но ударениепо ито се
овцефермата. В нея се произ 
веждат и бордюри 33 улици.

Фабриката има мощност от 
20 кубически метра за един 

момента се ползват 
! само 20 до 30 на сто от въз 

можноотите й. и то за собстве 
ни нужди. Със започване на 
производство за потребите на 
гражданите и останалите пред 

, приятия в „Градня считат, че 
I и финансовите ефекти ще бъ 

дат значително по-добри.
В ход са и работите върху 

обект а сепарация на чакъл, 
необходим за производство на 
бетон.

Нужно е да изтъкнем, че те

на-често са 
ността.

ция е
дането реконструкцията 
дернизацията на някои цехо
ве (дърводелска работилница, 
помещение за шлосери, склад 

материали, 
насока

от. Само по този начин инфор 
мирането може да бъде съще 
ствен фактор в процеса на ра 
бота и важен елемент за на
татъшното по-уонорено разви 
тие на социалистическите са 
моуправителни отношения 
сдружения труд в широка об 
щност.

Ето защо е необходимо да 
ое отдели нужното внимание 
на средствата за информация, 
които имат широко обществе
но значение. На практика оба 
че не е така.. Конкретно в на 
шата трудова организация „Ти 
гър” се информираме чрез 
фабричния веотник, който се 
издава за всички работници в 
заводи.

час, а в за най-различни 
и т. н.). 
е предвидено изграждането на 
17 различни 
Лукавачна река и

съвкупното производство 
на „Градня щб бъде концен 
трирано на едно място, което 

голямо значение в пред 
когато се 

и много по-добри ре

С. Алексова В тази

Главно се регистрират ежед 
невните събития в основните 
организации на сдружения 
ТРУД.

Другият начин на информи
ране е чрез събрания на тру

обекти, между 
Нишава. Св

това

А. Д. — Ст. Ст.
е от 
стоящия период, 
очакват IДИМИТРОВГРАД
зултати.

А. Д-

»Свобода« на 

чуждестранния
БОСИЛЕГРАД

Подготовка за откривано на 

мина в Караманица
необходимо техническо оборуд 
ване и провеждане на необхо 
дими мероприятия, за експло 
атация на залежите в Карама

Химическата фабрика „Зор
ка” от Шабац и оловно-цинко 
вият комбинат „Трепча” от Ко 
совска Митровица са подписа 
ли договор за експлоатация 
на оловно-цинковите залежи в 
Караманица, които са числят 
между най-богатите в СР СъР 
бия.

пазар
ница..

Във връзка с въпросите, 
отнасящи се до активизиране 
на мината в Караманица, ръко 
водството на Общинската ску 
пщина и на общеотвено-поли- 
тическите организации в Боси 
леград оказва необходимата 
помощ.

ди мъжки манта, както и де 
сет хиляди винтяги в НР Бъл 
гария-

Износът в НР България е 
в рамките на крайграничния 
оборот. За сметка на изнесе 
ните винггяги „Свобода” внася 
от България хаотар и ризи, 
които чрез собствените прода 
жбени магазини пласира на 
пазара.

От тазгодишния износ „Сво 
бода” ще осъществи сума от 
над 12 милиона динара.

Една част от тазгодишното 
производство на конфекция 
„Свобода” в Димитровград ще 
намери пласмент на чужде
странния пазар. Досега са из 
•насяни различни стоки, както 
на източния така и на запад 
ния пазар. В западните страни 
са продавани предимно мъж
ки палта и винтяпи. В съвет
ския съюз са пласирани пет 
хиляди мъжки и женски пал 
та и пет хиляди манта.

Тези две големи стопансни 
организации от областта на хи

I мичеоната индустрия и цветна 
металургия вече вършат под 
готовка за обезпечаване на В. В.„Свобода”: Работа и за износ

АВТОТРАНСПОРТНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ ПРЕД НОВИ ТРУДНОСТИ

ОПАСНОСТ ОТ КОНКУРЕНЦИЯТАДо края на годината е пред 
видено в Съветския съюз де 
се пласират още десет хиля

7
А. Д.

Директорът на Автотранопор 
тното предприятие в Босиле 
град, Любен Богословов е ос 
ведомил 
чесните организации и Общин 
оката скупщина, че тази сто
панска организация запада във 
все потрудио положение пора 
ди създаване на нелоялна кон 
куренция от други 
спортни предприятия-

които няма официално разре 
шение от компетентните репу 
бл и кански органи. Такъв е слу 
чаят с линията Белград — Вла 
оина (която е сезонна), Враня 
— Крива фея, Сурдулица — 
Божица и Сурдулица — Кли
сура.

Тези и някои други неразре 
шени въпроси каквито са: пол 
зване на услугите на автобу- 
оните спирки в Сурдулица, 
Владичин хан и други места, 
също създават сериозни труд 
ности на Автотранспортното 
предприятие в Босилеград.

С оглед на тези факти ръко 
водотвата на обществено-поли 
тичеоките организации в Боси 
леградока община са повдигна 
ли въпроса: възникналите в та 
зи област проблеми да се раз 
решат на междуобщинско ра 
внище с помоща на Регионал 
ката стопанска камара.

„ЛУЖНИЦА” — БАБУШНИЦА
обществено-полити-

Два месеца 

предсрочно автотран- Става въпрос за такива рей 
сови линии, които е босиле- 
прадскотю автотранопортно пре 
дприятие е поддържало с го 
дини наред. Сега с въвежда
нето на незаконни линии, бо- 
оилепрадският 
очевидно има 
пътници, което довежда до 
създаване на дефицити.

Става въпрос преди всичко 
за повече нерегулирани въпро 
си между автотранспортните 
предприятия в облаотта на пъ 
тническия транспорт.

не е забелвжен в „Лужница” 
от основаването й-

Два месеца предсрочно из- 
оилни годишния производствен 

химичеоката промишле- Намалени са чувствително иплан
ност „Лужница" в Бабушница. склада на готови произведе
на домашния пазар „Лужни
ца” пласира стоки на стойност 
от около 80 милиона динара.

автотрадопорт 
все по-м алнония от валпопласт, полиетиле

нови търби и някои други сто 
ни, които много се търсят на

А втотр ан опо ртно предприя
тие „Единство” от Враня пол
зва някои автобусни линии, за В. В.Такъв темп на реализация пазара.
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СЕИТБАТА В ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА НЕ Е ПРОВЕДЕНА

ДА СЕЕМ ДНЕС - УТРЕ МОЖЕ
БЪДЕ КЪСНО

ПРЕДИ един месец проведо 
хме разговор с Ангел Васов, 
отговорник за изпълнение на 
сеитбенмя план при ООСТ „Ни 
шава” в Димитровград. Тогава 
той ни осведоми, 
закъонението —

вгде, понеже почвата е толко- квадратен метър. Освен това
ва суха, че изобщо е невъзмо октомври е бил топъл месец,
ж'НО да се оре. Дори и ма оне в който относителната влаж-
зи меота, където се оре пръс 
тта е едра и няма начин за 
сеитба.

ноот на въздуха е била 22%,
трябвала 

УО»/о.
да бъдеа е надче въпреки

сеитбата в 
общината ще се проведе в 
предвидения срок. За съжале 
ние оптималния срок за сеитба 

от 10 до 25 октомври, ми
на а положението е все още 
същото. Сеитбата

На въпроса, какво 
Дъжд още някое време по
лучихме отговор, че всичко е 
неизвестно, но може дори да 
се случи площите да останат 
незасети.

Всичко, това е точно. В мете 
орологическата станция в Ди 
митровград ни осведомиха, че

Всичко това е потвържде
ние на думите ,на другарите от 
„Нишава". Има обаче нещо, 
което бихме, вместо заключе 
ние, изтъкнали.

Сеитбата не е проведена 
срочно не само в Димитров
градска община, но в цялата 
Република. Във връзка с това 
е и печатана една статия в 
ежедневника „Политика", от 
5 ноември т. г. В нея, между 
другото, е изнесено мнението 
на д-р Мирослав Яковлевич, 
директор на Центъра за раз 
вити е на селското стопанство. 
Той напомнил за 1966 година, 
когато поради сухото време 
пръстта е разбивана с търно 
копи. Следващото лято доби 
вите били над очакванията. 
Затова, по мнението на Яко
влевич, трябва да се сее, въ 
преки сухото време, понеже 
е неоправдан страхът, че се
мето в сухата почва ще про 
падне.

Извод, в спомената статия 
в „Политика", е че трябва да 
се оре и сее, макар че опти 
малния срок е минал, но и 
сега не е късно, а не да се 
чака и предполага кога ще 
вали дъжд.

Овцефермата „Сапатово" при Каменицаако няма

КОМЕНТАР

За млякото в Скървеницане е прове 
дена, нито в частния, нито в 
обществения сектор. В село Скървеница, Дими

тровградска оущина, има око
ло 40 домакинства. Всяко от 
тях предава през месеците 
април, дай и юни, от 600 до 
800 литра мляко на месеца,

ждан на заседанията на брой 
ни комисии при организацията 
на Обединените народи. Ста
новищата в нашата страна са 
подобни. Слънчогледът, мля
кото и други селскостопански 
продукти имат и стратегичен 
ко значение. . .

В момента млякото в ОкъР 
веница не се изкупува. И не 
само в Скървеница, а и в дру 
ги села в общината. Но това 
е вече вчерашния ден. Днес 
обсъждам и влагам всички уси 
лия за претворяване на дело 
на Закона за сдружения труд. 
Централната комисия за при 
лагане в дело на Закона в 
„Сточар” е обсъждала въпро 
са за създаване на основна 
организация на сдружените 
селскостопански производители 
в общината. До момента, кога 
то тя бъде формирана, не е 
достатъчно да подготвим са 
мо нужните нормативни акто- г 
ве, но да обмислим и предло 
жим решения за всички засе 
га неразрешени въпроси. А 
това значи и за млякото, кое 
то се не изкупува.

Еотествено това не е само 
грижа на „Сточар", но и на 
обществено-политическите ор
ганизации, първенотвено на 
Социалистическия съюз, на 
частните селскостопански про 
изводители в общината. А 
днес е подходящ момент за 
дейсттуване, понеже само с 
активност ще проведем в де 
ло заключенията.

на земеделската кооперация 
„Сточар”, отнооно ООСТ „Ни
шава”. Млякото се изкупува 
в Барйе, или в Невля. А тези 
села са отдалечени от 5 до 7 
километра.

През останалите месеци сто 
паните от Скървеница не пре 
дават млякото. Защо е така?

През юли започват полските 
работи и няма кой да носи 
млякото. И така все до нъона 
есен. А тогава започват дъж 
д овал ежи, снеговалежи, и да 
иокаме не можем вече да пре 
даваме мляко, казват скърве 
•ничани. А мляко, колкото иска 
те. . . И не само мляко. Има 
и сливи, ябълки, круши, ко
ито пропадат.

Освен това Скървеница има 
идеални условия за отглежда 
не на слънчоглед. Но поради 
връзка с изкупуването и та
зи селскостопанската култура 
не се отглежда.

Не искаме да кажем, че за 
това положение е виновна „Ни 
шава". Не правим изводи да 
ли. има. възможности за откри 
ване на изкупна станция в 
Скървеница, отнооно дали мо 
же да отива трактор с ремар 
ке до селето и прекара мля 
кото.

Искаме обаче да кажем, че 
в света недостига храна. Този 
въпрос е много пъти е обсъ

Да се използува хубавото време

Естествено, обяснение потър 
сихме от другаря Васов. Но 
тсй е в отпуск, затова на въ 
проса ни отговори Кирил Апо 
столов, един от специалисти
те в „Нишава". Според него 
сеитбата не е проведена и не 
е било възможжно да се про

октомври е бил сух месец, 
без валежи. Само четири де 
на е валял дъжд, но тези ва 
лежи са били незначителни. 
Общо е - навалял 6,6 литра 
дъжд на квадратен метър. А 
през октомври най-малко тря 
бва да навали по 80 литра на

Да кажем на края, че тря
бва да вярваше на специалис 
тите, понеже утре може да бъ 
де късно.

А. Д.

ДОЛНА ЛЮБАТА

СЕЛО С МНОГО ПРОБЛЕМИ
ОКОЛО 50 домакинства от центъра 

на с. Долна Любата още през миналата 
година получиха електрически ток. През 
тази година акцията по електрификация 
трябваше да продължи, защото още 300 
домакинства в своите домове очакват елек 
трически ток. За сега обаче акцията бав
но върви. Единствено селището „Клису
ра" е най-близко до осъществяване на 
вековната си мечта: тук всичко е готово 
електрическите крушки да заблестят в ня
колко къщи. Обаче, към махалата „Ши
роки дол” електропроводът още не е про
каран ...

Всичко това означава, че местният ко
митет по електрификация има сериозни 
грижи и задължения, които за сега бав
но изпълнява.

Въпреки, че Долна Любата е отдале
чена от Босилеград само 14 километра, до 
тук трудно се пристига поради лошият път 
и дотраялите мостове. Все още е неизве 
стно кога пътят ще бъде модернизиран 
и асфалтиран. На този въпрос отговор не 
може да се получи дори и в Предприя
тието за пътища от Враня. Известно е, че 
пътят не е „влезнал" и в програмата до 
1985 година. Означава ли това, че местни 
та общност трябва сама да го строи? Жи
телите няма да отрекат, но нямат сили, 
защото са необходими най-малко 20 ми
лиона динара. Охрабрява обаче, че на то
зи път е построен един желязно-бетоннен 
мост, а правят се подготовки за още е- 
дин. Остават още четири, между които и 
оня в центъра на селото, който е най-не
обходим,

Преди челири години в Долна Любата 
започна изграждане на здравна амбулато
рия с обещание и убеждение, че в срок 
от само една година ще отпочне да ра
боти. За съжаление тя още не работи, 
защото тъкмо сега приключва окончател

ното й довършване. Разбира се, оборуд
ването й е друг въпрос и, вероятно, ново 
чакане... Но както и да е, може да се 
рече, че този обект е вече готов, въпре
ки, че вместо 200 ще струва над 600 хиля 
да динара.

Ето и една нова и полезна инициати
ва на местната общност в селото. Тук 
всичко е готово за изграждане на една 
обществена сграда, в чиито помещения 
би имало място за поща, местна канце
лария. търговия, за обществено-политичес 
ките организации. Стойността на сградата 
ще възлиза на 700 хиляди динара, а Пред 
приятието за производство, оборот и търго 
вия „Босилеград" вече се наело да оси
гури половината от необходимите сред
ства. За останалото ще се погрижи мест
ната общност.

Долнолюбатчани се гордеят със своето 
основно училище, което е между най-ста
рите в Босилеградона община и през ид
ната година ще чествува стогодишнината 
от основаването си. Тук сега се обучават 
214 ученика, между които има и деца от 
Гложие, Църнощица, Назърица, Дукат.

За сигурно бъдеще на училището е 
необходим нов и съвременен интернат. Се 
гашшят, който работи в сграда стара е- 
дин век не може да предложи необходи
ми условия за работа и живот на учени
ците. Сега тук живеят 80 ученика, но си
гурно би били много повече ако училище
то разполагаше с нов интернат.

Републиканската самоуправителна общ
ност по основно образование и възпита
ние е отпуснала 7 милиона динара за из
граждане на интерната в Долна Любата. 
Директорът на училището КИРИЛ ИВА
НОВ казва, че досега проектът още не е 
готов, нито е обезпечен необходимия пар
цел.

А. Д.

БАБУШНИЦА
ЗАПОЧНА АКЦИЯТА ПО ВОДОСНАБДЯВАНЕ

ПОДПИСАНИ ПЪРВИТЕ ДЕКЛАРАЦИИ
теля на Общинската конфе
ренция на Социалистическия 
съюз в Бабушница Новица 
СТАНКОВИЧ, в десетина села 
в общината вече са подписа 
ни първите декларации, с ко 
ито жителите дават съгласие 
за участие в акцията.

ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА 
АКЦИЯТА В ЗВОНЦИ

В Бабушнишна община тази 
година започна една обемна 
акция — довеждане на чиста 
вода за пиене. В рамките на 
хигиенизация и водоснабдява
не до 1980 година — към 30 
селища в общината ще си 
обезпечат хубава питейна во
да.

Защо се пристъпи към та
зи акция?

От отдавна в Бабушнишна 
община водоснабдяването не 
е в ред. В много селища има 
частни водопроводи, но извее 
тна част от тях са неупотребя 
еми, защото не са хванали ху 
бава вода, правени са без пре 
дварителен бактеороложки и 
химически анализ на водата.

От друга страна и ежеднев 
иото нарастване на потребите 
за вода в развиващата се 
промишленост, налага да се 
предприемат съответни мер-

Ло почин на Общинската 
конференция на Социалисти- 
еония съюз се пристъпи към 

тази важна благоустройствена 
акция- Ще се строят 4 рай
онни водопровода.

Както ни осведоми председо

Между първите села които 
са подписали декларации е 
сел о Звонци.

В Звонци още преди три 
години бе започната акция по 
водоснабдяване, но спря- Се
га тя отново е раздвижена и 
върви с успех. Чрез самообла 
гане жителите на село Звонци 
(които няма да дават самоо 
благане за строеж на пъти
ща) ще съберат над 1,600.000 
динара. Останалата сума до 
3 300 000 динара ще обезпечи 
републиканската общност по , 
здравно и пенсионно осигуря 
ване в Белград.

Районният водопровод ще 
обхване освен с. Звонци и 
Звонсна баня, която отдавна 

нужда от здрава и хуба 
М. А.

ни.

В. В. има
ва питейна вода.
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антуално

С червен молив
Димитровгаднадписите в

постигне нещо поцел да семесто-Димировград по своето географско и природно 
положение, кайте и факта ,е се намира

на равноправнатаотношение
употреба на двата езика

се написани двоуезистрана и на международния път
претендира да предложи на овоите граждани, ми- 

туристи красотите ои. Немам намере- 
за чиотота и хигиената на града,

една улиците получава:И какво сеповече 41 ю.
на сто улиците, тонувачи, посетители и 

ние да говоря по въпроса
осемдесет

название е удво 
Иво Лоост тяхнотозащото по този въпрос в предишния брой даде мнението 

комуналното предприятие другаря Михаил ено. Например: улица 
_ Рибар, Борис Нидрич, 

ото Ботов и лроче е написано
. Минувачите се пи- / 

на български. 1

Хри-си директора на лаТодоров.
два пъти„Гинсна” на фирмата е напраЖелая да спра вниманието ,тот кой текст е 
а кой текст на сърбохърватскипо следниявил съкращениегражданите, а също тана 

съответните служби при
на значи съкраначин „търгьи на езии?(!)

И още нещо — в Димитров 
околността му са повди 
повечето възпоменател- 

плочи, свързани са нашето 
Почти на

,.ОРщението е направено с 
малък". Подобен е случаят и 
с някои други фирми, нъдето 

” е лошо лоста- 
на много фир

Общинското събрание 
премълчаването или изиграва 
нето на Общинския статут а 
покрай него и конституционно 
отта по отношение на равно
правната употреба на езиците.

Изпълнителния 
съвет на Скупщината на СР 
Сърбия даде на разискнание 
Занона за фирмите и названия 

организациите на сдру

около
Пейзаж (масло)Георги Георгиев:

в ОРГАНИЗАЦИЯ НА „БРАТСТВО"
град и 
гнатимекия знак ,.ь нивен. докато пък 

ми с цел текста да се напи
ше на български език е напи 
сан на „шопски”. Някои фир 

търговски 
написани са-

ЛИТЕРАТУРНО ЧЕТЕНЕ I УСТНИнедалечно минало, 
всяка плоча се намират грама 

грешки, но никой ни- 
взел мерни това да

Неотдавна тически 
кога не е 
се поправи. Например: на па 
метнина на Димитровградската 

нойто е издипнат по слу 
от осво

новиними на по-големи
предприятия са 
мо на латиница, а същото по 
ложение във връзна с език е 

хотела „Балкан”, Нишката
та на
жения труд на езиците на на 
рода и народностите.

Според предложението на 
този занон фирма, то ест на 
званието на организацията на 
сдружения труд. 
бъде изписана на сърбохърва 

език. Ако пък седалище

И СЮК И МЕСЕЦА НАгара.
чай десетгодишнината 
бождението ни, между другото 
пише „паметника повдига наро 
дат”, а тук минават на хиляда 
чужденци и хора, които знаят 
български правопис. Или пън 
на възпоменателната плоча на 
Общинсното събрание между 
другото е 
„фашизъма”; или пък на въз 
поменателната плоча на „Изво 
рище" край Сенкос буквата 
„Ю” е написана обратно, а 

„окръжен” с малка бу

ПО ПОВОД ЮБИЛЕИТЕ НА ™Т°ГДТДи с
банка, Службата на обществе 
ното книговодство, тук са още 
„Борово",
„Първи май”. .Атекс” и някои

Стихотворения четоха ниш
ките поети Владимир Сердар 

на Сдружението на
на Народния 

в Бабушница и 
,,Братство" на 3 

Звонска баня се 
четене с 

Манифестация

В организация
университет 
Издателство 
ноември в 
състоя литературно 
устен вестник. Г 
та бе посветена на историчес 
ките юбилеи на другаря Тито 
и на Съюза на югославските

„Търгопромет ,
— член 
писателите в Сърбия Саша 
Хаджи-Танчич и Стефан Нико 
лов, а Момчило Андреевич от 
Димитровград 
хумореска.

Карикатуристът на
” Методи Петров нарису- 

нарикатура за

трябва да
други.

Печатите на някои самоупра 
вителни общности също така 
са написани погрешно. Напри
мер, среща се следната дума: 
„општинска општност", или 
пън,,стдружен” вместно сдру-

тсни
то на организацията на сдру
жения труд се намира на тери 

нъдето живеят и чие
думатанаписана еднапрочете

тория.
Лящи се към някоя от народ 

фирмата обезателно 
на език на тази

„Брат
ство
ва актуална 
проблема по водоснабдяване
то в Звонци.

На срещата в Звонска баня 
присъствуваха младежи от ме 
стното основно училище „Бра 
тство” и граждани и младежи 
от околните села. Присъствува 
ха и обществено-политически 
дейци от общината. Срещата 
в Звонска баня бе добре ор 
ганизирана и премина в извън 
редно приятна 
сфера.

ностите, 
се изписва и 
народност.

комунисти.
За юбилеите на другаря Ти 

то и историческото му пъту 
на мира в

жен и пр.
думата 
ква и прочее и прочее.

Названията на улиците също 
внимание. С ване в мисията 

СССР. ДНР Корея. НР Китай 
посещенията му във Фра 

Португалия и Алжир го

Това се отнася и до трудо 
единици, които се нами

така заслужават
заслужава отделно внимание от страна 

I Общинската 
организации

вит е
рат вън от народността а цен 
трзлите им са на територията, 
където е служебен език е на 
съответната народност.

Този Закон се основава на 
член 425 на Закона за сдру 
жения труд. Значи, фирмата и 
другите съобщения обезател- 

изписват на два и по

Всичко това и за 
нция.
сори Стоян Станков, редактор 
на вестник „Братство,,.

Миле Николов, главен редак 
тор на списание „Мост” и 
член на Сдружението на писа 
телите на Сърбия прочете от 
къс от непубликувания си ро
ман „На тримеждието”.

органи от общината, саматана съответните
ХГаГ, ^оОпбу=ееОГЛДнашнСиГеТ0усяовия от грешки 
да ОС учи младото поколение, нито е пък допустимо да 
-изиграваме документите, които регулират това^ Трайков

в

делова атмо-
Ст. Ст.РАКИТАно се 

вече езика.
СТРОИ СЕ НОВ КУЛТУРЕН ДОМВ Статута на Димитровград 

сната община този въпрос е 
чл. 182, в нойто 

се назва: „ТрУ

ДИМИТРОВГРАД

СЕДМИЦА С БОГАТА КУЛТУРНО-ХУДОЖЕ
СТВЕНА ПРОГРАМА

регул иран с 
между другото 
дови и други организации на 
територията на общината имат 
службени печат и названия на 
сърбохърватски . и български 
език.”

Местната общност в село Ракита посве- 
внимание на благоустрояване 

създаването на условия за културно из
щата голямо 
то и

повод 100-годйшнината от рож 
дението и 61 години от смър
тта на писателя Петър Кочич.

На 4 ноември пак, бе реа
лизирана вечер с богата забав 
но-музикална програма от са
модейците на гостуващия 
Дом на културата „Кръста То 
шич” от Бела паланка.

Така, културната обществе
ност в Димитровград през ми 
налата седмица има богата ку 
лтурно-художествена програ-

На 31 онтомври в Димитров 
град гостуваха артисти на На
родния театър в Ниш с пос
тановлението от професор д-р 
Сава Пенчич на сатирата „Язо 
вец пред съда" от прочутия 
югославски сатирик Петър Ко
чич.

дигане.
самооб-От известно време чрез местно

Ракита се строи модерна сграда, 
на обще-

лагане в
която ще служи за организиране 
ствено-политическа дейност и културно раз

Значи, не е спорно дали то
ва се спазва в тази община. 
Вярвам, че и съответните слу
жби на общината в това отно 
шение не са направили нищо 
да контролират дали това ста 
тутарно задължение. Фирмите 
в общината се правят според 
личното нахождение на онези, 
който трябва , да . я изтъкне. 
Никога не е водена сметка да 
ли съответната фирма езино 
во и естетически отговаря да 
се изложи на публично място 
или не.

Да посоча само няколко фир 
ми като пример от „Димитров 
градената чаршия”. Стевано- 
вич Любиш а — шнайдер. Фир 
мата написана „модерно” с ла 
тиница, Михайлов Богдан, сто 
ларена работилница — фирма
та изписана на сърбохърват
ски на обикновена дъска с 
невкуони букви. Или: Фото— 
Станко—Газда; Апенсов Раде, 
обучар; Антов Стефан, Църца, 
и пр. Или пък фирмата на 
„каменорезеца” на Манич То- 
мислав е написана тана, че 
името на осбственина е сло
жено в навички! А магазина

влечение.
Чрез местно самооблагане и доброволен 

този обект досега са изразходвани Давид Щърбац игра Стеван 
Петрович, член на театъра.

Дадени бяха две представ
ления. за учениците и гражда 
нството.

Гостуването се състоя

труд за
170 000 динара, а и Общинската скупщина 
в Бабушница ще отпусне на местната общ- 

Ракита помощ от 20 000 динара заност в 
завършването му.

Д. С.по ма.

М. А. БОЖИЦА 1

ОБРАЗОВАНИЕ НА ВЪЗРАСТНИТЕИЗ ДЕЙНОСТТА НА ТИТОВИЯ ФОНД
При основното училище „25 

в с. Божица, Сурдулиш-
ните села са се записали в 
основното училище за възра 
стни.

Както ни ооведоми директо 
рът на основното училище 
Любен Михайлов, седмично 
се провежда по една консул
тативно-подготвителна среща, 
на която записалите се полу
чават знания по определени 
предмети. Обучението изпъл
зява съществуващият препо
давателски кадър при основ
ното училище.

Изпитите се провеждат в 
три изпитни срока: 
юми, и август.

Предстои тържествено събрание май
на община, още през септем 
ври тази учебна година бе от- 
нрито записване на възрастни 
те. Всъщност, училището 
-Божица е единственото в об
щината, ноето работи по сън 
ратена програма за образова
ние на възрастните.

Тази учебна година само от 
строителното предприятие „Хи 
дротехмика” 
към 140 души да получат ос
новно образование. Още око
ло 150 души от територията 
•на общината, Божица и онол

членовете, както и позволител 
но за маоово заплануване ор
ганизации на сдружен 
основни училища 
та „Й. Б. Тито”

През ноември текущата го- 
година ще се състои търже
ствено съвместно заседание 
на Общинония синдикален съ
вет и Съвета на Титов-ия 
фонд в Димитровград. Очаква 
се и присъствието и на пред 
отав-ител-и на Съвета на Ти
повия фонд от СР Сърбия, на 
кто и на председателя на Ре 
публинаноката Скупщина на 
Тиловия фонд Шевкет Яшари.

На заседанието ще се връ
чат признания и билети на

труд, 
и гимназия-

в Димитров-

в

град.
Т ържеотв- еното 

ще бъде съпровождано с кул 
турно-художеств ен а 
от самодейците. И това тръ- 
жеотво ще се проведе в зна
ка на Типовите и наши юби
леи.

заседание

програма
са се записали

януари,
Ст. Н.д. с.
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ладежкд отранццл иж

ДЕЙНАТА МЛАДЕЖ ОТ СКЬРВЕНИЦА БОСИЛЕГРАД

ИДЕЙНО-ПОЛИТИЧЕСКО ИЗДИГАНЕ 

НА МЛАДИТЕ
Младежната организация в 

село Снървеница брои 
26 членове. Половината 
са девойки. От младежите са 
мо трима са в селото, донато 
останалите са на работа в 
града. Но въпреки това мла
дежта^ в Скървеница е една 
от най-активните в Димитров
градска община.

Те успяват

вич, с която се 
ли два пъти в родното си се
ло, а изпълнили са я и за зри 
телите в селата Куса врана, 
Височки Одоровци, Радейна, 
Бребевница, Каменица, Петър 
лаш, Моинци, Желюша, Ба- 
рйе и Гоим дол.

Оовен това

представи- успешната младежка организа 
ция в общината.

Това признание за тях пред 
ставява подтик за още по-
усилена работа в предстоящия в Босилвградена община Пре зованието”, „Маркоизмът —
период. Ударението ще се Дседателството на младежта светоглед на работническата
сложи върху изграждането на полага особени грижи за иде- класа”, „Значението на произ-
водопроводните мрежи в село йно-нолитическото издигане водотвените отношения и тех
то. Вече е решено организа на младите. Така например ните съществени особености”,
цията „целия ои състав", зна- втория семестър на политиче „Основните отановища на X
чи и онези от града, в следва ската школа в в. „Борба” — 
щите три седмици да прове- ..Тито — Партия — Револю

ция” посещават 40 души. Об
що в тази школа са обхвана 
ти към 90 души.

Чрез в. „Прооветни 
" и сказките

само
от тях

в течение на го 
дината са подготвяли и други 
културно-забавни програми, но 
ито са изнасяли, па значител 
ни дати, за жителите в своето 
село.

това, понеже 
онези от града, всяка неделя, 
всеки празник, са в родното 
ои село. Тук се събират на 
разговор, организират събра
ния. на които раздвижват ини 
циативи за предотоящите ак
ции и прочие.

конгрес на СЮК за възпита
нието и образованието”, „Съв 
ременно общество" и други.

Същевременно с работата 
на секциите по маркоизма и 
история значително ще се до 
принесе за марксисткото об
разование на учащите се мла 
ди.

дат три трудови акции на то 
зи обект.

Предстои и поправка на по
мещенията в сградата на ос 
новното училище, които се по 
лзват за събрания на общес 
твено-политич.еските организа
ции, но и за танцови-забави 
на младежта и театрални пред 
ставления.

А всичко това говори за при 
мерната активноот на тази сел

Всичко това овидетелотвува 
за една богата творчесна дей 
ност на младежта от Скърве 
ница, с която казват са дос- 
стойно отбележили тазгодиш
ните Титови и наши юбилеи. 
Тяхната активноот не остана не 
забележена. Първичната 
низация на Съюза на социа
листическата младеж от Скър 
веница получи тази година Се 
птемврийска награда, като най

прег- 
в него младилед

те по-отблизо ще се запоз
наят с маркоизма и образова 
нието. Ще бъдат разработени 
темите: „Марксизмът и обра-

За успешната им дейност 
свидетелствуват тазгодишните 
резултати, от които онези на 
самодейното поле са най-зна 
чителни.

Нъм края на миналата го
дина са подготвили пиесата 
„Нощана", от Борисав Станко

Ст. Н.

орга

Нова първична младежка 

организация
ска младежка организация-

А. Д.

БАБУШНИЦА

Председателството на Об
щинската конференция на Съ 
юза на социалистическата 
младеж в Димитровград, неот 
давна донесе решение в стро 
ителната ОСТ „Градня” в Ди
митровград да се организира 
първична младежна организа
ция-

Това е 34+га младежка орга
низация в Димитровград. „Гра
дня" ------
лектив. В момента тук работят 
повече от 20 души изпод 27- 
гоДишна възраст.

Богата младежка активност е относително млад ко-

Младежта в Бабушнишка об 
щина в годината на Титовите 
и наши юбилеи развива ожи- 
та и културна активност.

В рамките на тази активност 
на първо мятсо е развитието 
и таченето на славните тради 
ции от Народоосвободителната 
борба, прилагането на разли
чни форми на едийно-полити 
ческо издигане чрез школата 
на самоуправителите „Милен- 
тие Попович” 
школа на „Борба” и регионал 
ните школи в Пирот и Ниш.

УЧЕНИЦИ ЗАПИСВАТ СПОМЕ
НИ ОТ НОБ

обогатено с още една форма. 
Учениците

ОРГАНИЗИРА СЕ И ЗИМЕН 
ПОХОДсредношнолци 

активно са се внлючили в спи 
сването на Сборника за разви 
тието на НОБ в Бабушнишка 
община. В тази община, коя 
то надалеч е известна по сво 
бодолюбието си и която в 
НОБ е дала на 700 свидни 
жертви, съществува твърде 
дейна борческа организация- 
Младежите от бабушнишната 
гимназия по време на юлсните 
празници на бойците и за дру 
ги държавни и нардни празне 
ства, правят посещения на 
бойците, които им разназват 
спомени от славната Народоо 
свободителна борба.

Учениците ще бъдат и съб

Д- с.Както ни уведоми Властимир 
НИКОЛИЧ, председател на Об 
щинската конференция на съ 
юза на социалистическата мла 
деж в Бабушница към края 
на настоящата година ще се 
организира партизански зимен 
поход „По следите на лужниш 
ните партизани”, нойто органи 
зира младежта в Бабушница.
В похода ще участвуват 800 От 30 октомври т. г. изви- 
младежи и девойки от цялата дническият отряд „Момчил 
страна. Войвода" от Димитровград е

по-числен със 70 души. Име
нно, седемдесет младежи, де 
войни и пионери дадоха кле
тва пред паметната плоча на 
загиналите бойци в село Пе- 
търлаш.

До Петълаш младите стигна 
ха по различни маршрути в 
две колони. Едните бяха от ос 
новното училище „М. Пияде"

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВАТА

70 нови извкдници
и политическата

в Димитровград — с. Бачево 
— Липинско поле — Радейна 
и с. Петърлаш, а другите — 
„Нешково" (сръбско-българсна 
та коотница) — Паскашия — 
с. Петърлаш.

След даване на извидничес 
ката клетва се изви козарачко 
коло, запяха извиднически пе 
они, а на края и извиднически 
състезания в правене на па
латки и други умения-

Участниците в похода ще 
тръгнат на 20 декември от Ба 
бушница — а на 22 декември 
в Деня на югославсната народ 
на армия, ще пристигнат в с- 
Звонци, нъдето ще честитят 
празника на армейците.

По този повод — за армей 
ците и населението те ще из 
несат подбрана нултурно-худо 
жествена програма.

Традиционни са връзките 
между учащата се младеж и 
Съюза на бойците в Бабуш 
нишка община. Резултатите от 
взаимното сътрудничество са 
налице. Младежта в Бабушни 
ца се числи между най-дей- 
ните в Нишки регион в разви 
тието и таченето на славните 
традиции от НОБ.

Сега това сътрудничество е

ирачи на материали за напие 
ване на Сборник за борбата 
на партизанските части в Лу 
жница.

Записите ще бъдат публину 
вани в младежката многотира 
жиа „Поглед” а нянои и 
„Лужнишие новости". Най-ху 
бавите творби ще влезнат в 
Сборнина.

и

МАРНСИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ НА КАДРИ
М. А.

Партийните шноли 

започнаха е работа
БЕЛЕЖКА

Може ли с по-малко стаж? ■ ■ ■

Димитровградските комунис
ти и тази година са внлюче- 
ни в интензивното изучаване 
на Маркс—Лениновото учение. 
И тази година, както и мина 
лата маркоизма ще се изуча 
ва от младите 
три различни форми, а с един 

идейно издигане на

Има примери, които говорят, че в на
станяването на работа трудно се освобож 
даваме от дългогодишните, в някои слу
чаи и лоши навици. Дори и след приема
нето на Закона на сдружения труд има 
примери на несъзнателен оптор в провеж 
дането му.

Да вземем случая с ноннурсите.
Рядко ще срещнете ноннурс, в ной

то между другите условия да не е посо
чено и следното:... „кандидатът трябва 
да има 3, 5, или повече години трудов 
опит”.

шев от „Сточар", Павла Миха 
илова от „Търгонооп”, Христи
на Панайотова, меотната об
щност „Димитровград", Бора 
Спасов от „Услуга", Марин 
Томов от „Циле", Нинола Ди 
митров от с. Лунавица, До
брин Петров от Здравния дом 
и Стоян Тасев от „Градня".

И на края, в течение на ми 
налата седмица във всични 
първични партийни организа
ции в Димитровград разработе 
на е темата: „Ролята, смисъла 
и нласовото съдържание на 
необвързаността." На тази те
ма сказки изнасяха, членове 
те на политическия актив при 
Общинския комитет на СКС в 
Димитровград.

Така идейното издигане на 
кадрите с марксичеоно образо 
вание в Димитровград се про 
вежда по приетата програма.

можности за приемане нова, пресна, ква
лифицирана работна сила, ноято трябва 
да носи производството и да го издига на 
по-висоно равнище.

Трудовият опит сигурно не е за под
ценяване, но не бива и строго формално 
да се прилага и да бъде пречка за прие
мане на нови хора в основните организа
ции на сдружения труд.

В никакъв случай днес, ногато вече 
се минава нъм възнаграждавано според 
трудови ефекти, трудовият опит може да 
бъде и най-същественото мерило. Впро
чем, той изобщо не може да бъде мери
ло в разпределението, а само нато усло
вие за по-успешно изпълняване на опре-

номуниоти в

цел
кадрите.

Най-мпред започна с работа 
Регионалната партийночюлити- 
чесна школа в Ниш. Както е
известно, тази школа посеща 
ват четирима комунисти от 
Димитровград — Цветно Ива
нов, Станко Пешич, Зорица 
Нърстева и Нинола Тасев.

От началото на ноември за 
почна с работа и Междуоб- 
щиноната вечерна политичесна 
школа в Пирот. Посетители на 
тази школа са око 50 души, 
между които 10 души от Ди
митровград: — Томислав Стан 
ков от „Свобода", Иван Нино 
лов от „Тигър", Трайко Мило-

По този начин в не малко случаи се 
затварят вратата на младите специалисти. 
Те трудно могат да се включат, понеже 
не притежават търсения „трудов опит”.

В член 12 на Закона за сдружения 
труд този въпрос е регулиран тана: „нато 
отделно условие за трудоустрояване — 
трудовата организация може да назначи 
и регулира със свой самоуправителен до 
иумент иато при това — сама определи 
дали и иолно ще бъде трудовият опит”...

Значи новият Занон дава широки въз

делена трудова задача.
С пълното пронинване във всички по

ри на живота и труда Занонът на сдруже
ния труд внася нови отношения, тласна 
производството напред, води до намаля
ване на себестойността на продунцията. 
Осъществява се нов, революционен 
сън на нашето развитие напред.

тла*

М. А.

д. с.
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Защита иа природата и нейните 

богатства-дълг иа всеии гражданин
ТРИ ПОЖАРА

ДИМИТРОВГРАД

ЗА ПО-КАЧЕСТВЕНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
1 нищо ново освен оно- 

,.моето виждам, девето оно 
моето ще видим, тцв до

писваме в правилниците.'
Присъотвуващите на заседа 

нието приеха, мато съвсем въз 
1МОЖНО, но

търсив Димитровград 
съвместно заседа- 

Комисията по провеж 
Замона за сдружения

Неотдавна
се състоя 
ние на

ва,
ва,

* ЗА ЕДНА СЕДМИЦА —
дане на 
труд при ОС Димитровград и 

на някои тру Огънят е добър слуга но 
- казва народ- 

| много 
нея най-добре

представителите 
дови организации, между кои
то и на Здравния дом. В ра 
ботата на заседанието взеха 
участие директора на трудова 
та организация, секретаря на 
първичната партийна организа 
ция, председател на комисия 

изготвяне на правилни 
както и подпредседателя 

на Регионалната стопанска ка 
мара в Ниш — Димитър Ма-

пе и окон ателно, 
Здравният

лош господар
пословица. Колкопредложението, 

дом да се организира с две 
ООСТ. Приемайки предложе
нието на комисията за правил 
жици бе изтъкнато, 
нещо оправдават и 
ческите факти и медицински 

Именно, различни, 
източници и

щата
има истина в 
са почувствували тези дни жи 
телите на Топли дол, Г. Лиси- 
на, Божица и др села. Гората 
в меотноотта „Бележник

обхванал пожар и им

че това
го-икономи

зи дни
нанесъл големи щети. Пожарът 
унищожил гори и търнаци и 
в махала „Падиме" в Горна 
Лисина като носен от вятъра 

заплашвал да запали и 
Но благодаре-

та за «критерии, 
са финансовите 
различна дейност на тези две 
служби. И така, едно ООСТ 
да бъде за основното здраве 
опазване, а втората за елеци 
алистически служби, 
на заседанието също така бе 
изказана и мисълта, че тряб
ва да се обсъди опрпвдаомо- 
отта за създаване на още од 
на — в случая трета ООСТ — 
за социална защита на стари 
те и изнемогли лица поместе

ци,

нов.
Здравния 

на За-
Положението в огънят

НЯКОЛКО къщи.
ние самообладанието на селя- 

поту-

дом в претворяването 
нона за сдружения труд в де 
ло е, подобно нанто и в оста 
налите трудови организации — 

В момента

Обаче,
— пожарът билшито

шон.
Пожар унищожил раститол- 

меотноотта „СовъР
ЗАКЪСНЕНИЕ! 

се разисква върху проектоспо 
разумението за 
на труда на работниците в тру 
довата организация.

Взимайки участие в разис
кванията Манов изтъкна, че 
Закон за сдружения труд не

в
■костта и в 
шец". Още но е известно кои 

о запалил суха тре- 
планината, обаче от нея 

тол-

сдружаване
сетлянин
ва в
огънят се разпространил 
кова, че засегнал и близките 

И само благодарение

ни в старческия дом.

д. С. махали.
самотпержоиостта на братята 
Стоично и Антони Василеви, 
Петър Найденов, Поро Симео 

пожарът

СПОРТ

„Реши“ и-все по-малко надежди нов и др. лица 
бил потушен и премахната о- 
паоноотта за махалите Тере 
бежане, Потресия и Недоколе.

Значи — за една седмица 
три пожара. Това нещо гово
ри, че са нужни предпазни 
мерки срещу пожарите, за да 
не дойде до по-големи катаст 
рофи.

отбраната на „Младост". В тО 
зи период домашните футбо 
листи бяха много по-супериор 
ни, но не успяха да използват 
най-малко две — три възмож 
ности за отбелязване на гол.

Второто полувреме премина 
в равноправна игра с двустра 
нни шансове за голове. Дори 
на моменти гостите бяха по- 
опасни, обаче 
„Младост" решаваше успешно 
всички проблеми пред своя 
гол.

Босилвградените футболисти 
игрят все по-добре, обаче тру 
дно ще наваксат загубеното 

началото на есенните футбол 
ни състезания в Южноморав 
ската футболна лига, защото 
загубиха почти всички мачове.

В последния мач срещу „Ве 
терница" от Лесковац, футбол 
«ия отбор „Младост" показа

в

трябва
местните

Това преди воично 
да бъде грижа на 
общности, 
на своите 
ва да организират и противпо 
жарна защита.

^ Горски пейзажкоито в рамките 
компетенции тряб-

вратарят натвърде предприемчива и солид 
на игра. Мачът завърши нара 
вно, което може да се счита 
за пълен успех на босилеград 
ските футболисти, тъй 
„Ветерница”, която съществу 
ва 50 години, се намира меж 
ду първокласираните в Южно 
моравската футболна лига от 
бори.

Гостите първи 
гол още в началото на първо 
то полувреме. В това успяха 
след една груба грешка на

изсъхне, хората я изгарят, ка 
то при това не изгасват доб
ре огъня и така се стига до 
пожари и нанасяне на големи 
щети.

Затова е време да вземем 
мерки и да защитим горите 
— с толкова труд създадено
то ценно богатство.

През последните 30 години 
в Босилеградска община са 
създадени с десетки хектара 
нови гори на мястото на ня
когашните голини. Обаче на 
много места в мерите на Топ
ли дол, Божица или Любати- 
те — личат черни петна, пред 
извинани от пожари.

Пожарите обикновено ста
ват по невнимание. Есенно 
време когато растителността

„Младост" постигна гол пъм 
края на второто полувреме, а 
след това имаше още няколко 
добри възможнооти за победа, 
но не успя да ги използва.

Със скромните си досега ре 
зултати босилеградските фут
болисти все още намират на 
последно място в Южноморав 
сната футболна дивизия-

като
Засега такива мероприятия 

липсват и при избухването на 
пожари 
стихийно.

се действува повече

Дали трябва да се чака да 
голе-

отбелязаха
стане някой пожар от

и тогава да се Текст и снимки:
Стоян Евтимовразмери, 

действува?
ми

„Ас. Балкански”: — Ставров 
Г. Марнов, Виданович, Петров, 
Пейчев, Иванов, Ставров Д.» 
Тодорович, Денков, Кърстев и 
Алексов, накто и Мирнович и 
Тодоров, ноито влезоха във 
второто полувреме, официелно 
получиха за дадената игра в 
мача слаба бележка — (5).

„Ястребац”: — Нинолич (5), 
Филипович (7), Трайнович (5), 
Димитриевич (7), Станкович 
(7), Панайотович (6), Йовано-

(6) , Йович (7), Несторо-
(7) , Трайнович (8) и Бран

ШЕСТ ЧАСА ФУТБОЛ
Над 80 футболисти, пред оноло 500 зрители, по 

хубаво време и прекрасна спортсменсна атмосфера, 
на 6 ноември т. г. в спортния център в Димитровград, 
манифестираха хубостите на футбола. Тана в година
та на физическата култура и Димтровград и димитров- 
градчани дадоха възможност на повече заинтересова
ни да се наслаждават от футболните мачове играейки 
в тях или наблюдавайки ги. Желанието става дей
ствителност, защото с масовността се разотнриват та
лантите, а те довеждат нови любители на стадионие.

вич
вич

(8).кович
Съдийсната тройна начело 

с Манич от Пирот добра.
Найчнапред в оомата минута 

голмана на гостите отблъона 
топката до Ставров, но тя се 
отби от него и влезе в гола. 
Така домашният отбор поведе 
с 1:0. След това, в една про 
длъжително равноправна игра 
дълго ое чака на следващия 
гол. Именно едвам в 40 мину 
та след груба грешка на гол 
мана Ставров и отбраната на 
„Ас. Балкански”, дадоха въз
можност на сън ерн и новият на 
падател Бранкович да вкара 
топката в гола.

След изравнителния гол, ди 
митровградчани имаха още 
две голови положения, които 
не съумяха да използват.

Това, което не може „Ас. 
Балкански” в 43нта минута 
пак Бранкович, след една ху
бава атака вкара топката в го 
ла на домашните. Обаче, след 
като търпнаха от центъра на 
игрището Ставров успя да из 
равни резултата на 2:2. С този 
резултат се отиде на петнаест 
^минутна почивка.

СЛАБА ИГРА НА „АС. БАЛКАНСКИ”

„АС. БАЛКАНСКИ” — ЯСТРЕБАЦ (Тешица) 2:4 (2:2)

Тези играха наравно 2:2шшш I Второто полувреме и двата 
отбора започнаха с непроме
нен състав. Но неизползваните 
голови положения от Петров 
и Алексов потикнаха ръковод 
ството на „Ас. Балкански” да 
в 60 минута направи две изме 
нения. При такива условия в 
играта влезоха Маркович и То 
доров.

Това като че ли отговаряше 
на гостите и в 75-та а след 
пгава и в 77-та минута с голо 
вете на Бранкович гостите 
съвесем заслужено отнеха и 
'даете точки от мача.

спечели една точка. Малките 
димитровградски футболисти 
досега са имали три мача от 
които само един са загубили.

За „Ас. Балкански” ---------
следните пионери: - 
Соколов, Синиша Тодоров, 
Александър Станков, Зоран 
Христов, Томица Божилов, Дра 
ган Миланов, Сергей Лазаров, 
Зоран Васов, Ивица Митов, Но 
вица Костов и Любча Димит
ров.

щщщ

играха
Милко

Освен тях на турнира игра 
ха още и „Омладинац (Г) — 
„Единство” (Б. П.) „Прогрес" 
(П) — Хайдук (К) и Лужница 
(Б) — Раднички (Пирот).

Как е известно малките иг
раят само 60 минута и в пан- 
тофки.

ПИОНЕРИТЕ ПО-ДОБРИ

Пионерският отбор на „Ас. 
|Балканон*Г, който игра с 
„Единство" от Пирот успя да

АV Ш > •- ~
А:

Тези загубиха мача с 2:4
Д. С.
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мозайка * мозайка * мозайка * мозайка * мозайка* мозайка

Земетресение в Димитровград НОВИ ИЗДАНИЯ НА „БРАТСТВО”

ОКОЛНОСТТА НА СЕЛО ВЛАСИНа 3 неомври 1977 
3 часа и 23 
ствува земетресение със слаб 
интензитет и в Димитровград.

Много

година в 
минути, се почув

ха напуонати, а жителите 
посрещнаха деня пред квар
тирите ои.

В Щаба за цивилна защита 
в Димитровград ни осведоми-

им ха, че пукотините на старите 
чаени сгради са увеличени, а 
1на новите и чаони и общест
вени сгради следи от земетре 
сението няма.

А. Константинов: „Аз не се съмня
вам, че когато и да е ще загърми, 
и далеч ще загърми, славата на 
село Власи”. (1895 година).

„Поразително впечатление прави скалистият ам- 
сЬитеатъс при село Влаои. Изведнаж се от
варя малка котловина, пълна с царевица, 
коноп и огромни орещаци. На западния бряг, малко 
по-високо над реката, лежи селото, а над него стръм
но се издига огромна набръчкана стена с пещери, 
която отгоре се свършва с чудно изрезани зъбци. 
Скалата се нарича със съвършено румунско име Му- 
мул; горе между тези зъбци, лежи, казват, някакво 
отаро градище с кладенец. В котловината реката вли
за отлаво през тесен прорез между високи скали, 
едва 15 метра широк; този пролом, които също така 
наричат ждрело, не е, казват, дълъг, и човек може, 
даже, да премине, разбира се. като гази във водата. 
В селото селяните, хора с хубави лица и жив харак
тер, ни приеха любезно. Моят другар, донякъде се 
ориентира, като искаше на другия ден да разгледа 
леглото на камените въглища открити в съседство; 
те са съвършено тънки пластове между бял пясъч
ник и мергел в дола, наречен Аса. След четвърт час 
почивка на- ниски триножници, в широкия двор на 
кметовата къща, побързахме по-нататък, излязохме 
на въоха на западния бряг и заобиколихме Мумул и 
Ждрелото, чието гърло сега видяхме пък от опаката,- 
южна отрана. В гората ни свари мрачина...".

жилищни сгради бя- д. с.

ИНТЕРЕСНИ НОВИНИ

Прикритие за крадци
Френски колекционери 

„легион” 
магазини, по изложбите и раз

са продажбите. Масната на анти 
ква се използува като принри 
тие и от много нрадци и тех

ни съучасници, които предла
гат за продан крадени вещи. 
Тези „антиквари” са истинсна 
напаст, в борбата с ноято се 
намеси и Националното събра
ние. Сопред Министерството 
на вътрешните работи на Фра 
нция през 1976. г. са били ог
рабени 124 музея, 166 замъ- 
на, 256 художествени галерии 
и 389 църкви.

в антикварните

През 2000 години Ниш ще има 340 
хиляда жители

Според една демографсна студия правят се изчи
сления, че през 2 000 година Ниш ще има 24 сателит
ни селища с 340 000 жители.

Покана за абониране на ))Братство« Наскоро излиза дем в няколко про- 
от печат второто из дължения една част 
дание на китната от тази твърде ин' 
„По долината на Ер гересна книга на- 
ма” от д'р Спас Со писана за читатели- 
гиров. За нашите те от всички възра- 
читатели ще преда- сти и образование.

Като допълнение на горното описание да цитира
ме и пътните бележки за влашката котловина и на 
един отар странствуващ ботаник А. Тошев от . 1903 го
дина: „Тук пътникът отново остава очуден при изгле
да на Влаоинското ждрело, което е по-голямо и по- 
импозантно, ала не тъй красиво като Одоровското. 
Проломът, образуван тук от реката, едвам има 15 ме
тра ширина. Отляво и отдясно се издигат огромни 
изъбени отвеони намени стени. Островърхата, висока 
канара на източния бряг на реката се нарича Мамул, 
на западния бряг се простира друга по-низка, но по- 
просната скала — Тодорин камък, а до нея друга — 
Равни камък, под който именно е селото. На с-източ- 
ната страна тая хубава котловина е заградена с нис
ките голи върхове Драговац и Мали връх ... Като 
продължение на Мамул на срещната страна се про
стират Бански връх и Видин, покрит главно с габер..

Да се върнем към забележката на Иречек за и- 
мето Мумул (Мамул) като „съвършено румунско" наз 
вание. Такива влашки имена се срещат на всяка крач
на в този предел. Споменахме за долината Аса, която 
се протяга над селото. В нейно продължение е мест
ността Котроман, зад Тодорин камин гористото плато 
Магура. Всички тия имена и названия сочат, че по 
тези предели преди идването на славяните пребива
вали власи — народ близък на днешните румъни.

Да допълним панорамата на село Власи с още 
нянолно заслужаващи вниманието ни подробнооти. На 
първо място да споменем, че в наши дни вече ниной 
не занъсва — дори и най-захласнатите рибари — из 
Влашкото ждрело, вървейки из течението на реката 
с цел да излезне на горния му край- Също така ни
кой вече не се и катери горе, за да заобиколи Тодо
рин намик и се спусне към Погановсни манастир. Сле
дователно до преди петдесет години не е било леко 
от Влаои да се пристигне до Погановоки манастир. Но 
понастоящем идеален, равен път за коли и пешеход
ци е прокаран през 1922—1927 година, когато скалите 
били пробити за. трасе на теснолинейната, отиваща 
към мина „Ерма". Теснолинейната не съществува, но 
трасето е оотанало и днес не е никакъв подвиг чо
век да се поразходи из Ждрелото. Но ведно с това 

. живописното природно явление като че ли е загубило 
от своята прелест и онова обояние на нявгашната 
тайнствена неизвестност — романтичната поетичност 
е одстъпила мястото на реалистичната проза.

Наблюдавайки Ждрелото на Ерма при град Трън, 
на което напълно наподобава и Влашкото ждрело, 
професор Ами Буе, всеизвестен френски геолог, дал
новидно и с твърда увереност се произнесъл, че про
ломите и планинските цепнатини не са произведени 
само от водни ерозии, но че и земетресенията са 
взели голямо участие в тяхното образувание. Подчер
таваме, че това си изказване Ами Буе дал през 1879 
година, когато, въпреки достигнатата 86 годишна въз
раст, а след проучванията на неговия приятел виен- 
оният геолог Франц Туола на тая покрайнина — се 
намерил побуден отново, с младежко възхищение, да 
заговори за пренраоната долина на далечната от Па
риж балкансна рекичка Ерма. Своя доклад, един от 
последните си, Буе въодушевлено прочел на сеанса 
на висонопочитаемото Френско геоложко дружество.

(СЛЕДВА)

УВАЖАЕМИ ЧИТАТЕЛЮ!

Абонирам се на вестник „Братство” от 1 януари

1978 година до---------------------- .

Вестника ми изращайте на следния адрес:

Име (собствено и фамилно) ---------------------------------------

Вестник „Братство” 
набиране на абонати за пе
риод след 1 януари 1978 годи 
на. За тази цел 
долната заявка.

върши

поместваме

Като на редовен читател и 
приятел на вестника, обръща
ме се към теб с молба, до- 
нолното желаеш да бъдеш а- 
бонат и занапред, да попъл
ниш, отрежеш и върнеш заяв
ката на адрес на „Братство" 
Кей 29 декември № 8, 18 000 
Ниш, най-нъсно до 20 декем
ври т.г.

село (улица)

Поща

Абонамента ще внеса 
лучаване на сметката.

срок от 15 дни след по-

СЪВЕТИ

Зимно пръскане на 

овошките
що. Това са милиони яйца на тази въш
ка. Когато сл7>'Нцето огрее те се изпилват 
и понеже ги има на милиони в състояние 
са да унищожат овошките.

ЗИМАТА е период, в който овошните 
имат почивка и се готвят по този начин 
за родност в новата година. Но това не 
значи, че ние трябва да ги оставим и ча
каме само плодовете. И през зимата има 
много работи около овощията. През зима 
та, а това се подразбира в период от ное
мври до февруари—март, зависимо от над 
морското равнище, овошките се орезват, 
копае се около тях, унищожават се пле
велите, болестите и вредителите (вредни 
насекоми). Плевелите се унищожават ме
ханически. Около овошните почвата се но 
пае за да се не гнездят вредителни на
секоми, болести и плевели. По този начин 
се унищожават плевелите, болестите и 
вредните насеноми, които се гнездат в 
земята. Пърснане с химичесни средства 
се п^ави за да се унищожават вредните на 
секоми, които се гнездят в кората. От 
тези вредители най-опасна е калифорний
ската въшка. Може би сте забелязало, че 
на дръвчетата има малки изпъннати щи
тове и когато ги притиснем с пръст те 
се разпукват и под щита се забелязва не-

Понрай калифорнийската В7,шка 
и други вредителни насеноми. Зарад това 
трябва да се пръснат овошките. Пръснат 
се всички овошки с изключение на брес- 
квата. Бресквата се пръсна с медна вар 
и то по време когато опадат листята и 
през пролетата. Пърснане с нреозан трябва 
да се върши твърде внимателно понеже 
това е оилна отрова. Пърснане по 
време. След като сме опъронали овошни
те във овощните градили не трябва да 
пускаме стона десет дни.

има

тихо

Да повторим: оовен това, че със зим 
ното птурснало унищожаваме калифорний- 
оката въшка унищожават се и някои бо
лести.

Инж. Никола ДИМИТРОВ
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интересува?Може би ще ви
4 ДИМИТРОВГРАД (ДО 

' ЦАРИБРОД) за
споменава през 

на 16-тото

1951 година 
пръ® път се 
първата половина 
столетие. Селището се 
чало през 1521 година ТИКВЕР 
БИНАРИ. Там е логорувала вой 
сна. В турените официални ста 
тистики селото за пръв п;(,т 
се споменава като . .
риброд и Голям Цариброд. На 
родното предание 
селата Цариброд, ДРа,г0“а' ” 
Калотина са били собетвенос 
на турския везир от сръбско 
потекло Мехмед С°колович. 
Турците записали Цариброд 
като ЧАРИБРОД, а пътеписци 
те чужденци — Зари брод и 
Зарин Брод. В един турски 
воениен дневник това име е 
преведено на турски език: Те 
квур Винари — Царско село.

ВЪПРОСИ:

БЕСИЛ КОБИЛА?1. Колко е висока
2. Къде е роден Симо Соколов?
3. Как село Мусул получи името си?
4. От кога Димитровград (Цариброд) 

меиава за пръв път и под кои имена?
5. Каква повърхнина обхваща Забърдие?

СС СПО" МаЛ7>н Ца

казва, че

градска община получило име 
според владетеля му през тур 
ско робтетво — чифликчията 
МУСА. След освобождението 
от турците селото останало ка 
то чифлииджийско. Брат и со 
стра владели цялото землище 

селото. Мусул бил задъл- 
имота на Бъл-

1. БЕСНА КОБИЛА о плани 
в Югоизточна

южно от Власииа с височина 
1922 м. Малко е залесена, но 
богата с пасбища и извънро 
дни терени за ски спорт. Тру 
дно о проходима. През зимни 
то месеци 
пътя Босилеград — Враня спи 
ра. От нейните върхове се 
открива прекрасна гледка нъм 
Копаоник и Шар планина.

2. СИМО СОКОЛОВ, учас
тник в Сръбско-турската война 
1876 година о роден в соло 
Грознатовци, Сурдулишиа об
щина. Той со учил в Белград 
и там станал приятел на Лю* 
беи Каравелов. От Грозиатов- 
ци още много младежи са взе 
ли участие в Сърбсно-турсма- 
та война през 1876 година.

3. СЕЛО МУСУЛ в Босиле-

Сърбия.па

Ловджиие
надвежението наНа първи издезо из село да се видим е 

1 приятелке и комшийе, кико друг пут. Идо 
първо у задругуху. Видим празна задругата.

! Нема ни йедън човек. Реко дай да отидем 
пред пощуту. Тамо се збираю некойи ютром 
да чекаю писма од синовете. Пощата затво- 

■ рена. Ка се върну и задругата затворена.
1 Свърну при Кирка Манчинога. Подокну 
| портуту. Кучето не лайе. Нема му и кучото. 
, Излезе снаата му.

— Нема га — каже она. — Ама ти дедо 
( Манчо тува ли си. Сви човеци отидоше оцу- 
. тра у лов.

Реко, дай че свърнем при Милию од До' 
[ лну маалу, знам дека йе он рибар, и не гоим 

заяци, сигурно си йе дома. Излезе жена му 
► на портуту и ми шъпну:

— Нема га, и он отиде . ..
— Дека?
— Отиде у лов.
— Па ли беше рибар?
— Рибар беше додека беше председннк 

Цоя. И он беше рибар па е ньега се вндже- 
ваоше покрай рекуту. Са стану ловджия, из 
гледа дека новият председник е ловджия.

Цел дън сНита по село и тражи мушку 
главу да си поговоримо и никога не наме 
ри. Ама сви отишли на отварагье на ловат. 
Кико да не чуйем и я да пойдем. Йоще ме 
ноВе държу. Верно дека пушку немам ама 
могъл съм да цавкам по ридат, да искарам 
некой заяк. Ама щом не съм бил реко барем 
навечер че идем при некога да йедем заяка.

Свърну при Мирка писаратога у Задру- 
гуту. Реко он йе одскоро ловция ама 
да йе убил некойе заяче. Гледам жена му 
готви машгу и варка:

— Мани ме Манчо, Мирко че дойде гла- 
дан отишъл йе на лов.

Малко попосле тетига Мирко дооди. 
Попипну ранидуту — празна.

— Байе Манчо, у нашят кър нема 
йедън заяк.

— Кико и да има бре дете, ка вийе Ьи 
бийете през целуту годину. Па требе ли 
заяци да имаю мир, да се накоте, да пора- 
сту. Преди войнуту имаше заяци, ама у на
ше село имаше само двойица ловджийе. А 
са сви ловджийе, а кой знайе дали има два; 
три заяка. Я теквуя животнику скоро не 
съм видел....

жен да плаща 
гароната народна банка и през 
1885 година. Тогава били пла 
тони 565 лова от общия борч 
25 700 лева. През 1911 година 
борчът с лихвата нараснал до 
75 192 лева.

Още 33 села в Краището 
били дължници на чефлигджи 
йените земи. Последният борч 
платили мусулците Иван, Ан
гел и Трайко Банкови през 

1924 година (601 лв)

5. ЗАБЪРДИЕ низкопла-нин- 
област в Димитровградска 

община има големина от 166 
2 повърхнина. От северната 

област е заграде

ска

км
страна тази 
на от Видлич, на юг от Телош, 
а на изток се граничи с Вид- 

В Забърдие се намират 
Одоровци, Гуленовци, 

Смиловци, Пъртопопинци, Пет 
Моинци, Мъзгош и Бре

па

леч. 
селата:

март
и получили удостоверение от 
Земеделската банка в Кюстен ърлаш

бееница.дил за това.

говаря кокетливо:
— Закъснели сте, другарю 

милиционер. Още вчера ми я 
взе един ваш колега.

Регулировчика спира колата 
и иска от стоящата зад кор
милото жена книжката й- 

Тя мило се усмихва и от-ХуЛцФр
■

СЕМЕЙСТВОказва ,,Помогни 
натисна старте-

Младежът 
ми господи!” 
ра, моторът 
жът излетява бързо надалеч. 

Слисаният монах изблещил

рипва и младе- Домът е там, нъдето е сърцето.

На света няма нищо по-приятно от

ПЛИНИЙ
домашното

очи:
— Що за дяволия?! — за

питал се той-
огнище.

ЦИЦЕРОН
Всеки умее да живее с добра съпруга, но само 

истинският философ знае да живее със зла жена.
СОКРАТ— Съседът ми се опита да 

създаде съвсем нова 
една чаот взе от „Волга", вто 
ра от „Москвич”, трета от „За 
порожец"...

— И какво получи?
— Всичко две години ...

беше скола: Най-трудната война, ноято съм водил, 
моята съпруга Олимпия-

ФИЛИП МАКЕДОНСКИ 
В добрите съпрузи има две души, но една воля-

СЕРВАНТЕС
В съпружеството мъжът вечно доказва, но без 

успех, а жената нищо не доназва, но във всичко ус
пява.

може

Плакат край шосето:
„Има два вида пешоходци: 

внимателни и мъртви!”
М. САФИР

Най-щастлив е този, нойто има мир в дома си.
ГЬТЕ

Домът не може да се смята за жилище на чо-!
В болницата внасят човек с 

пукната глава. Сестрата, попъ- 
лнвайкн бързо медицинската 
карта, шита:

— Име?
— Боб стивънс.
— Женен?
— Не, автомобилна натаст-

завека, докато в него няма храна и огън не само 
тялото, но и за разума.ни

М. ФУЛТЬР
Семейството започва с децата.

тия А. И. ХЕРЦЕН
Всични щастливи семейства си приличат, всяко

нещастно семейство е нещастно по своему.рофа.
Л. Н. ТОЛСТОЙ

ДОМ без жена, е нато мелница без вода.
АРМЕНСКА

Лесно е да събереш пари, трудно е да събереш 
добър дом.

Милиционер пита шофьора: 
— Как можахте да седнете 

зад волана в пияно състоя
ние?

— Помопнаха ми приятели.

КИТАЙСКА
МАНЧА

В семейната навга и нучетата не се вмесват.
ЯПОНСКА

К0ГАТ0 НЯМА 
ЗАЯК 572? тюз

Бдй&


