
тттВо С указ на президента 
на СФРЮ от 14 февруа
ри 1975 г. Издателство 
„Братство” е удостоено 
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 нз братството 
и единството между на
шите народи и народно
сти.
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АЗГОДИШНИЯТ Празник на Републиката посре
щаме в година с изключителни 
заряди.

Преди всичко в годината сме на Титовите и 
наши юбилеи. Две светли годишнини — 40 години на
чело на Партията и 85-години живот и революционна 
дейност
те народи и народности. Титови са, защото принадле
жат на човек, който от първия миг на своята рево
люционна дейност закрачи в съдбата на народа с дръз 
новението на революционер-творец. Наши са, защото 
революционните събития са достояние на цял народ, 
защото изменят съдбата на маоите.

Т революционни

озаряват по-ярко съдбата на югославски-

РОЖДЕНИЯТ р 

НА РЕПУБЛИКАТА
Връщайки се към 29 ноември 1943 година и 

епохалното събитие в босненското градче Яйце, дето 
се полагат основите на нова, социалистическа Югос
лавия — връщаме се нъм първоизвора, към жизнетво- 
Рящото начало. Европа пъшка под шафистки ботуш, 
а Югославия издига и развява не само знамето на 
Свободата, .но и знамето на Републината. По-дръзновена 
мечта, осъществена в мъки, нърви и гордостта на 
народа, историята не познава.

Колкото борбата е по-сурова — толнова повече 
свободата е по-снъпа. Изнизват се светли имена на 
места и самоотвержени герои, но като червена ниш- 
на пронизва всички събития, великото дело на Тито: 
да се създаде общност на равноправни братски на
роди и народности.

Победата е само логическия край на една спра
ведлива борба, която отне милион и седемстотин хи
ляди свидни жертви, станали циментиращата сплав в 
основите на Републиката. Именно затова на всички 
сетнешни изпитания Републиката остава непоклатима 
твърдина на самостоятелност, собствен път в социа
лизма, самоуправлението.

Никакви бури не успяха и не ще успеят да 
помътят чистото небе над нея-

Обръщайки мислено взор назад, към извървя
ното, съзираме победните върхове на Републиката: 
закона за предаване на фабриките на работниците, 
Конституцията, утвърждаваща самоуправлението, като 
жизнен пулс на народа и трудещите се, Закона за 
сдружения труд, най-висша форма за освобождаване 
на труда... Много са върховете на революционните 
завоевания- Всеки от тях разкрива нови хоризонти...

Годините се изнизват, а нашата социалистическа, 
самоуправителна, необвързана Република на братски 
народи и народности, все с по-широка крачка навлиза 

световната история като пример на безпределно чи
ста и ясна насока: самостоятелност и необвързване. 
Ние имаме правото на законна гордост, че социалисти
ческа Югославия, стана синоним на поробените: как 
трябва да се бори за свободата, нак трябва да се от
стоява свободата и как трябва да се рушат бариерите 
по пътя на прогреса.

А това за нас бе възможно, че начело е заста
нал Съюзът на комунистите, оглавяван от вече леген
дарна личност, но с ясни и взрени в бъдещето ни 
очи...

е

6 период сме на предконгресна равносметка.
Единадесетият конфес на СЮК вече се чув

ства в отприщените сили за нови дръзновения- Кому
нисти и трудещи се самокритически оглеждат измина
тия път, за да наберат вдъхновение за още по-круп
на крачка нъм осъществяване заветите на Република
та: всеобщо благоденствие и пълна свобода на всич
ки братски югославски народи и народности.

Това е нейното знаме, това е девизът, който 
кръвта си бойците през Народооовободи- 

герои на труДа в
изписваха с 
телната война и тружениците
следвоенното строителство.

Ето защо на рождения ден на Републината ви
соките отоланоки, културни и други завоевания ни да
ват правото да бъдем горди и да очакваме, че и за- 

I социалистическа, самоуправителна, необ- 
Република неотклонно ще крачи по Титовия

НА ВСИЧКИ ЧИТАТЕЛИ И СЪТРУДНИЦИ ИЗДАТЕЛСТВО 
„БРАТСТВО” ЧЕСТИТИ

29 НОЕМВРИ — ДЕНЯ НА РЕПУБЛИКАТА

СЛЕДВАЩИЯ БРОЙ НА ВЕСТНИКА ИЗЛИЗА НА 9 ДЕКЕМВРИ.

напред нашата 
вързана 
път — по пътя на прогреса.

Ст. НИКОЛОВ



ОТ БЕЛ ГРАДСКОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОЕВРОПЕЙСКОТО СЪВЕЩАНИЕ ЗА 
СИГУРНОСТ И СЪТРУДНИЧЕСТВОТОСЮН УКРЕПВА РЕДОВЕТЕ СИ

ОТВОРЕНА СТРАНАЮГОСЛАВИЯИнд 1,5 миди 

оио членове * ОПОВЕСТЕНИТЕ ТЕЗИ ДНИ ДАННИ НА ЗАСЕДАНИЕТО » ЦЕНП.1РА 
САВА" ГОВОРЯТ ЗА ШИРОЧИНАТА И РАЗНООБРАЗИЕТО НА ПЪТИЩАТА И 

НАЧИНИТЕ С КОИТО СФРЮ СЕ СВЪРЗВА С ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРАНИ.

върви напред на това плодо
родно поле на взаимното за
познаване меи<АУ художестве 
ните съкровища на европей
ските народи. Това предложе
ние се нареди между най-ло 
лезните и най-важните пред
ложения на тази среща.

нашататурни произведения, 
страна се намира в световния 
връх. Така в периода 1975 
19/6 година са преведени и 

878 произведения 
от 40 страни. Съ-

От трибуната на Белградско 
то заседание на Общоевропе 
йското съвещание за сигур
ността и1 сътрудничеството че 

,сто пъти се изтъкваше, 
Югославия о „открита 
на". Според тези оценки, под 
крепени с данни 
има най-отворени граници.

трябва да се сложат под лу 
па явленията, чиито носители 
политиката на приемане свеж 
дат на тесна партийна работа 
— на приемане заради прие 
мане
то съставна част на целокупна 
та революционна активност на 
Съюза на комунистите, 
щото в прантикита още има 
кампайнийно приемане, новите 
членове често мъти се прие 
мат въз основа на подадени 
молби, а по-малко по предло 
жение на младежката органи 
зация, Синдиката, местната об 
щноот... Какво може да се ка 
же например ако една първич 
па организация за една годи 
на и повече не е приела нито 
един нов член. м такива орга 
низации не са малко. I ючти 
30 на сто. След това, в ик 
бавно се освооождамаме от 
старите навици: отчетите 
приемане на нови членове в 
СК от първичните организации 
нагоре не представляват 
статически прегледи — 
ва работници, жени, младежи 
и под. — Вместо да съДржат 
идейно-политически оценки и 
анализи на осъществяването, 
Относно за неосъществяването 
на политиката по приемане на 
нове членове в оп.

СВОЯ Единадесети конгрес 
Съюзът на югославските кому 
нисти посреща по-числен от 
нога то и да е било досега. — 
Има над 1 милион и 500 х-ил 
яди членове. През последните 
тр игодини СЮК заздрави сво 
ите редове с над 600 хиляди 
нове членове. Този благоприя 
ген ход на приемане в СЮК, 
започнал след 21-то заседание 
на Председателството, а особе 
но след Десетия конпрес про 
дължава и през настоящата 
предконгресна дейност. юва 
потвърждава и обсъждането 
Комисията на Изпълнителния 
на въпроса на заседанието -на 
комитет на Председателството 
на ЦК на ОЮК за развитие 
председателството на Али Шу 
и кадрова политика (състояло 
се на 15 ноември т. г. под 
ето на членовете в СК през 
крия) за анализа на движения 
първото полугодие на тази го 
дина, през който период са 
приети над 12Ц хиляди нови 
членове.

издадени 
на писатели 
що така трябва да се изтъкне 
обстоятелството, че са

405 игрални филми от 27 
страни, докато във фонда на 
югославската кинотена 
45 000 филми от страните — 

в Общоевропей-

че
стра-

внесеЮгославия
ниа не я схващат ка Югославия даде предложе- 

издигане 
на размяната на информации 
и писана реч изобщо, отдел
но за по-тясно сътрудничест
во на информативните 
ции между 35-те държави. В 
тази област се премахват ба
риерите. Само 
издателство 
шно внася 
ци, слисания и други публика 
ции в тираж от около 12 ми
лиона егземлляра от 12 стра
ни на Европа и САЩ.

ние за качественоимаНапример, миналата година 
в Югославия са влезнали 37 
милиона чужденци, но смята
йки малограничния оборот, до 
като в чужбина са пътували 
16,5 милиона югославяни, без 
пътуванията в рамките на ма 
лограничния оборот. Входните 
визи са премахнати с около 
80 страни. Премахнати са ви
зите и с 32 страни — участ- 

в Общоевропейското 
съвещание за сигурността и 
сътрудничеството, 
смият представител на теку
щото заседание в Белград за 
яви, че нашата страна е го
това да премахне визите ре
ципрочно с всички 
държави, участнички в засе
данието.

Л\
участнички 
смото съвещание. аген-

Твърде интересно е да се 
посочи и „творческата" откри 
гост на Югославия: през пое 
ледните две сезони на сцени 
те на 70 югославски театри 
са представени произведения 
та на 191 автора от 26 стра
ни, което представлява 50 на 
сго от целия репертоар. Орга 
низирани са 88 чуждестранни 
художествени изложби. Общо 
взето, за една година са про 
изведени оноло 300 междуна
родни културни манифестации. 
Видно е било усилието на на
шата страна повече простран
ството да се посвети на кул
турите на малките народи. Го 
стували са и 40 големи музи
кални и театрални ансамбли 
и 122 художници-солисти 

. 35 държави

белградското 
„Просвета" годи- 

328 дневни вестни

ничии

Югослав-

Още може да се приведат 
оповестените тук данни, 
около 30 на сто от програми
те на югославските радио 
телевизионни станции предста 
вляват произведения от чуж
дестранни автори. В Югосла
вия работят 18 информацион
ни ведомства на държавите 
— участнички в Съвещанието 
и 80 постоянни чуждестранни 
кореспонденти.

че

за иостанали

ли
толно Югославия има сключени 

договори за културно сътруд
ничество със 70 страни, а с 
44 страни редовно се сключ
ват периодични програми за
културно сътрудничество. В 
центъра „Сава" официално бе 
назано, че Югославия „е го
това да сключи културни спо 
разумения със всички участ
ници в Белградската среща".

Но численото укрепване 
Съюза на комунистите налага 
необходимостта да се изготви 
един всеобхватен анализ 
начина на опресняване и за 
целокупното идеино-политичес 
ко укрепване и осгюссояване 
на Съюза на комунистите.

на
от

за
Тези и многобройни Други 

които бяха изнесени
Югославската делегация на 

Белградското заседание даде 
предложение 1980 година да 
се провъзгласи за „година на 

сътрудничество”

данни,
на срещата в Белград, са по-Подготовката за Единадесе 

тия конгрес на СЮК предста
влява удобен момент и тези 
въпроси по-открито и по-крити- 
чески да се разясняват.

вода често да се говори за 
Югос-За Съюза на комунистите 

винаги беше и си остана от 
първостепенно значение 
векът а не броя. което и по 
въРДи досегашната революцио 
нна дейност на тази организа 
ция през всички етапи в раз 
витието на нашето оощество. 
По пътя на изграждането на 
сдружения труд, на демократи 
чно и социалистическо самоу 
правително оощество, не е 
необходимо отделно да се под 
чертава тъкмо значението на 

пар
тията унрепва числено, но със 
съзнателни, идеинополитичес- 
ки оспособи и в практиката се 
потвърдили самоуправително 
определени членове.

културното 
за всички държави — участни 
чки с цел още повече да се

„отворената страна 
лавия”.Що се касае до превежда

нето на чуждестранни литера-чо (Сп. „Танюг”)

УЦ ИОСИП БРОЗ тито

РЕЧ НА ПЪРВОТО ЗАСЕДАНИЕ 

НА АВНОЮ
тази борба по тоя пъ Ш

А
/^ЛШЩТолкова повече, че 

по-изострено и по-критически
името на бойците, командири
те, комендантите и политиче
ските комисари на нашата ге 
ройска Народоосвободителна 
войска и на партизанските от 
ряди на Югославия- (Аплодис
менти и възклицания: „Да 
живее нашата войска"!).

освободителните отбори, ще 
подкрепя нашата борба, ще 
организира тила, да организи 
ра нашата стопански и поли
тически разорена земя, — до 
нолкото това може в сегашни 
те обстоятелства да се напра 
ви, за да можем нашата теж
ка борба да доведем до по
бедоносен край-

Другари и другарки, ние ня 
маме възможност да създа- 
дем едно занонно правител
ство, защото международните 
отношения и обстановка това 
още не позволяват. Но ние 
имаме право на едно — а то
ва е: в тези трудни обстояте 
летва да създадем едно поли 
тичеоко тяло, един политичес
ки орган, който ще обедини 
всички народни маси, който 
ще обедини нашия народ и 
ще го поведе заедно с наша 
та геройска 1войсна 
татъшните борби, които 
предстоят и които ще бъдат 
твърде тежки. |На -нашата 
ритория ние нямаме

много земя, напоена с кръвтта на 
най-добрите синове 
те народи да създадем таки
ва условия, в които нашият 
народ — ив такива обстодтел 
ства — ще може да даде мак 
симален принос на Народоос- 
вободителната борба. Докато 
ние бяхме малка партизанска 
войска и имахме само малки 
партизански отряди, тогава и 
изиенванията не бяха тана го 
леми. Днес тези малки парти 
зански отряди израстнаха в 
снажна (
войска, която не само че 
равна, но е и по-надмощна от 
врага, по своята издържли- 
вост и морал върпеки негово
то техническо 
Във връзка с това 
се много по-големи 
ния отколкото преди,
1Всяко село, околия или общи
на можеха да хранят своите 
бойци. Необходимо е да се 
организира власт, политическа 
власт, която ще може да мо
билизира, която 
тентни сили в

НАЧЕЛО НАОЮК на наши-
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Считам за голяма чест, че 
ми се удаде възможност днес 
тук, на това историческо съб 
рание да ви поздравя след ве 
ликата, тежка и кървава бор
ба, която нашите народи бя
ха принудени да водят в те
чение на изминалите 18 месе

Антифашисткото 
на народното освобож
дение на Югославия е 
открито с тържествено 
събрание на 26 ноември 
1942 година в Бихач. Ре 
чта на другаря Тито на 

събра-
Народоосвободителна

етържественото 
ние е публикувана в пъ 
рвия брой на „Народно 
освобождение” — ор
ган на АВНОЮ, печатан 

нрайна. 
ОСВОБОЖ-

ца.
Откривам тази историческа 

сесия на Антифашисткото ве
че на народното освобожде
ние на Югославия и искам да 
ви кажа няколко думи.

наднадмощие. 
поставят 
изисква-

Босненска 
„НАРОДНО 
ДЕНИЕ” излезнало три 
пъти, набирано на кири 
лица и латиница. Редак 
тирал го е Веселин Мас

в

когато
Резултат на дълготрайната 

тежка и кървава борба — на 
неравната борба, защото ние 
в борбата влезнахмо почти го 
лоръки
борба е и факът, че ние днес 
имаме

в по-на-
ни

леша.
те-резултат на тази

всичките ла-никаква
възможност да се срещ власт, освен нашите народоос- 

нем тук, да създадем
нашия •народ

ще използува в една обща 
насока, а това е: борбата сре 
щу фашистките

Другари и другарки, братя 
и сестри, делегати на Анти
фашисткия съвет на народно
то освобождение на Югосла
вия! Поздравявам ви от и- и партизанските отряди
мето на върховния щаб, от 'Югославия, заедно

вободителни отбори,един
орган, едно тяло, което за-

които съ 
здаде самият народ. Ние не злосторниче-
признаваме различните фаши- сни онупатори, борбата срещу 
стки марионетони

едно с Върховния щаб на На 
родоосвободителната войска техните съюзници, нашите до 

машни предатели,
правителст- 

ние тря- 
тази земя, на нашата

на ва и тъкмо за това с народо- бва в устатите,
четниците и други.
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ПРЕД ПРАЗНИНА НА РЕПУБ-ЛИКАТА

Сумулица:

Предаване на употреба на 

стопански обекти
Тазгодишният Празник на 

републиката — 29 ноември, в 
Сурдулишна община ще пре 
мине под знака на Титовите 

юбилеи. И този път 
Празникът бе повод да се пре 
дадат на употреба редица но 
ви стопански и комунално-би 
тови обекти.

Всъщност тържество запо 
чна на 19 ноември, ногато бе 
предаден на употреба ново- 
асфалтираният път до село 
Киевац. На 24 ноември в Кут 
Киеващ На 24 неомври в Кул 
ствено заседание на Общинс
ката скупщина. Председателят 
на Общинската нонференция 
на Социалистическия 
Любен

бе дадена на употреба 
вна станция в Йелашница.

Инан по училища, предпри 
ятия и други организации, в 
местните общности, са орга

и здра низирани тържества,
освен за значението 

Деня на републиката, са из 
несени и подходящи култур
ни програми.

на кои
то на

и наши

Другарят Тито подписва ант за провъзгласяването на Ре
публиката (1945 г.)

Босилеград:
Изложба на художници от 

българската народност

Дни на отчетност
Потоци от информации се 

сливат тези дни в Общинския 
комитет в Бабушница. От села 
и трудови организации, от ве 
дсмства и учреждения- Прис
тигат данни за резултатите, по 
стигнати през изтеклите две го 
дини в дейността на Съюза

Във всички пратийни органи 
щност и организация на сдру 
жения труд, тази 
схваната най-сериозно и тана 
именно се е пристъпило нъм 
нея. От проведените събрания 
се вижда, че те са били (с 
мални изключения) добре под 

на комунистите .авангарда на готвени, 
младата работническа класа 
Броят на комунистите нарасна . дейност се вижда, че е напра 
през изтеклите две години за вен дълбок самокритичен ана 
600 членове.

задача е
съюз

Величнов докладва 
за развитието на Сурдулиш 
на община, за резултатите, Комитетът за чествуване 
осъществени в общественото на традиции и юбилеи при 
и стопанското развитие. Общинската нонференция на 

На същата дата бяха преда Социалистическия съюз в 
дени на употреба новият цех Босилеградсна община на 

• на обувната фабрика „Коща- последното си заседание 
на" от Враня, автобусната га прие програма за чествуване- 
ра на автотранспортното пред то на Празника на републи 
приятие „Единство” от Враня, ката. Според програмата, ва 

жно събитие е откриването 
номбинат на художествена изложба на 

художници от българската на 
родност, която съвместно 
организират сп. „Мост” при 
издателство „Братство”, кул
турната самоуправителна общ 
ност и Комитетът за чествува 
не на традиции и юбилеи при 
ОК на ССРН. Същата вечер

писатели ще устроят литера
турна вечер.

Във всички районни центро 
ве се състоя тържествено 
ни заседания, на които ще 
бъдат изнесени реферати и 
изпълнени подходящи култур
но забавни програми.

В отчетите за досегашчата

лиз на изминатия път и са по 
сочени бъдещите задачи, а за 
новите ръководства са евиден- 
тирани най-добрите комунисти 
— подчерта Панчич.

От успешното провеждане 
на изборната дейност в Съю 
за на комунистите ще зависи 
и успеха на предконгресните 
приготовления, които ще запо 
чнат след сумиране на резул 
татите от досегашната дейност 
на Общинската -нонференция 

в Баоушнишка община каза ( На комунистите, която ще се 
секретаря на Общинския ко пооведе до края на годината, 
митет МИОДРАГ ПАНЧИЧ, — 
вървят с пълен успех.

Тазгодишните избори не са 
обикновено отчитане на пости 
гнатото и набелязване на бъ 
дещите задачи. Те са нещо 
повече!

Провеждани в годината на 
Титовите и наши юбилеи и в 
предконгресната дейност — 
те са нещо възвишено, радва 
що.

бензостанция на селскостопан 
сно-земеделския 
„Власина-продукт” и хладил
ния склад на същото предпри

В Босилеград ще се прове 
дат спортни състезания по 
шахмат и футбол между гра 
ничарите и младежта.

Тазгодишната програма по 
чествуване ще измине под зна 
ка на двойните Титови и на 
ши юбилеи, па затуй всич 
чни тържества ще бъдат по- 
богати и по-разнообразни.

ятие.
На 27 ноември бе предаден 

на употреба третия трант-уп 
равление, рентген, стерили 
тет, относно зъбно-ленарска 
служба при медицинския цен 
тър „Милентие Попович” е 
Сурдулица. На тоя ден също

— Предизборните събрания

група поети и писатели на 
народността и нишки поети и

М. А.
Ст. Н.

Пълен
усоежсапи. („Долу бандитите”!). Ста 

линград, тази крепост на ця
лото прогресивно човечество, 
е отбранен. Стотици хиляди 
германски войници загинаха, 
преди или в сегашната офан
зива, пред стените на този 
град — крепост. („Да живее 
отбраната на Сталинград! Да 
живеят защитниците 

лекло — ние нямаме фабри- линград!”). Хитлеровите фаши 
ни. За нашата войска трябва сти нато побеонели зверове 
оръжие — ние нямаме фабри
ки за оръжие. За нашата вой страни, но те не могат да на
спа трябва храна. Всично то- мерят спасение. В своите пое 
ва пада като задача на този ледни усилия те може би ще 
висок форум, който се създа- се опитат своя бяс да излеят 
ва от нашия народ, като за- върху слабите, окупираните 
родиш на неговата власт. Аз страни, върху онупираните на
мисля. че сред нас няма та- роди, но ние им казваме, че 
къв човек, който би се упла- у нас в Югославия лошо ще 
шил от тези трудности и от минат. („Така е!” — Аплодис 
тази голяма отговорност. Аз менти). Ние днес имаме вой- 
мисля, че всички сте готови сна, ние имаме оръжие — от 
да дадете всично от себе си пушки до топове. Ние можем 
за по-нататъшната борба, моя да се мерим с тях. Бъдете 
то се развива победоносно, убедени, че тяхната сила в 
Ние бихме и ще бием врага, нашата страна не е танава за 
без оглед на неговото надмо да могат да претворят в де- 
щие и оръжие. (Аплодисмен- ло 0воите адски цели — да 
ти). Заедно с вас, другари и ни унищожат. Ние никога не 
другарки, представители на губехме вяра, а днес и най-
нашите народи, нашият Върхо малко се съмняваме, че лобе- 
вен щаб ще може лесно да дата ще бъде наша. (Аплоди- 
преодолее всички трудности, сменти). Следователно, в те- 
ноито ще се изпречват пред зи часове, ногато сърцата на 
него. Днес ние по-лесно прие- всички поробени народи радо 
маме и преодоляваме тези стно туптят, виждайки неми- 
трудности отколкото преди цуемата пропаст на фашист-
шест месеца. Днес е ясна пе- кия ЗВяР( .Ние смело, с голя- 

ясно е като ма над0Жда и вяра вьрвим 
насреща на асични труд
ности, които ни очанват, убе
дени че със съвместната бор 
ба дълготрайната борба и 
страданията ще можем да 
доведем до щастлив нрай- 
(„Така е!" — Аплодисменти).

та борба, които постигнахме 
досега, отчасти са заслуга и 
на нашите велики славянски 
братя русите и на всички на
роди на Съветския съюз. 
(„Да живеят! Да живее Съве 
тският съюз!"). Дълбоката вя 
ра в силата и мощта на Съ
ветския съюз, в силата и мощ 
та на Червената армия, за. нас 
беше опората, която ни под
крепяше да пребродим всич
ките трудности, през които 
минахме през изминалите о- 
семнадесет месеца.

На вас, на високия народен 
форум, на Антифашисткото ве 
че на народното освобожде
ние на Югославия пожелавам 
много успехи в бъдещата ра
бота, за доброто на своя нат 
род, за доброто на нашата 
храбра Народоосвободителна- 
та войска, за доброто на един 
ството на всички народи на 
Югославия, защото това пред 
ставлява основите, които сега 
се създават, основите на брат 
ството, сговора и единството, 
които вече никой никога . ня
ма да може да разруши. („Та
на е!" — Аплодисменти). Та
зи историчесна скупщина е 
доказателство за единството 
на нашите народи, на сърби
те, хърватите, словенците, чер 
ногорците, мюсюлманите и др. 
без оглед но националност и 
вяра, а тя същевременно е 
и гаранция да се върви нъм 
създаване на по-добро и по- 
щастливо бъдеще на нашите 
народи. („Така е!” — Аплоди 
сменти).

общ враг". Това е морал, на- 
къвто рядко и труднао може 
да се намери, това е гордост 
за народите на Югославия-

Щастлив съм, че днес и 
гук мога да видя най-добрите 
синове на нашите народи, пат 
риотите, същинските предста
вители на нашите народи, ко
ито се закалиха в тежката и 
кървава борба. Това вече не 
са като някога, представите
ли, които избират иотериери, 
но това са хора, които в свръх 
човешката борба се издигна
ха от народната среда, хора 
които тръгнаха в борбата го
тови да дадат своите живо
ти. Щастлив съм, че днес мо 
га да видя тук най-ценното 
на нашия народ.

Другари -и другарки, тежко 
бреме пада на нашето Анти
фашистко вече на народното 
освобождение на Югославия, 
пада му голяма отговорност. 
Ние така да се каже нямаме 
нищо. Ние имаме само оръ
жие, ноето отнехме с кръвта 
на нашите най-добри бойци. 
Нашата страна е разрушена, 
нашият
страхотни '.патила и мъки, гла
ден, гол и бос, изложен на 
зверски терор на четниците, 
усташите и окупаторите. Но 
ние имаме едно — непоколе
бима сплотеност и вяра на 
мамъчения народ, че победата 
ще бъде негова. („Така е ! — 
Аплодисменти). Ние имаме ви 
сок морал не само в нашата 
войсна — морал който възхи 
щава целия свят, — 
нашия народ. Погледнете те
зи опожарени села. Край тях 
на студ, в мрачни или под от 
крито небе, в гората «рай о- 
гъня» селяните и селянните 
не роптят на своята съдба, 
но казват: „Братя окъпи, бо
рете се — а ние ще дадем 
и последния залъ«» който и- 
маме, за да победите нашия

С тържествения преглед в 
Нишката крепост на 20 ноем 
ври, на нойто говори генерал- 
полковник Райко Танаснович 
комендант на териториалната 
защита в СР Сърбия завърши 
ха военните учения на терито 
риалните части „Ратно Йович- 
Душко”, която продължава све 
тлите традици на нишките и 
озренските партизански час
ти. Тези военни учения мина 
ха с извънреден успех. Над 
92 на сто от повинаните лица 
се отзоваха, което е изнад 
предвижданията.

Говорейки пред войниците, 
старейшините и частите на те 
риториалната отбрана генерал 
полковник Райко Танаснович 
между другото заяви:

— В центъра на внимание 
то, освен въоръжените сили, 
винаги трябва да ни бъдат и 
териториалните части. Подго
товката на целокупното насе 
ление за всенароден 
срещу
По танъв начин никога 
няма да се повторят ужасите, 
които веднаж са станали на 
Бубань- Ясеновац, Яинци и 
Крагуевац — изтънна той-

— Другари войници и ста 
рейшини и всички останали, 
които се занимаваме с военни 
въпроси, не можеше по друг 
начин по-добре да ознаменува 
ме Титовите и наши юбилеи.

И разбира се, на органа ко 
йто ние тук създаваме, който 
израства отдолу пада огромна 
отговорност и тежка задача. 
За нашата войска трябва об- на Ста-

в илетна се мятат на всички

народ претърпява
отпор

евентуален агресор.
вече

рспентивата 
слънце, че победата ще бъде 
на страната на съюзниците. 
(Аплодисменти). Хитлеристки 

останалите фашистки бан

но и в
освен с готовността си и 
бързото действуване, кое
то бе проявено на уче
нията на териториалните час
ти, носещи името на народ 
ния герой Ратно Йович-Душ 
но — изтъкна генерал — пол 
новник Райко Танаснович.

те и
ди днес претърпяват пораже
ние след поражение. Герой
ската Червена армия („Да 

Червената армия!" — Ап- 
лодисменти) задава вече смъР 
тоносни удари на германските 
хорди и на хитлеристките ва-

Да живее нашият велин съ
юзник — Съветския съюз1 
Да живеят нашите съюзни* 

Аиглия и Америна! 
фашизма

жи

^)мърт на 
бода на народа!

БИХАЧ, 26 ноември 1942 г.

вее сво-Другари и другарки, накрая 
бих иокал още да подчертая, 
че всички резултати на наша- М. А.
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ДИМИТРОВГРАД
IПРАЗНИЧНО ИНТЕРВЮ

ПАРТИЙНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ 

В ОБЩИНАТА Е СИЛИА 

И ЕАИННА
ВСЕОТДАЕН ТРУД ЗА 

НОПЕКТИвА ПОСТИЖЕНИЯТА И НЬМ* КРИТИЧЕСКИ И КЪМ 
СЛАБОСТИТЕ

те. Изтъкнат е и големият от
зив при записването на заем 
за пътища и водостопански 

Републиката. А съ- 
стабилното полити- 

положение, в тези сре-

ПОД ЗНАКА на Титовите и 
юбилеи в Димитроефа 

дена община приключиха лре 
дизборните събрания в първи
чните организации на Съюза 
на комунистите. Отчетоха 
осъществените резултати е из 
миналия девогодишен период, 
но и
към всички пропуски 
сти.

наши
обекти в\
що така е 
носно
ди, без ианвито и да е отри
цателни прояви.

Номунистите не са обаче би 
сантиментални, ногато се 

По отно

След като усвоили добре производст
вения процес в „Лисца те се завърнали 

Бобушница. Тун ги очаквало отговорната 
задача: да обучават собствени надри, пра 
димно новоприети работнички и рпботни-

ПРАЗНИКА на Републиката — 29 ное
мври „Тестилнолор" в Бабушница посре
ща с една хубава трудова победа. Произ
водственият план е осъществен два ме
сеца предсрочно. Това се случва за пръв 
път през последните петнадесет години. 
И плана на реализация е осъществен два 
месеца предсрочно. Общият доход в лър 
вите девет месеца на годината възлиза 
на 15 500 000 динара, или с около 6 ми
лиона в повече в сравнение със същия 
период на миналата година. Производител 
ноотта е увеличена с над 44 процента, рен 
табилноатта с 14, а личните доходи от 16 
процента ...

Един от най-аеслужилите за тези хубави 
резултати е и 50-годишният висококвали
фициран крояшки работния Миодраг Тодо- 
рович, отговорен ръководител на смяна в 
„Тс .стилколор".

За преуспяването на своя колектив 
отдава всички свои сили. На два пъти се 

отназва да отиде на лекуване, само да се 
успее в производството.

Едвам го склонихме да говори за „ве-

се
в

критически се отнесоха 
и слабо лици. касае за пропуските, 

шение на сдружаването на 
селскостопански лро-

— Не вървеше лесно — казва Тодо- 
рович. Със застарели производствени на- 

и машини и без много знания, труд-
В селските партийни органи 

зации най-голямо ударение в 
отчетите е сложено върху по 
стиженията в областта на но- 
муналното изграждане. На съ
бранието В Пъртол опинци 
изтъкнато, че комунистите са 
били носители в изграждане
то на пътя от селото до во
дениците и върху изграждане 
то на районния водопровод. 
Тези
са изтъкнати и останалите па 
ртийни организации в Забър- 
дието.

Носители

частните 
изводители и кооперацията е 

Вината е и
вици
но со справяхме отначало...

Благодарение но упорития труд 
и с помощта но специалисти от „Ли- 

еца” — усвоихме новата производствена 
технология. И сега, над всички очаквания 
и предвиждания, нашите работници овла
дяха производството. Постигат хубави ре
зултати по всички показатели.

Новоприетите работници 
но сигурно заедно с „по-старите" си дру
гари, овладяват тайните на производство
то на сутиени, халтери и др. отони, които 
по-нъсно посредством продажната мрежа 
на „Лисца" отиват до потребителя ■..

— Словенците са доволни — с изве
стно вълнение говори Тодорович. Ние съ
що, защото успяхме да издържим голям 
изпит. От този изпит зависеше дали от 
Нова огдина ще работим като една сдру
жена организация ... — казва той-

Попитахме Тодорович как почти със 
същите машини, същите хора по-рано са 
постигани много по-слаби резултати?

— Много зависи от правилната орга
низация на труда, по-пълното използване 
на машините и правилното възнагражда
вано. Ние днес се награждаваме според 
трудов ефект и получаваме много по-висо 
ни доходи — с 30 и 40 на сто, от по-рано.

направено малко, 
до „Сточар” и до производи- 

И това е отчетено на 
събрания- Недо

телите, 
почти всички 
статъчната аитивност на ному 

останалите общест 
орган иза-

6

нистите в 
вено-политичесии 

ции, местните общности и де 
легациите е също въпрос, въ 
рху НОЙТО е разисквано об
стойно.

А това критичесно отноше
ние към всични въпроси и лро 
блеми ясно говори, че партии 
ните организации в селата на 
общината са идейно-политиче 
ски, акционно и кадрово мно
го по-силни и мобилни.

поотепенно
положителни резултати

инициатива 
за изграждане на пътя от Въл 
новия до Долни Криводол са 
също били комунистите. А 
подобно е положението и в 
Каменица.

На събранието на комунис
тите в Долна Невля е отче
тено, че предстои дейност, с 
доброволни трудови акции, да 
се доведе ток в старческите

на

стник .
— Тайната на нашия успех — наз-ва 

Тодорович е в извънредното усърдие на 
всички трудещи се и в производствено- 
техническото сътрудничество с „Лисца" в 
Словения, в резултат на което ние вне
сохме много новини в производството, по
добрихме качеството му, повишихме про
изводителността ...

Аз бях един от деветмнната работни
ка, които трябваше да отидат на обуче
ние в „Лисца” в Севнице в Социалисти
ческа република Словения- Тъкмо по това 
време получих съобщение да отида на ле
чение в баня, тъй като съм военен инва 
лид. В борба с германците през 1944 го
дина при Сурдулица бях ранен в двата 
крака ...

Посъветвах се със сътрудниците и но 
легите си какво да правя- Малцина от на
шия колектив можеха да изпълнят възло
жената задача ... Реших да отложа ба
нята за по-късно и заминах и аз са Сев
нице — разказва Тодорович.

В първичните организации в 
града, а особено в онези от 
областта на стопанството, са 
изтъкнати постиженията през 
последната година, която мо
же да се назове и година на 
стопанска стабилизация в Ди
митровградска община.

Изтъннахме само няколко 
въпроса, върху които е рази
сквано на проведените преди 
зборни заседания в Димитров 
градска община. А на 
бихме казали и това, че и пон 
рай проявените слабости, осъ 
ществени са редица положи
телни резултати и партийната 
организация в общината е сил 
на и единна.

домакинства.
В Барйе е изградена водо

проводна 
от два километра. А в Пога- 
ново е търсена отговорност 
за проявените слабости 
изграждането на пътя-

мрежа в дължина

В резултат на това чувствително намаля
ха отпуските по болест, нарастна произво 
дителността на труда, лосоянно се подо
брява качеството на продукцията... 
другарите в ,.Лисца" в Севнице, освен тех 
нология на производство, научихме и не
що повече: научихме се на ред, труд и 
дисциплина ... — изтъкна Тодорович.

при

края
От Това са само някои от сла

бостите изнесени на предиз
борните събрания в спомена
тите организации. Но почти 
във всички организации е из
тъкната засилена активност 
на плана на идейно-политиче
ското издигане на комунисти- А. Д.МАТЕЯ АНДОНОВ

ганизация в местната общност. Не беше прав, 
по наше мнение, понеже и той е комунист, а 
неговата дейност е проявена в тази общност. 
Но да го чуем:

— Миналата година започнахме антивноотта 
върху изграждането на път от автопътя до се
лото, в дължина от един нилометър. Чрез ме
стно самооблагане събрахме 380 хиляди динара. 
С тези средства, и с доброволни трудови акции 
на жителите в селото, завършихме превозването 
на чакъла, настилянето и валирането му. Пред
стои и асфалтиране, за което са необходими още 
80 хиляди динара, и което трябва да завърши до 
1 май 1978 година. Също така. всяко домакин
ство има вода, за което се изборихме; започна
хме и с електрификация на улиците в селото, а 
това в отчета го ня.ма, каза Антанасов.

Бяха отправени и бройни критики по „адрес1, 
на младежта. . .

Забравя се само една работа, започна ди
скусията сй Миодраг Здравков, председател на 
младежта, инак работник в металния цех на „Ти
гър” в Димитровград, че през миналата година 
имахме над десет културно-забавни представле
ния- Няколко в Гоин дол, а оставалите в Обрено- 
вац, Извор (Пиротска община), Желюша, Лука- 
вица, Бребевница, ^уса врана, Смиловци и т. н. 
Започнахме с четири танца, а на края „завър
шихме" с десет „Обележихме" всички забележи
телни исторически дати на нашите народи и на
родности ,а всички тези представления бяха 
знака на Титовите и наши юбилеи. Имахме гол
яма активност и на опортното поле. Проведохме 
два мемориални турнира по малък футбол, както 
и няколко трудови анции на пътя- . .

а шест километра от Димитровград, на 
пътя нъм Ниш, от лявата страна, се ви
ждат бройни, новопостроенни нъщи. 
Преди няколко години тези сгради ги 
нямаше. Виждаше се само част от се

лото, а най-близните домове бяха отдалечени 
петстотин и повече метра.

Тези новопостроени къщи са на гоиндолча- 
ни, а селото е Гоин дол. През 1960 година се
лото е имало оноло 350 жители, в 105 доманин- 
ства. Десет години пожъсно броят на жителите 
е незначително намалял, но бележи ръст броят 
на домакинствата. Тази противоположност на го
лямата миграция в общината е особено изразе
на през последните няколко години. Бройните 
жители на селото, които един период от време 
ма живеели в Димитровград, се отново връщат в 
родното си село, нъдето изграждат нови, прен-

НРепортаж 

от Гоиндол

*

СЕЛО расни къщи.
Днес селото има над 140 домакинства, с по

вече от 400 жители.
Преди една седмица, през една студена зи

мна вечер, посетихме Гоин дол. Повод за посе
щението беше предизборното събрание на пар
тийната организация

}

КОЕТО селото. Организацията 
има само пет членове. Бяхме изненадани, когато 
на заседанието „заварихме” над 20 души. Почти 

■ всички членове на,Съюза на комунистите, 
членове на партийните организации в предприя
тията, нъдето работят.

Чухме на това събрние отчетът за работа на 
организацията. Но повече ни харесаха разисква
нията. Не поради това, че отчетът беше лош, ма
кар че го критикуваха, но понеже в разионвани-

в

НО
$8,РАСТЕ‘... ■

в

ята се изтъкнаха постиженията. . .
Христо Антанасов е работник в каучуковата 

промишленост „Тигър" в Димитровград, партий
но е „овързан" в трудовата организация, но об
ществената му дейност се изразява в Гоин дол, 

нъдето е председател на местната общност. Той 
и останалите, критикува че в отчета нищо не е 
казано за слаба дейност на партийната ор-

* И така разискванията и критиките продължи
ха до късните вечерни часове. И показаха, че

АНГЕЛ ДИМИТРОВ Хр. Антанасов
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ПРЕДИЗБОРНА И ПРЕДКОНГРЕСНА ДЕЙНОСТ НА СК 
БОСИЛЕГРАД:

РАВНОСМЕТА НА 

ИЗВЪРВЯНОТО
От 21 този месец, па все 

до 5 декември тази година, в 
Съюза на комунистите в Бо
сия еградска община се про
веждат предизборни събрания- 
Направената подготовка пре 
ди това (водени са разговори 
със секретарите на първични
те организации) дават положи 
телни резултати.

Основното е, че предизбор
ната, изборна и предконгрес
на дейност е схваната не ка
то процедурално-техничесна 

активност, но тя има делови 
характер. Прави се всестран
на, критическа оценка и съб
людаване дейноста на първи
чните организации и останали 
те субентивни фактори в осъ- СУРДУЛИЦА 
ществяването на задачите, 
произтичащи от конгресните 
дкоументи, Коснтитуцията и 
Закона за сдружения труд.

Въз основа на такава оцен
ка за състоянието на СК и 
на всяка трудова и жизнена 
среда се утвърждават опера
тивни задачи, а особено как
во трябва да се извърши до 
провеждането на XI конгрес 
на СЮК и У1П нонгрес на 
СКС.

Централно място в тази ак 
тивност се отделя на прилага 
нето на парнтика Закона за 
сдружения труд, накто и реа
лизацията на плановете по об 
ществено-икономическо раз
витие.

Изборната дейност, която 
ще се състои през декември 
т.г. ще даде отговор на 
въпроса: колко е развита ор
ганизацията на СК и каква е 
дейността в обществено-поли
тическите организации, в мест 
ните общности и др.

Тези оценни и задачите, ко
ито ще произтекат от тях, по 
дразбира и избиране на съот
ветни кадри в СК, които на 
дело са показали, че поднре- 
пят и се борят за курса на 
Съюза на югославските кому
нисти, в своя опит са се изя
вили за развитие на самоуп- 
равителните отношения, а са 
решителни в борбата срещу 
антисам°Управителното и вра
жеско действуване.

Понастоящем СК води по
стоянна борба срещу всички 
видове изнудване, груповщина ■ • ■ Ускореното развитие на 
и фракционерство, целещи в производствените сили допри- 
кадровата политика да прона- нася за усъвършенотвуване 
рат „свои” хора, относно да процеса на производството 
нарушават приетите принципи чрез модернизация на съще- 
за кадровата политика на СК. отвуващите мощности и чрез

посторояване на нови капаци 
тети. С обществения план по 
развитие на общината за пе
риода 1976-1980 година е пред 
видено да се построят нови и 

по-олосо реновират старите мощности в 
промишлеността на стойност 
от 1 397 415 динара. Власинсии 
те водоцентрали ще отроят 
втора етап и ще изградят нова 
Вец „Завой" край Пирот. Към 
заводите „Цървена застава" 
— ООСТ „5 септември” в Сур 
дулица — модернизация и раз. 
построяване на нов цех и из 
ширяване мощностите чрез 

на граждане на нов автосервиз 
автомобили.
със салон за продажба на 

В плана се предвижда фа- 
и леяона

(33%). Все още броят на же 
ните е малък — само 78 (или 
9%), така че в тази насока 
занапред ще се положат по
вече усилия.

Предизборната и преднонгре 
сна дейност, накто ни осведо 
ми секретарят на ОК на СКС 
IОНЕ ГРИГОРОВ, на дело по 
каза, че процесите, събития
та и дейността в СК имат зна 

, чение не само за комунисти
те, но и за всички останали 
социалистически сили1, 
са приели СК за водеща сила 
към обществен прогрес.

които

Ст. Н.
ШОПСКО ХОРО

КРИТИЧЕСКИ АНАЛИЗ НА ДОСЕГАШНАТА АКТИВНОСТ При евидентирането на нанди 
датите за бъдещите ръковод 
ства се държи сметка такива 
комунисти с работата си да са 
с'е изявили като едийно-полити 
чески определени личности, по 
следователни и решителни, зре 
ли и с уемние (професионални, 
трудови и др.) на дело да пре 
творяват политиката на СК за 
общо благоденствие на населе 
нието и овладяването на тру 
дещите с труда и резулатите 
на труда. Такова едно изисква 
не бе поставено още при под
готвителните срещи.

След приключване на предиз 
борните събрания — ще 'запо 
чнат изборните, на които ще 
се приемат и планове за пред 
стоящите задачи на организа 
циите на СК в разрешаването 

обществено-политическите 
Стопански и други въпроси в 
общината.

Предизборната и предконгре
сна дейност на Съюза на кому 
нистите в Сурдулишнат общи
на понаотоящем протича с про 
веждане на предизборни събра 
ния в първичните орптнизации 
на основните оргатнизации на 
сдружения труд, местните об
щности и друге струкури. Опо 
ред приетите вече натсоки за 
провеждатне на изборната и 
предконгресна дейност на вси 
чки предизборни събрания се 
прави критически анализ за ра 
ботата на първичните организа 
ции през отчетния период. 
Едновременно се изтъкват и 
евидентират

поредбите на Закона за сдру 
жения труд и конгресните ре 
шения-

Така например в основните 
сдружения

расна с още четири нои пъР 
вични организации, една от ко
ито се намира в най-младата 
организация на сдружения труд 
— „Пети септември” в съотав 
на „Цървена застава” — Крагу 
евац. Броят на комунистите се 
увеличи от 1100 на около 1600, 
което възложи да се увеличи 
и броя на членовете на Оущин 
ония комитет (от 19 на 25) и 
на Общинската конференция 
(от 82 на 97) души.

В зависимост от средата, 
иъдето се провеждат, на пре
дизборните събрания всестра
нно се разглежда и прави кри 
тически анализ на досегашната 
работа и активноот. Като чер 
вена нишка всични предизбор 
ни събрания пронизва оценка 
та до коя степен в дадена сре 
да се претворят на дело раз

организации 
труд, освен по евентуалните 
кандидати ,най-чеото се говори 
за увеличаване обема на про
изводството, нарастване на ико 
себестойността на продунция- 
номичесната мощ, снижаване 
накто и по разпределението 
на дохода и средствата за ти- 
чни доходи, съобразно вложе 
ния труд и резултатите на тру

на

да.
В местните общности доми

нираща тема е комунално-бито 
вото строителотво, преустрой
ството на селото на базата на 
сдружаване 
сните производители, прилага
не на делегатската система и 
т. н.

възможностите
кандидати за ръководствата на
СИ. на

на селскостопан-
Организацията на Съюза на 

комунистите в Сурдулишка об
щина през отчетния период на СТЕФАН НИКОЛОВ

ЛЮБЕН ВЕЛИЧКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ССРН В СУРДУЛИЦА

До 1980 година-период на интензивни инвестиции
(От изказването пред тържественото събрание 

на Общинската скупщина, състояло се на 24 ноември 
в чест на Деня на Републиката)

стове и за строителството на 
ТВ препредаватели.

Не по-малко значение ще 
имат и капиталовложенията в 
здравеопазването — в размер 
6 500 000 динара за строител
ството на амбулатории по се
лата, изграждането на новия 
тракт към медицинския цен
тър „Милентие Попович" и на 
бавната на оборудване.

В културата са предвидени 
капиталовложения в размер от 
6 660 000 динара за библиотеки 
в Божица, Клисура 
дол, канто и за адаптация на 
Културния дом в Сурдулица.

В образованието през запла 
нувания период се предвижда 
изграждането на основно учи 
лище в Сурдулица, накто и за 
адаптацията на основни учили 
ща. Сумата, която ще се из
разходва са тази цели възлиза 
на 29 360 000 динара.

За детска защита са предви 
дени капиталовложения в раз
мер от 3 915 00 динара, главно 
за строителството на нови и 
адаптацията на досегашните 
ученичеоки столове.

Именно, общите напиталовло 
жения в планския период ще 
възлезат на 2 110 352 000 дина 
ра, а с тяхното уовояване ще 
може да се осъществи общ 
доход от 968 065 000 динара, 
което е за 2,2 пъти повече в 
сравнение с 1975 година. Това 
ще даде възможност за рабо 
та на още 1130 работници, но 
ето представлява нарастване 
ръотта на заетост от 5%.

средносрочния период ще бъ 
дат усвоени 31 003 000 динара, 
в търговията 19 800 000, а в об 
лаотта на туризма и гостилни- 
чарството 43 625 000 динара. 
Именно, строи се хотел в Сур 
дулица, предвижда се разшир 
яване на мотела на Власина, 
строителството на Паметник 
„Братство и единотво" и Дом 
за почивка и ренреация на 
Власина.

В комуналната дейност през 
период 1976-1980 година се 
предвиждат капиталовложения 
в размер от 18 995 000 динара, 
главно за построяване на водо 
провод и канализация в Сурду 
лица и водопровод на Власина. 
Същевременно ще се уреждат 
коритата на Върла, Киевашния 
поток и Киевашка махала, ще 
се отроят улици в Сурдулица, 
жилища и сграда за обществе 
нонполитическите организации 
в Сурдулица.

За разширяване на електро
снабдяването се предвиждат 
капиталовложения в размер от 
66 869 00 динара, а за развити 
ето на пътната мрежа и съоб 
щенията — 156 723 00 динара, 
главно за реконструкцията на 
пътища и автобусна гара в 
Сурдул(ица.

Също тана се предвиждат 
капиталовложения за развитие 
то на ПТТ и ТВ мрежата. За 
целта ще се изразходва сума 
от 9 030 00 динара, и то за раз 
ширяване на телефонната цен 
трала в града от сегашните 
300 на над 1000 телефонни по

йност от 155 980 000 динара, и 
то главно за развитието на сел 
ското стопанство в рамките на 
„Власина-продунт". С тази прог 
рама се предвижда построява 
нето на две овцеферми с по 
5000 овце, строителството на 
склад за картофи и други сел 
сностопансни произведения, мо 
дернизация на кланицата в Сур 
дулица, създаване на масив с 
овощни дръвчета на площ от 
2000 декара, изграждане на су 
шилия за зеленчук и лековити 
билки, построявано на фабрика 
за преработка на торф, рекон-

От досегашните разисква
ния, резултатите и общото съ 
стояние, може да се каже, 
че СК в Босилеградсиа общи 
на е организационно 
бен, сплотен, идейно-политиче 

по-действен и кадрово 
което благоприятно

и Топли

они
по-силен, 
се отразява върху укрепване
то на всични организирани со 

сили в общи-циалистичесни 
ната. Акциите са насочени въ 
рху съществени въпроси.

Всъщност, това е резултат 
на значителните промени и ор 
ганизационното укрепване
СК.

В общината действуват 50 
първични организации, от но- 
ито 35 в местните общности 
и 15 в основните организации 
на сдружения труд и трудови 
те общности. След Десетия 
конгрес са приети 357 нови 
членове, от които 151 селсно- 

производители и 51

брината за машини 
„Мачкатица" да модернизира 
и - разшири съществуващите 
мощности, „Галеника" да по
строи втория етап и разшири 
мощностите, модната нонфек- 
ция „Ниш” предвижда капита
ловложения за оборудване на 
нрояшния цех и цеха за изра
ботка на готови изделия- 

В селското стопанотво през

Любен Величков: расте 
икономичесната мощ на Сур

дулишка община

отрукция на хлебопекарница, 
създаване на изкуствени паси 
ща и др.

В горското стопанство през

стоапнсии 
работника. Между новоприети 
те са 248 души на възраст 
по-малиа от 27 години.

От общо 865 номунисти — 
оелсиостопансни производите 

309 (58%), 186 работни 
248 младежи и девойки

федносрочния план се предви 
ждат капиталовложения на столи са 

ка и
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в „ЛУЖНИЦА"

КОМУНИСТИТЕ 

В ЧЕЛНИТЕ 

РЕДИЦИ
Резултатите от тава преус

тройство са налице.
вПартийната организация 

химическата
„Лужница” в Бабушница 
последно време постига забе
лежителна активност. Това се 
отразява и в производството. 
Значително е повишена произ 
водителността на труда, при 
намалена себестойност на про 
дукцията. Голяла е активи,ос

на Съю3а на комунисти 
те и прилагането на Закона 
за сдружения труд.

промишленост
в

— Нашата основна организа 
ция на сдружения труд лона 
за задоволителни делови ре 

Което е най-важно 
то: след приемането на Зако 
на за сдружения труд и при 
лаганепро му на практика 
коренно се промени отношони 
ето към труда, Възнагражда 
ването според трудови ефекти

производителността

зултати.

качествено производствоС възнаграждаваното според трудови ефеити по 
КОНФЕКЦИЯ „СВОБОДА” В ДИМИТРОВГРАД

тта
В

ПРИЕТИ ПЪРВИТЕ СПОРАЗУМЕНИЯповиши
на труда с над 38 процента, 
намален 0 бракът, а от ден 
«а ден расте активността по

По този повод оеседвахме 
със секретаря на фабричната 
конференция на ^ъю33 на 
комунистите в лужница Миод 
раг Стойич.

— В периода от Десетия 
конгрес на СЮК и Седмия 
конгрес на СКС насам, нашата 
партийна организация пре 
търпя коренни промени и се

«всички други показатели, 
изтъква Стойич.

вТези нормативни актове 
момента са все още във фа 
за на изготвяне и до края на 
месеца трябва да бъдат гото 

През първата половина 
на декември ще се прове 
де публично обсъждане и ут 

окончателните им тек 
този начин се от 

път до 25 декември, 
референдум, и да се

ние на общия и чист доход 
и утвърждаване критериите за 
разпределение на средствата 
за лични доходи, а съответно 
резултатите на труда на все 
ни работник в организацията 
А това говори, че 
интензивна 
могат да се приемат качестве

Конфекция Свобода”в Ди 
митровград е първата трудова 
организация в общината, ноя 
то през 
а въз

— Комунистите в „Лужни
ца’' днес са в челните реди 
ци в борбата за повече и по- 
качествено производство. А то 
ва е голяма придооивка. , — 
подчерта той.

миналата седмица, 
основа на разпоредби 

те на Закона за сдружения 
труд, прие чрез референдум 
определен брой документи.

ви.

предстои
върдят 
стове, и подейсност, за да
крива 
чрез 
приемат.

В тържествена обстановка 
в помещенията на организа
цията работниците на основ 
ните организации „Младост” 
(производство), „Будучност” 
(търговия) и трудовата едини 
ца на общите служби гласу 
ваха и приеха: самоуправител 
ните споразумения за сдру 
жаване труда на работника и 
и статутите на основните ор 
ганизации. Всички работещи в 
„Свобода”, също чрез рефе 
рендум, приеха и документите 
на равнището на организация 
та и то: Самоуправителното
споразумение за сдружаване 
на основните организации на 
сдружения труд в трудова ор 
ганизация. Статутът на органи 
зацията и самоуправителното 
споразумение за правата, за
дълженията и отговорността, с 
което се регулират отношения 
та между основните организа 
ции и трудовата организация-

ни документи, които са от жи 
интерес за трудощитезнен

се в този колектив. А. Д.За предизборната дейност 
в Съю3а на комунистите 
„Лужница” Стойич каза:

в

Бабушница
— На предизборните събра 

«пя в трите партийни юргани 
зации е направен критически 
анализ на досегашните резул 

и посочени пропуските

В чест на празника- 

нова фабрикатати
и слабостите. За членове на

Бабушница се готви по най-тържествен на
чин да ознаменува празника на Републиката — 
29 ноември.

партийниРъноводоттавата и 
секретари в новите ръновод- 
ства са предложени най-Д°б

В чест на великия празник и на Титовите 
и наши юбилеи — на 25 ноември ще бъде пус
ната в действие новата фабрика за производ
ството на авгогуми в Бабушница, клон на каучу 
ковите заводи ,,Тигър”.

На 25 ноември във фабричния двор се про
веде събрание на трудещите се и гражданите, на 
което между другото присъствуваха: Петър Кос 
тич, подпредседател на Републиканския изпълни 
телен съвет, Бранно Миркович, председател на 
Стопанската камара, представители на Нишки ре 
гион и Пиротска и Димитровградска община и 
други обществено-политически и културни дейци.

За значението на този стопански обект за 
по-нататъшното развитие на Бабушнишка община 
говори Станимир Илич, председател на Общинска 
та скупщина.

За изграждането на този най-голям в общи 
мата стопански обект са вложени 105

работници.ри, най-активни 
Също така голямо внимание 
се обръща и на подобрение 
то >на кадрите защото без доМиодраг Стойчич

приспособи към изискванията 
на времето. Именно, поради 
многочисленост — 115 членове 
■на СК — създадохме три пъР 
вични организации, юва нещо 
много допринесе за дееспособ 
'костта на организацията.

статъчно кадри — не може да 
се върви в крак се есе по-го 
лемите изисквания на време
то, каза между другото Сто
йич.

Нужно е да изтъкнем, че 
подходът в приемането на те 
зи донументи в „Свобода” е 
бил правилен, което е и създ<а 
ло възможност да се приемат 
в желания срок. Още през ав 
густ, т.г, са били готови про 
ектоспоразуменията, които е 
получил всеки работник в ор 
ганизацията. През септември, 
относно октомври, на събра 
нията на трудещите се е про 
ведено публично обсъждане 
На тези събрания за изтъкна 
ги предложения за измене 
ние и допълнение на матери 
алите, и онези които са били 
в съзвучие със Закона са 
вградени в приетите норматив1 
ни актове. Естествено преди 
приемането събранията на тру 
дещите са утвърдили оконча 
телните текстове на донумен 
тите. . \

м. Андонов

ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА 
ОБЩИНСКИЯТ СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ 
ОБЩИНСКИЯТ КОМИТЕТ НА СЪЮЗА НА 
КОМУНИСТИТЕ
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СОЦИ 
АЛИСТИЧЕСКИЯ СЪЮЗ 
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СОЦИ 
АЛИСТИЧЕСКАТА МЛАДЕЖ 
ОБЩИНСКИЯ ОТБОР НА СЪЮЗА НА БОР 
ЧЕСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

В БОСИЛЕГРАД 
На всички трудещи се и граждани в Боои- 

леградска община

милиона ди
нара, обезпечени от фонда за насърчаване разви 

на изостаналите общини, а известна част са 
вложили работници от този край, намиращи се 
на временна работа в чужбина.

В новата фабриката в Бабушница ще работ 
ят към 600 работника, а годишно ще 
6 милиона автогуми за нашия 
пазар.

тието

произвежда 
и чуждестраннияС това обаче тазгодишната 

дейност по претворяване в де 
ло на Закона за сдружения 
труд в конфекция „Свобода” 
'все още не е приключила. До 
края на годината предстои пу 
блично обсъждане и приемане 
па Споразумението за систе
матизация на работата и зада 
чите в основните организации 
на сдружения труд и Самоу 
правителното споразумение за 
утвърждаване

ЧЕСТИТЯТ Във всички местни общности и организа-
ции на сдружения труд ще се устроят тържестве
ни събрания по повод празника на републиката 

В чест на празниката на Републиката 
бушница ще бъде предадена на употреба нова жи 
лищна сграда с 13 двустайни и 2 едностайни 
тамента.

2° иоември-Деня иа 

Републиката в Ба

апар
Като им пожелават високи завоеваниц в со
циалистическото строителство на оЬщина и 
страната

Сградата е построило местното комунално 
услужното предприятие „Комуналац”.

и разпределе М. А.
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СТВОАТЕЛСТВО "БРАТСТВ0’’ - РЕДАНЦИЯ НА В. БРАТ

СЪОБЩЕНИЕ
По случай юбилеите на другаря Тито, на СЮК 

и на всички наши^ народи и народности Редакцията на 
вестник „Братство' от март — до ноември т. г. проведе

ЮТКРИТ ЯВЕН КОНКУРС

за публикуване на оригинални творби на младежи и 
девойки: стихове, разкази, есета, статии 
ни от обаятелния образ, живота 
на другаря Тито.

През изминалите осем месеца повече младежи 
и девойни изпратиха свои творби, които бяха публику
вани на младежката страница .на вестника.

Редакцията внимателно | 
трудове и прие решение да възнагради 
книги следните младежи-сътрудници:

др., вдъхнове- 
и революционното дело

разгледа публикуваните 
с номплекти ОТ ПАРТИЙНОТО ЗАСЕДАНИЕ В „ТИГЪР-ДИМИТРОВГРАД”

Самокритични оценка на дейността-1 • Деница Илиева от Димитровград за стихо
творението „Свобода ’ и статията „Традицията продъл
жава”.

2. Пепица Каранфилова от Босилеград 
„Тито — борец за братството и единството".

3. Цанко Костов от Димитровград за статията 
,;Псдтик за по-добри резултати”.

4. Христина Панайотова от Димитровград 
тията „Жив час по история".

5. Арсо Тодоров, студент от Босилеград за сти
хотворението „Пролет".

6. Кирил Георгиев от Бистър за статията „Клуб 
на младежта".

Тези дни наградите ще бъдат изпратени по поща.
Редакцията благодари на наградените и ги под

канва на още по-голяма дейност и сътрудничество в 
предстоящия период.

за есето
„Имайни предвид досегаш

ната антивност на първичната 
организация на Съюза на ко
мунистите при ООСТ Дигър- 
Димитровград" върху идейно- 
политическото, акционно и над 
рово укрепване на организаци 
ята, може да кажем, че е осъ 
ществен значителен напре
дък. През отчетния период, в 
организацията са приети 50 
членове, от които 90 на сто

танали слабости. Работата на 
комунистите в останалите об
ществено-политически

лност на труда, намаляване 
на брана, неоправданите отсъ 
ствия и т.н. Комунистите са 
били онази водеща сила, коя 
то се е борила за по-добри 
резултати и против всички 
слабости, а резултатите не са 
изостанали.

За десеттте месеца на годи
ната е осъществено по-голя* 
мо производство, в сравнение 
със същия период на мина
лата година за 32 на сто. А 
произведените стоки намират 
веднага пласмент на пазара. 
Това са постижения, които не 
могат да се отричат. Но тря
бва да изтъкнем, че има и 
пропуски, които също само- 
критически бяха отчетени.

Осъществяването на инвес
тиционната програма, в пе
риод 1976—1980 година, не въ 
рви според плана. Изгражда
нето на фабриката за произ
водство на гумени нишки и 
реконструкцията на цеха за 
технически стоки е все още 
в началната фаза. Програмите 
са готови, но конструкцията 
на финансиране все още не 
е закръглена. Затова в пред
стоящия период е необходи
мо още по-голямо ангажиране 
на комунистите, понеже осъ
ществяването на тази програ
ма значи още по-голяма ста
билизация на предприятието.

орга
низации, в делегациите и оста
налите управителни тела в ор 
ганизацията не е била на же
ланото равнище. Особено, но 
гато става дума за дейността 
им в делегатите. Тяхната ра
бота е била да разглеждат ма 
териалите и то непосредстве
но пред заседанията и сесии
те, без да консултират деле
гатската си база. По този на
чин трудещите се, в ловене
то случаи, за работата на де
легациите и делегатите, които 
са избирали, съзнават от дру 
ги източници, а не от самите 
тях. А в тези делегации са ан 
гажирани 53 комунисти, изтък 
на се на заседанието.

Затова пън трябва да изтъ
кнем активността на комунис
тите в областта на обществе
ната сигурност, самозащита и 
народна отбрана, 
на СК, накто и всички труде
щи се в организацията, са по 
казали примерна бдителност. 
Работниците са оспособявани 
теоретически, а на проведени 
те практичесни 
са показали завдни резултати.

за ста-

са непосредствени производи
тели. С това обаче не смеем 
да бъдем напълно доволни и 
в предстоящия период трябва 
систематично да работим въР 
ху приемането в редовете на 
СК на млади работнички и ра 
ботници. А че това е логично 

Тези думи на Светозар Йо- 
заместнин-секреТар

РЕДАКЦИЯТА НА В. „БРАТСТВО”

ПРЕЗ ПРОЛЕТТА ИДНАТА ГОДИНА

НОВА ФАБРИКА ВЪВ 

В. БОНИНЦИ
ванович, 
на първичната организация в 
каучуковата промишленост „Ти 

"в Димитровград, изнесе
ни на предизборното партий
но заседание на организация
та на най-добър начин харак
теризират положението.

гър
Една от шестте основни ор 

ганизации на сдружения труд 
в състава на нишката помпена 
фабрика „Ястребац" — „Бал 
кан” във Велико Бонинци 
запланувала до 1980 година 
за реконструкция и модерни 
зация да вложи 130 милиона 
динара.

За изграждане 
фаза на новата фабрика са о- 
безпечени 72 милиона динара, 
а през пролетта идната година 
ще започне 
производствени хали на площ 
от 4 320 квадратни метра, нои 
то ще бъдат обзаведени с най- 
съвременни машини.

Във втората фаза, която тря 
бва да започне през 1979 го 
дина ще се строят така наре 
чените
мещения — работнически стол, 
здравна амублатория и др.

на първата
Членовете

е строеж на нови
ПО-ГОЛЯМА ПРОИЗВОДИТЕЛ
НОСТ — ОСНОВНА НАСОКА 

НА ДЕЙНОСТТА
упражнения

Каучуковата 
в Димитровград има над 1100 
работници, от които приблизи 
телно всеки десети е член на 
Съюза на комунистите. А то
ва е една силна и действена 
орнгиаазция, чиято основна за 
дача, в периода между двата 
избора е била увеличен обем 
на производство, производите

На заседанието бяха пред
ложени и кандидати за члено 
ве на Секретариата на органи 
зацията и за делегат в Общи 
нската конференция на СКС. 
За секретар на партийната ор 
ганизация в предприятието бе 
ше предложен Цанко Костов, 
млад техник и деен младеж.

А. Д.

промишленост„Балкан” във Велико Бонин 
ци ще произвежда средства 
за опазване на жизнената сре 
!да от замръсяване и за уреди 
за сушене на жито, с номпри 
миран студен въздух.

непроизводствени по
НЕОБХОДИМА ПО-ГОЛЯМА 
ДЕЙНОСТ В ОСТАНАЛИТЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ И ТЕЛАС изграждането на този, 
обект ще се създздат усло 
вия за приемане на 156 но 
ви работници, а общият до 
ход след пуснането на новия 
цех в производство ще нарас БОЙЦИТЕ В ДИМИТРОВГРАД 
не четири пъти.

Средства за осъществяване 
на тази програма ще обезпечи 
Фондът за насърчаване разви 
тието на изостаналите краища 
в Социалистическа републина 
Сърбия, банките и от други из 
точници.

Отворено и самокритически 
бяха изтъкнати и всички ос-

Готови за случай на войнам .Д

Местната организация на 
Съюза на бойците в Димит 

на 11 ноември т.г. 
годишна скупщина, 
бе приет отчет за

казала и в пренасянето на све 
тлите традици и в акциите, 
ноито са организирали първи 
чните организации на Съюза 
на комунистите, местните ор 
ганизации на ССРНЮ и др. 
С чуство на гордост бе изтък 
нат и успехът на бойците в 
чествуването на юлските пра 
ници — 4 юли в с. Петърлаш 
и 7 юли в с. Сенокос и „Из 
ворище” — мястото където 
е формиран ца^ибродския пар 
тизансни отряд „Момчил Вой 
вода". Бойците в с. Петърлаш, 
бяха главните инициатори на 
трудовата акция, канто и ак 
цията за самооблагане за из 
граждане на пътя от 3,5 нило 
метра, нойто е отдавна вече 
се ползва.

Донладчинът набеляза и 
някои от предстоящите зада 
чи на организацията. Една от 
най-важните и за в бъдеще 
— посочена е работата с мла 
дежта и всички обществено- 
политически организации и 
дружества, а най-много в ра 
ботата на местните общности. 
Развитието на делегатско скуп 
щинската система също ще 
бъде наред с главната дей
ност на бойците от местната 
организация в Димитровград.

Драган Стоев

ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА 
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СОЦИ
АЛИСТИЧЕСКИЯ СЪЮЗ 
ОБЩИНСКИЯТ КОМИТЕТ НА СЪЮЗА НА 
КОМУНИСТИТЕ
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА 
СИНДИКАТИТЕ
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮ
ЗА НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА МЛАДЕЖ 
ОБЩИНСКИЯТ ОТБОР НА СЪЮЗА НА 
БОЙЦИТЕ

ров град 
проведе 
на ноято 
работата и насоки за бъдоща- 

и дейност. Скупщината из 
бра и ново ръководство на ор 

управителен

та

ганизацията 
съвет от 7 и надзирателен съ
вет от 3 члена. Избрани са и 
26 делегати за Общинската 
конференция на Съюза на 
бойците в Димитровград, а 
за председател на местната 
организация 0 избран Рангел 
НАМЕНОВ.

От Скупщината беше изпра 
тена приветствена телеграма 
до върховния комендант на 
ЮНА, маршала на Югославия 
Йосип Броз Тито. В телеграма 
та се подчертава готовноста 
на бойците за случай на вой 
на...” да станат в първите 
боеви редици в ^отбрана на 
постиженията ни".

Говорейки за работата на 
Местната организация в из 
миналите две години досегаш 
ният председател на органи 
зацията Павел Стоилнов, ме 
жду другото посочи помощта, 
която организацията оказва 
на някои свои членове. Изтък 
вайки при това финансовата

В ДИМИТРОВГРАД

НА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ
И ТРУДЕЩИ СЕ В ОБЩИНАТА

Рангел Каменов
ЧЕСТИТЯТ

денти, деца на бойци члено 
помощ на 14 ученици и сту 
нове на местната организа
ция и дадените 39 кредити 
на бойците за жилищно стро
44Т6ЛСТВ01

Обаче антивноотта на мес
тната организация на бойци 
те не беше изчерпана с то
ва нагласи Стоилнов. Голяма 
дейност организацията е по

ПРАЗНИКА НА РЕПУБЛИКАТА 
— 29 НОЕМВРИ

С ПОЖЕЛАНИЯ ЗА ОЩЕ ПО-ВИСОКИ 
ЗАВОЕВАНИЯ В СОЦИАЛИСТИЧЕСКО
ТО НИ СТРОИТЕЛСТВО

СТРАНИЦА 7
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РАЗГОВОР С ТОМИСЛАВ ГАКОВ

ТРУДЪТ ДОНДСЯ УСПЕХИВ КОЖАРА „БРАТСТВО"

За трудовия успех на колектива 

имат заслуга и комунистите
Томислав ГАНОВ о ръково 

дитол на литературно-журнали 
етическата секция в гимнази 

„Йосип Броз Тито в Ди 
знаемята

митровград, за която 
още от години, чо о една от 
най-Двйните. Това бе 
да побеседваме с Гаков за ра 
ботата, успехите и плановете

поводзавърши събесед-нолентива, 
нима ни.

Потърсихме и мнението и 
на председателя на първична
та синдикална организация — 
Борис ВУЧКОВ, да ни каже 
как вървят работите сега, осо 
беио върху приложението па 
Закона за сдружения труд.

Павле ЙОЦЕВ до ни разкаже
приКятиГ?БретТство“НвТ1Дими?- за направените усилия, дове- 
ровград годишния си план за ли до пълен успех.

§=?« Зжда
вой тг възлиза на 95 хиля- партийна организация, 
ди квадратни метра сбработе наброява 36 члена, Разглежда 
на кожа, колкото е годишния производствените проблеми, 
план за настоящата година. Но не само, че разисквахме, 
Очаква се до края на година 
та да бъдат произведени още 
25 хиляди квадратни 
За отбелязване е, че тези го 
тови изделия вече са и про
дадени, и то повече от поло 
вината на чуждестранния па-

II.— От тази учебна година — 
заяви Гаков — нашата чисто 
литературна секция се разши 
ри и с журналистически г. 
Канто и всяка година и се 

секцията наброява към 
предимно ученици 

средното

клон.
която

га,
На Ю ноември т.г. нашият 

референдум
30 члена,
от първи клас на 
насочено образование. Срещи 

ма секциите са задължи 
телни за членовете веднъж в 
седмицата. Тук се четат уче 

творби, ознаменуват

колектив проведе 
ма който работниците со из
ясниха за приемано на стату
та на трудовата организация, 
самоуправителния договор за 
сдружавано на работниците и 
правилника за разпределение 
на дохода. Останалите само- 
управителни нормативни акто
во ще бъдат готови, накто се 
предвижда със Закона 
сдружения труд — до края на 
годината. И досега вт,знаграж 
дението на трудещите се в 
„Братство” вървеше според 
нормативите за работа. Оба
че, забелязали сме някои ела 
бости, които ще изправим се
га в новия самоуправителен 
договор за критериите и 
рилата в разпределение на 
средствата за лични доходи.

те
метра. и

ничесни
годишнини и юбилеи на писа 
тели правят договори за уча- 
ствуване на литературни кон 
курси в училището и вън от 
него, дават критики, анализи, 
обзори върху 
на наши и чуждестранни изве 
стни писатели. На срещите 
също се договаряхме и за у- 
частвуването ни на литерарни 
вечери, прегледи, състезания, 
издаване на училищния ,.Бю 
летин", сътрудничеството

и списанието на бъл

А
[ ■

зар. Гаков сегашниция — посочи 
те планове на секцията 

чест на 29 ноември — Деня 
на републиката, организираме 

за проза, а 
обичам

Разбира се, голямата продук 
ция и по-голямата печалба до 
насят и по-голям личен доход 
на работниците. Средният не- 
то личен доход за посочения 
период възлиза на 3282 дина- 

за 66 на сто

за
впроизведения
награден конкурс 
на тема „Релублико, 
те и за онези, които те няма
ха, а животите ти подариха’.

А какво ще кажете за ус 
лехите?

чтра и е по-голям 
от средния личен доход за 
същия период миналата годи

* 1 ;3 сна.
Попитахме директора Добри 

вое Димитров, как обяснява 
тези успехи, ногато се знае, 
че тази трудова организация 
през 1973, 1974, 1975 година 
.имаше твърде сериозни загу-

йШш ме- вестника 
гарската народност, т.е. „Брат 

” и „Мост”, както и спи 
сан4ие „Венац".

— Потвърждение за успеш 
участието 

тържестени
Борис Вучков

а търсихме и причините за съ 
ществуващите слабости. Съ
щевременно организацията 

предлагаше и съответни начи 
ни за решение и изход от тру 
дностите. След това нашите 
предложения бяха обсъждани 
и от синдиката, накто и само- 
управителните органи и на 
края от целия колентив.

Ето за. това мисля, че тоя 
подход на партийната органи
зация до голяма степен доп
ринесе за стабилизацията на

ната ни работа е 
ни във всички 
събрания, за целия град, уча 
ствуването ни в Майсните сре 
щи на поезията за средно
школците, които имат общ 
оюг°славски харантер. На 
конкурса на споменатите сре
щи винаги досега са участву 
вали наши ученици които се 
класираха между най-добрите 
Така миналата година нашата 
ученичка Снежана Илиева спе 
чели първа награда на жури 
то на публиката на Майски
те срещи на поезията за

ство
В НОВИЯ договор 

ши председателя на първична 
та синдикална организация 
кожообработвателното пред
приятие „Братство” в Димит- 

особено внимание

завър-
Присъствувайни 

среща на секцията, 
жихме че младите поетеси ли 
шат интимни и лирични твор-

на една 
забеле-вби.

— Благодарение усилията 
на целия нолектив — изтънна 
дирентора 
първичната партийната, накто 
и на синдикалната организа
ция-

Това ни подтикна да се 
обърнам 
таря на първичната орга
низация в ООСТ „Братство”

би.ровград
ще обърнем на стимулативна 
та час на възнаграждението и 
компенсациите за техническо 
развитие, рационализации, 
намаление на разходите, 
добро качество и прочие.

а особено на
— Да, потвърди Гаков — 

обаче, например в чест на 
Титовите и наши юбилеи само 
инициативно няколко наши 
членове създадоха три-четири 
наистина оригинални стихотво 
рения, посветени на другаря 
Тито и Деня на младоста.

В организация на литера
турно-журналистическата сек

за
ло-секре-нъми

д. с.

ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА СДРУЖЕНИЯ ТРУД НА ДЕВЕТОМЕСЕЧИЕТО . С.23
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В АВТОТРАНСПОРТНОТО
★ ОСЪЩЕСТВЕНА ПЕЧАЛБА ОТ 830 X. ДИНАРА

то осъществява 890 хиляди 
динара. Относно, при годишен 
плен от 540 хиляди динара до 
ход — за деветте месеца на 
текущата годна осъществява 
490 хиляди динара: Това по 
стига не с повече измината ки 
лометри и превезени пътници, 
а с намаляване разходите на 
стопнанисване .достигащи ед 
ва 39%. Негов съводач е СТО 
ЙНЕ БОРИСОВ.

61,50:39,50 срещу 54:46 през 
деветте месеца на миналата 
година.

МЕЖДУ организациите 
сдружения труд, стопанисвали 
миналата година със загуба 
е било и Автотранспортното 
предприятие в Босилеград. Ми 
налата година на деветомесечи 
ето бе отчетена загуоа от око 
ло 560 хиляди динара. А 
колектив, наброяващ едва към 
160 души, това не е малка су

на

ПРЕДСТОЯТ ОЩЕ МНОГО 
УСИЛИЯ

В Автотранспортното не из 
казват самодоволство. Напра
вена е първата успешна крач 
на, но предстоят още много 
усилия- Има и обективни труд 
пости:
и транспортен парк, нелоял 
на конкуренция, малка товаро 
подемност на камионите и пр.

Но все още се промъкват 
и редица слабости от субек 
тивно естество, юлеми са раз 
ходите за отсъствия по бо 
лест: за шестте месеца 
текущата година са загубени 
5925 трудочаса, или 847 тру 
додни.

Не всички водачи проявяват 
необходимата дисциплина, 
в ремонтната раоотилница ка 
чеството на услугите не са 
на необходимото равнище.

В тази организация на сдру 
жения труд считат, че прие 
тото самоуправително споразу 
мение за разпределение на 
личните доходи според резул 
тати на труда положително ще 
се отрази върху за лични до 
ходи, обща сума от над 5,4 
милиона динара, а 
4,47 милиона динара. За да 
се осъществи по-висок личен 
доход в предприятието вече 
са осъзнали, че трябв.а да се 
постигнат по-добри делови ре 
зултати.

за

ма.
Цифренните и останали пока 

затели за деветмесечието 
текущата година показват съв 
сем друга картина. За фондо 
ве на предприятието на девет 
месечието са останали около 
830 хиляди динара.

позастарял автобусенна
— Такива добри двойки во

дачи са още Стамен Спасов 
и Милан Лазаров, които воз 
ят по износен автобус, ЛЮ
БЕН и ЗАХАРИ и още много 
други водачи 
директорът ЛЮБЕН 
ЛОВОВ. — Но недей да ми 
елите, че само водачите на 
автобуси са добри. Ние има 
ме и водачи в товарния тран 
спорт също стопанисващи до 
бре. Един от тях е КРУМ 
НОВКОВ. При годишен план 
на дохода от 196 хиляди за 
деветте месеца е осъщест
вил заплануваното. Същ°то е 
и със СТЕФАН ТОДОРОВ, ко 
муто недостига малък про
цент напълно да осъществи 
плана си и много други. — 
заключи Богословов.

заяви ни 
БОГОС-РЯЗКО НАМАЛЯВАНЕ НА 

РАЗХОДИТЕ на

Пътническият транспорт в 
тази организация на сдруже 
ния труд постига най-добри ре 
зултати. На деветмесечието 
пътническият транспорт има 
печалба от 1,6 милиона дина 
ра. Разбира се, че след отчис 
ляване на законните задълже
ния и други дажия, законната 
печалба е по-малка: към 850 
хиляди динара.

Рязкото намаляване «на раз 
ходите е оня показател, сви 
детелствуващ за изменено от 
ношение към отопаниоването. 
Тук ще посочим някои водачи 
на автобуси и товарни камио 
ни, чиято работа може да по 
служи за илюстрация.

а

Още един показател пот 
върждава, че в автотранспор
тното предприятие е намерен 
най-правилния път Да се заз 
драви и разклатеното през 
предишните години стопанско 
състояние. А това съотноше 
През деветмесечието на те 
кущата годин той е бил

миналата

СИМА КОСТАДИНОВ 
годишен план от един мили
он динара, за деветмесечие

при

Ст. Н. (етщд)
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ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ТИТОВИЯ ФОНД В БОСИЛЕГРАД

Омасовяване е нови 

членове
Титовият фонд

ране на млади работници и оа 
ботничеони деца в Босилеград 
ска община разви сравнително 
добра дейноот 
носително добри резултати. По 
наотоящем в него членуват 
всички основни организации на 
сдружения труд, 
щнооти и общеотвено-тюлити- 
чески организации. Същевре
менно в него досега са 
писали и 260 отделни

за отипенди- записана сума. За отбелязване 
е. че тази година — годината 
на Титовите и наши юбилеи — 
са записани над 50 хиляди ди
нара.

Съветът на Титовия фонд 
рездвижва инициатива в края 
на текущата, и началото на и-ду 
щата година цялата записана 
сума да се внесе, за да се 
пристъпи към ново омасовява 
не на Титовия фгд с членове 
от трудовите и други организа 
ции.

и постигна от-

трудови об

се за 
гражда-

Оценявайки броя на отипен- 
дпантите в предишните три го 
дини, Съветът изтъква, че той 
е бил скромен: 
ши всяка година. Едва 
година техният брой възлиза 
на пет души, което свидетел- 
ствува за нарастване интереса 
към Титовия фонд.

по двама ду- 
тази

Една от предстоящите акции 
ще бъде зачленяване на труде 
на Съвета на Титовия фонд 
щите се — отделни граждани 
— във фонда. Според общия 
брой на записалите се (260 ду 
ши — приблизително една че 
твърта) в тази насока се

ВЪВ ВСИЧКИ РАЙОННИ ЦЕНТРОВЕ— 

УЧЕНИЧЕСКИ СТОЛОВЕоткри
ва широка възможност за дей 
ствие, накто на Общинската 
синдикална организация, така 
и на Съюза на социалистичес 
ката младеж и останалите об- 
ществено-политичесни организа 
ции.

П. Илиев

Общо е записана сума от 
145 хиляди динара, което спо 
ред броя на записалите се е 
добро начало. Внесени са оба 
че към 80 хиляди динара, или 
малко повече от половината

САМО В ДОЛНА ЛЮБАТА НЯМА УЧ6НИЧЕСКИ 
НА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ИНТЕРНАТ

СТОЛ, НО СЕ ИЗГОТВЯ ТЕХНИЧЕС
I

САМОУПРАВИТЕЛНА общност 
на интересите по детска за 
щита в Босилеградска общи 
на, -накто ни осведоми секре 
тарят на тази общност — ВЛА 
ДИМИР СТОИЧКОВ, през пое 
ледните две години постига 
сравнително високи резултати 
по защита на жизненото рав 
нище на учениците. Имеенно, 
тоя период са открити четири 
ученически столове, и с изнлю 
чение на Долна Любата (тук 
се готви техническа докумен 
тация за интернат^ във всич 
ни районни центрове има уче 
нически столове.

В Босилеград е построен 
нов и съвременен ученически 
стол за над 61)6 ученици — 
500 ученици от централното 
училище е града и за 100 ду, 
ши ученици от околните близ 
ни села. Капиталовложенията 
за строеж на този обект въз 
лизат на около У00 хиляди ди 
нара. Ученическият стол 
оберудеи със съвременна ме
бел.

65 ученика.
Според плановете на Само 

управителната оощност на ин 
тереоите по детска защита в 
Босилеград всички ученици до 
1980 подина трябва да получа 
ват топла храна, известен проб 
лем представлява обезпечава

малките училища, докато 
централните училища са под
сигурени необходимите кадри.

Самоуправителната общност 
на интересите по детска за
щита в общината участвува 
още с 50% в разходите 
храната,
50% г

вСт. Н.

НА ГОДИНАТА- ДИМИТРОВГРРАД СЛЕД ДЕВЕТТЕ МЕСЕЦА

Общият доход расте, 

но средства за 

фондовете няма

за
докато останалите 

процента заплащат ронето на съответни специалисти
за подготовката на храната в дителите

След деветте месеца на те
кущата година земеделската 
кооперация „Сточар” е осъще 
ствила общ доход от почти 
95,6 милиона динара, което в 
сравнение със период на ми 
налата година представлява 
увеличение за 20,8 на сто.

Този общ доход е осъще 
ствен в двете основни орга 
низации на тази трудова ор 
ганизация — „Търгокооп" и 
„Нишава". Чрез търговия на 
едро и дребно в „Търгокооп" 
е осъществен общ доход от 
над 37 милиона динара и съ 
щия е по-голям в сравнение 
с деветте месеца на миналата 
година за 18 на сто.

И докато при общия доход 
бележим значителен ръст оста 
налите показатели не са в съ 
отвествие с него. Осъщест
вените задължения, които са 
казали пряко влияние догово 
увеличени за 35 на сто и за 
конните задължения, които в 
сравнение със същия период 
на миналата година са по-голе 
ми за 29 на сто. А това зна 
чи по-малък чист доход и не 
достатъчно обезпечени сред 
ства за акумулация и възпро 
изводствената способност на 
трудовата организация-

е

В Г. ЛИСИНА също е пое 
троен нов и съвремен учони 
чосни отол. Тук се хранят към 
200 ученици. За строителство 
то на този обект за изразход 
вани към 700 хиляди динара
капиталовложения.

Подобен ученически стол е 
построен и в ЬИСТЪР. 
строителството на тоя обект 
на ученически стандарт са из 
разходвани 800 хиляди дина 
ра. В него топла храна получа 
ват 220 учонина.
Само в Горна Любата все още 
ученичесния стол не е обо 
руден. В него топла 
ще получават към 200 учени 
на, а за строителството му и 
оборудването ще ОъДат -израз 
ходван-и общо около 800 хил 
яди динара капиталовложения.

Интернатът в ДОЛНА ЛЮ 
БАТА, за който се изготвя 
техническа и проектосметна 
документация ще струва спо 
ред първите изчисления нъм 
7 милиона динара. Нато 
счита, строителството му ще 
започне през пролетта идната 
година.

Поради тези причини и пе 
чалбата е малка и в сравнение 
със същия период на минала 
та година и бележи ръст от 
само десет на сто, а това 
може да се каже и за увели 
чение на личните доходи.

За

От собственото производ
на селскостопаноки нултури, 
-преработката и реализацията 
им, както и от изкупуването 
на селскостопанските излищъ 
ци от частните селскостопан 
ски производители „Нишава" 
е осъществила общ доход от 
над 58 милиона динара, а то 
ва в сравнение с миналата го 
дина е повече за 22 на сто.

Всичко това е имало за по 
следица във фондовете да се 
отделят минимални средства. 
В „Търгокооп" отделените във 
фондовете средства са по- 
малко с 30 на сто, а в „Ни 
шава" за 17 на сто, в сравне 
ние с отделените във фондо 
-вете средства през същия пе 
риод на миналата година. Всъ 
щност във фондовете е отде 
лен само задължителния ми 
нимум.

храна

Тези резултати говорят за 
добро стопанисване, но трябва 
да изтъкнем, че значително у- 
величение бележат и изразход 

средства, с оглед по-
се

ваните 
голямата 
ланските 
личението възлизащо на 20,5

цена на селскосто 
произведения- Уве

Следва да се отчете, че в 
интернатите в Долна Любата 
са -обхванати 86 и в Бистър

на сто е почти на равнището 
на ръста при общия доход. ГЛАВА I (дърво)А. А-
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ЗАНОНА ЗА СДРУЖЕНИЯ ТРУДПРИЛАГАНЕТО НА

ДИМИТРОВГРАД Мерилото, главно известниЧествувли Деня на мвтиичарите ПЪЛНО ангажира
не ма всични организирани 

сили, особено на

необходимооживена дей
С1,Ш°прилагането на Занона 

особено
другинасяне на оръжие и 

нарушения- 
По случай на Деня на мит- 

служба, а за по 
забележителни ре

мост в
за сдружения труд, 
уреждаме на разпределението 
на дохода и личните доходи 
според труда и в ловенето ор 
ганизадии на сдружения труд 
в Нишки рогион мерилата и 
основите за разпределение на 
личните доходи са направени, 
бе изтъкнато на неотдавна съ 
стоялото се заседание на Меж 
дуобщинсния съвет на синди 
натите в региона. Но няма мя 
сто за самозадоволство, антив 

прилагането на Зано 
е при 

слабости

обществени
Съюза на нощппъ-д;

на задача да се изпълни 
предвидения срон.

и транзитни стони.
Без съмнение е, че качествен 
контрол, над такова движение, 
изисква големи усилия и ан 
гажиране от страни на всич
ни трудещи се в тази служба. 
Поради това митничарите в Ди 
митровград и тази година про 
дължават традицията в откри 

-- митничеоки и валут 
нарушения и заемат видно 

митническата служба

митничариНа 15 ноември 
те в цялата страна чествува 
ха своя ден — Деня на мит 
ничарсната служба. По повод 
чествуването празника на мит 
ничарите в Димитровград уп 
Тодорович изднесе донлад, за 
равителят на митницата Тома 
работата и постиженията на 
митничарсната служба в Дими

тазиможе вничарсната 
стигнатите 
зултати в откриването на мит 

нарушения, парично 
] с по 10 000 до 

1 000 динара двадесет митни- 
ачети

ЗА ДОХОДА И ЛИЧНИТЕ ДО
ХОДИ

Голямо внимание бе посве 
най-антуалната лроо 
по прилагането яа

ничесни
са наградени

чари в Димитровград, 
рима за 15 годишна работа, са 
получили по един ръчен часо 
вник на подарън.

Първа награда спечели Дра 
толюб АНТАНАСОВ от с. Го- 
ин дол,

ването на тено на
лематика „
Занона за сдружения труд по

и разпределение 
и личните дохо-

нитровград.
Говорейки за работата на та 

зи служба през изминалите де 
сет месеца на текущата го 
дина Тодорович изтъкна, че 

в Димитровград 
контрол

място в 
в страната. създаването 

то на дохода■ността в
па за сдружения труд 
дружена от редица 
и затруднения, които в някои чето 
случаи стигат и до неразбиране сдружения труд в региона са 
и отпор. Затова в предстоящи изготвени правилници още не 
те няколко седмици ще бъде Са внесени съществено нови

____________________ -__ отношения* Запазени старите
купо-продажни отношения, 
липсва достатъчно доходни 
отношения — участие в общия 

общ риск и др. елемен 
ти, които трябва да придру- 

новите отношения

В настоящата година митнича 
прехода в Ди 

443 IX) 
от които в

ди.който вочо шеснаде 
години работи тун на гра 

проход Градина. По- 
о и 10 000 динара и ръ

това, че в повеИ покрай
основни организации на

рите на двата 
митровград са открили 
леми нарушения.
87 случаи се касае за внасяне 
на наркотични средства — 
1 879 нгр., в 21 случай за пре

митничарите 
са извършили 
377 580 моторни возила, от ко 

225 205 са пътнически ав 
томобили, 5 900 573 пътници и 
2,93 464 тона внесени-изнесени

сетна мичиия 
лучил 
чон ачсовним.ито

Д. с-

СНИЦА ЗА ПОРТРЕТ

НАГРАДИТЕ - ПРИЗНАНИЕ ЗА САМООТВЕРЖЕНОСТ доход
вжават

сдружения труд.
На заседанието бе изтъкна 

че работниците прояват 
изключителен интерес в

на нормативното регули 
на разпределението на

А че в това отношение не т0» 
му липсва храброст потвърж 
дава и една от бройните му 
случки. През лятото, тази годи 
на, открива наркотик в един 
„мерцедес". По време на дъл чени и 
баенето на трансферите, къ 
дето опиумът бил скрит, ко
лата се запалва. При тази о- 
пасност за целия обект Антана 
сов остава на „поста”, сваля 

споме блузата, натапя я с вода и са 
моотвержено слага на колата..

е така. Има „нещо в провинаги
себе си", което го е накарало 
да стане митничар. Освен оно

познаватНамерението ни беше да по За онези, ноито 
сетим ДРАГОЛЮБ АНТАНАСОВ Антанасов с години, той е 
на работното му място. Но тих, любезен човек. Винаги 
преди това го срещнахме на приятен събеседник и дооъР 
партийно заседание в родно другар. Такъв е и на грани 
то му село Гоин дол, където 
неотдавна си построил къща и 
се „завърнал” да живее. И ма 
кар, че партийно е свързан на 
работното място, той е редов 
но на всички събрания, както 
партийни така и на останали 
те организации, осведомиха 
ни по-късно. Един е от иници 
аторите за изграждане на пъ 
тя в селото и за засилената 
комунална дейност.

цеса
ране
дохода, макар че в някой сре 
ди те не са достатъчно вклю 

главни носители на ак 
професионалните

досега изтъкнахме, 
Антанасов и някакъв си

ва, което
има
„слух", да бъде истинсни ми тивност са 

служби.
Участвувайки в разисквания 

та секретарят на Междуоб 
щинсиата конференция Дра- 
Милоевич изтънна, 
от опасностите акцията да се 
разводни е стремежът тун- 
таме в тези документи да „ми 
нат" старите отношения. Сре
щу танива опити на първо мя 

трябва енергично да дей 
ствуват комунистите. А такива 

според Милоевич —

пазител на границатнически
та.

Безбройни са успехите му, 
по време 15-годишния му мит 
ничесни стаж. Но да 
нем само тазгодишните.

че една

Да кажем на края и това: по 
случай 15 ноември — Деня на 
митническите работници, Анта 
насов е отличен от президента 
на Републиката с Орден на тру 
да, Съюзното управление на 
митницата го е наградило със 
10 хиляди динара, а от трудо 

нолектив на Димитров 
градската митница е получил 
ръчен часовнин.

В течение на тази година е
открил десет опита за нелегал 
но внасяне на наркотични ве 

както и случаи да

сто
Имахме намерение за Анта 

насов да пишем нещо друго, 
но всичко досега казано ня 
как си „дойде само по себе". 
А това другото, за което иска 
ме да пишем, е примерното 
му трудолюбие на работното 
място.

опити
има в нестопанските дейности, 
където нерядко се изнася, че 
е трудно да се изнамерят най- 
адекватни нритерии за възна- 
граждаване според труда. — 
изтъкна той-

До първи януари на 1978 го 
дина има още време и много 
от забелязаните слабости ще

шества,
се внася оръжие, муниция и
т.н.

С това, обича да каже Ан 
собствентанасов, той дава 

принос в борбата против зло 
в света и на свой начин

вия
Антанасов е митнически ра 

ботнин. През горещите летни 
дни, при патролни изпарения 
на безбройни коли; в студе 

зимни нощи, през про 
и есента, този относи 
млад човек можете да

тоД. Атанасов се бори за сигурността на гра 
ницата.

може да се отстранят.
М.А. Д.цата — отзивчив, с любезно 

и коректно отношение към 
всички 

Това

ните 
летта 
тел но
срещнете на граничния про 
пускавелен пункт „Градини”.

пътници и туристи, 
обаче не значи, че

ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СОЦИАЛИСТИ 
ЧЕСКИЯ СЪЮЗ НА ТРУДЕЩИТЕ СЕ 
ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА 
ОБЩИНСКИЯ КОМИТЕТ '

НА СЬЮЗА НА ЮГОСЛАВСКИТЕ КОМУНИСТИ 
ОБЩИНСКИЯТ СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ 
ОБЩИНСКАТА КОНЕРФЕНЦИЯ, НА СЬЮЗА НА СО 
ЦИАЛИСТИЧЕСКАТА МЛАДЕЖ 
ОБЩИНСКИЯТ ОТБОР НА СУБНОР

СУРД.УЛИЦАВ

НА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ И ТРУДЕЩИ СЕ В ГОДИ 
НАТА НА ТИТОВИТЕ И НАШИ ЮБИЛЕИ

ЧЕСТИТЯТ

29 ноември - шшзинка м Републината
Като им пожелават високи завоевания в социалисти 
ческото изграждане на нашата самоуправителна необ 
вързана Република

Портрет на Д. Р-СЛОБОДАН СОТИРОВ:
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Спорт В ХЦ КРЪГ НА СЪСТЕЗАНИЯТА НА МФС — НИШ В ДИМИТРОВГРАД

За 30 минутиУкрепване на 

спортната база „АС. БАЛКАНСКИ” — „ЕДИНСТВО” (Г. М.) 5=2

ДИМИТРОВГРАД 20 ноември. 
Времето студено и с непре 
къснати валежи от сняг.

в 55 минута Димитър Ставров 
най-сетне постигна пърси си 

Те гол. Обаче, радостта не про 
ренът влажен и хлъзгав. Зри дължи за дълго. Невнимание 
тели, само най-храбрите 
'найверни привърженици 
„Ал. Балкансни' — 100. Съ- 
дийсна тройка със Зоран Та 
сич на чело, от ниш, можаха 
да бъдат и по-доори.

повече грешки, в желание да 
се спаси от натастрофапно по 
ражение в игра влиза Живно 
вич, а излиза Раденкович, до 
като Митров-ич, след

★ Към петстотин, _ хиляди динара за строител-
футболно, басне /болно, волейболно и хандбал-ство на 

но игрище
и то на домашните футболисти 

използваха гостите и с- голана гласна

„Ас. Балкански — Ставров 
К. 6 Цветков 7 Виданович 7 
Пейчев 7 Денков 7 Тодорович 
7 Ставров Д. 9 Иванов 7 То 
дсрович 6 Кърстев 8 и Ален 
сов 8.

Голмайстори: итавров в 50, 
Алексов в 58, Ставров в 60, 
Алексов в 68 и Ставров в 70 
— за домашните и Митрович в 
56 и Младенович в 66 минута 
за гостите.

Първото полувреме измина 
в пълен превес на домашни 
те футболисти, 1_>оаче напада 
телите на „Ас. Калкански" не 
съУмяха да го използват. Про 
пуснатите две
положения на футболистите от 
Първия ред, само още пове 
че настинаха привържениците 
на футбола. Така с равен ре 
зултат се завършиха първите 
45 минути от ипрата и отиде 
на петнаеоотминутна почивка.

Футболистите на „Младост” три голови
Спортната база в Босиле

град през последните година- 
две значително укрепна. В ме 
отноотта „Песнара” край Дра 
говищица израства хубав спор 
тен комплекс: 
терени за футбол, баспетбол 
волейбол, хандбал, 
футболното игрище са израз 
ходвани над 140 хиляди дина 
ра. Наистина все още трябва 
да се построят трибуни, да се 
затреви самия терен, да се из 
градят спомагателни обентн.

За строителството на остана

Отборът на „Асен Балкански” с треньора Б. Виданович

на Митрович изравниха на 1:1.
След десетина минути Ален 

сов с хубава атака 'вкара топ
ката в гюла на гостите повтор 
на за „Ас. Балкансни". Отно 
во не за Дълго, младенович 
успя Да изравни резултата в 
66-та минута.

При такова положение гос 
тите започнаха да правят още

такъв кадър най-осезателно 
се чувствува във футбола. Не 

I сполуките на футболния отбор 
„Младост" (в есенния полусе 
зои се намира на дъното на 
табелката) потвърждава отда
вна известната истина, че спо

кавга със' съдията получи жъл 
тю картонче.

Високата победа на димит 
ровградските футболисти пот 
въРДи извънредният Ставров 
със своя трети гол в 
против „Единство от Горни 
Матеевац в 70 минута.

построени са

През второто полувреме, доСамо за рта крепят спортистите, отно 
сно специалистите по физиче машните футболисти нахлуваха 

на съперниновия гол, също 
като и валежите от сняга- 

доста дълго очанване

мача

сна култура.
— Най-остро се чувствува 

липсата на теньор във футбо След 
лния отбор — заяви ни Христо 
Костадинов, секретар на клу
ба. — А без кадри трудно мо 
же да се постигат висони за
воевания- Временно се ангажи 
рат Стоян Захариев и Радомир 
Йович, но и те не срещат го
лямо разбирателство. Мнозина 
родители на футболистите (гла 
вно средношколци) забраняват 
на децата да играят футбол 
и изобщо да спортуват, а то
ва нанася непоправими щети 
и връзка ръцете на треньорите 
— каза накрая Костадинов.

Трябва да се напомни още, 
че все още няма съблекалня, 
нито душове ,а теренът е пе 
сънлив и неподходящ за игра.
Засега общността по физиче- 
возването на играчите и им 
обезпечава ядене. Разбира се.

д. с.

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ОБЩНОСТИТЕ НА ИНТЕРЕСИТЕ
лите спортни терени: игрище 
то за хандбал, баскетбол и во 
лейбол, са изразходвани към 
200 хиляди динара. За доизгра 
ждането на спортния център 
ще бъдат 
към 150 хиляди динара, сума, 
за която вече е подаден иск 
до Републиканската общност 
по физическа култура.

Строител на спортните обек 
„Хидротехнина" — Бел- 
Трябва да се каже, че 

и не-

ОСНОВНИТЕ ЗДРАВНИ ОБЩНОСТИ ЩЕ ПОЛУЧАТ СРЕДСТВА
и Проентостатута на Регионал 
на здравна общност. Най-важ 
ното в този документ е, че 
той предвижда въвеждане на 
разширени права на земедел
ските осигураници. И този до 
кумент ще бъде приет до 
края на тази година, а въз 
основа на него ще бъдат из
готвени и статутите на основ 
ните общности за здравно о- 
сигуряване.

Членовете на Скупщината 
бяха осведомени и за финан
совото положение на здравни 

за- те фондове в Регионалната 
самоуправителна общност. 

През първите шест месеци 
и от годината във Фонда на ра 

ботническото осигуряване е 
създаден дефицит от 9,6 ми
лиона динара, а във Фонда 
на земеделското осигурание 

Според мнението на члено- 25 милиона динара, 
вете на Скупщината на Осно Очаква се обаче, че с но- 
вната общност за здравстве- вите облаги, които са в сила
но осигурание този документ от средата на тази година, де

по здравно оси означава важна крачка напред фицитът при земеделското о-
пуряване, основните здравни за по-рационалното и ефи- сигуряване до нрая на тази
общности ще могат да пол- насно ползване на здравния
зват 30 на сто от средствата, динар.
ноито се прибират в Регионал Па проведеното заседание 
ните фондове за здравстве на Скупщината бе разгледан

необходими още ★ До нрая на тази година основните здравни 
общности в общините в Южноморавския регион ще 
разполагат със собствени средства, които ще ползват 
за финансиране на основната здравна защита. До сега 
тези общности са формално съществували, тъй като 
с всични средства предназначени за здравното дело 
е разполагала Регионалната самоуправителна общност 
по здравно осигуряване.

ти е 
град.
през свободните съботи 
дели „Хидротехнина” оназва 
помощ на населението. През 
тези дни главно се работи «а 
доброволни начала.

Доброволен труд за строежа 
на спортните обекти са дали 
и средношколците при образо 
вателния център в града.

Разглеждайки този въпрос, 
членовете на Скупщината на 
Ооновната общност по здрав 
но осигуряване в Босилеград 
дадоха подкрепа на Проекта 
на самоуправителното споразу 
мение за утвърждаване 
средствата, с които занапред 
ще разполагат основните здра 

общности в общините. 
Според този проентодону- 

мент, нойто след широко пуб 
лично обсъждане до нрая на 
тази година ще бъде приет 

Ст. Н. от Скупщината на регионална 
та общност

но осигурание на работници 
и земеделци. Тези средства 
ще се ползват за финансира
не на основната здравна 
щита, ноето ще рече за фи
нансиране на амбулаторно-по
ликлинични, диспанзерски 
зъболенарсни услуги и за про 
веждане на превантивни мер
ки и анции в здравните домо-

че това не е достатъчно и че 
в тази насона ще трябва да 
се ангажират всични обществе 
но-политически сили в община 
та. Още повече, ногато знаем 
какво представлява физическа 
та култура в система на все
народната отбрана и нолно об 
ществото, нато цяло, отделя 
средства за развитието на спо 
рта.

на
ОБЕКТИ — ДА, НО СА НУ

ЖНИ И КАДРИ
Обратната страна на разгър 

натото спортно строителство и 
укрепването на спортната ба 
за може да се каже, че е не 
завидното състояние със спор 

, тните специалисти. Липсата на

вни
ве.

година да бъде приведен на 
минимум.

На приятелско посеще
ние в Димитровград

в. в.

ПРЕДИ 30 ГОДИНИ

Железопътната пиния пред оронГрупа от 18 ученици и 20 
гимназиални учители от Обра 

център „Иван

държателни делови разго
вори. За това време младежи 
те се състезаваха по футбол 
■и волейбол, а след това раз 
гледаха Димитровград.

Разговорите на домакините 
и гостите принлючиха в прия 
телсна 
сния

зователния 
Караиванов” в Босилеград на 
17 ноември т. г. бяха на по
сещение при колегите си в 
гимназията „Йосип Броз Тито” 
в Димитровград.

Целта на посещението, ко 
ето има изглед да стане тра 
диция, е да се размени о- 

на двата нолентива във 
в-ьзпитателно -образователната 
дейност.

На 16 ноември 1947 г. в 
Сараево пристигна първия 
-влак по младежката линия 
Шамац-Сараево, която бе за 
вършена четиринадесет дни 

и преди срон. На тази линия 
дълга 242 нм бяха изкопани 
5 520 000 кубически метра зе
мя и намъм, изградени 17 гол 

Д. С. оми мостове в дължина от

2 086 метра, пробити 9 тунела 
в дължина от 2 400 метра. Ли 
нията на доброволни начала 
строи младежта на Югосла
вия. 211 000 членове на Наро 
дната младеж на всички на 
роди и народности в сътрудни 
чество със специалистите.

5 735 младежи и девойки от 
42 страни. В Сараево на 16 
ноември на величествения 
митинг по повод пускането на 
линията говори председателя 
на Съюзното правителство 
маршал Тито. На посрещане на 
първия влак присъствуваха 
около 80 000 строители на ли 
нията, граждани на Сараево 
и околността.

обстановка на другар 
обед в хотел „Балкан”.

Просветните работници 
учениците от Босилеград, по 
каниха колегите си от Димит
ровград и те да посетят Боси 
леград.

пит

В изграждането на младеж 
ната линия са участвували и

анти- 
науни имаха съ

Така педагогическите 
ви по някои
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КОМИТЕТ НА СЪЮЗА НАНАРОДНИЯТ 
УНИВЕРСИТЕТ 

В БАБУШНИЦА

НА ВСИЧНИ 
ТРУДЕЩИ СЕ

ОБЩИНСКИЯТ 
КОМУНИСТИТЕ 

ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ 
АЛИСТИЧЕСКИЯ СЪЮЗ 

ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА МЛАДЕЖ

*т

„Уния“ - Белград 
МОТЕЛ - ДИМИТРОВГРАД НА СОЦИ-

НЛ ВСИЧКИ ГОСТИ, ГРАЖДАНИ И 
ТРУДЕЩИ СЕ

ЧЕСТИТИ

29 ноември-Деня 
на Републиката

НА СЪЮ-ЧЕСТИТИ

ЗА НА

ОБЩИНСКИЯТ СИНДИКАЛЕН

БАБУШНИЦА
ВСИЧКИ ТРУДЕЩИ СЕ И ГРАЖДАНИ

Празнина на 

Републиката 

—29 ноември

СЪВЕТ В

★ МОТЕЛ ДИМИТРОВГРАД обезпечава
на туристи и гости и предлага

но
щуване
извънредни специалитети ма югославска
та и други кухни

★ МОТЕЛ ДИМИТРОВГРАД предоставя 
своя обект за организиране на обществе-

НА

ни и частни увеселения 
★ МОТЕЛ ДИМИТРОВГРАД предлага прия-

веселение, уют- 
безалко-

ЧЕСТИТЯТ
С ПОЖЕЛАНИЯ ЗА 
ОЩЕ ПО-ГОЛЕМИ УС

ПЕХИ В СОЦИАЛИСТИ
ЧЕСКОТО СТРОИТЕЛ

СТВО.

тни минути на отдих и у 
на обстановка и разнообразни 
холни й алкохолни питиета

29 НОЕМВРИ 

- РЯ № 

РЕПУБЛИКАТА

★ Посетете МОТЕЛ ДИМИТРОВГРАД!

ГОРСКО СТОПАНСТВО „ВРАНЯ”
ГОРСКА СЕКЦИЯ - БОСИЛЕГРАД

На всички селскостопански производители трудещи се и граждани
ЧЕСТИТИ

НОЕМВРИ - ПРАЗНИНА 

НА РЕПУБЛИКАТА КАТО ИМ ПОЖЕЛАВАТ МНОГО УСПЕХИ 
В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОТО ИЗГРАЖДАНЕ.

С благопожелания за раз 
цвет на нашето самоуп 
равително социалистиче 
ско необвързано общес
тво.

ОБЕДИНЕНО ЕЛЕКТРОСТОПАНСКО 
ПРЕДПРИЯТИЕ В СЪРБИЯАвтотранспортно предприятие 

Босилеград
Осведомява
Всички пътници и граждани, че за 
предстоящия Празник на йепубли 
ката — 29 ноември, тази година

ОРГАНИЗИРА
На всички рейсови линии извън
редни автобусни превози
СЪЩЕВРЕМЕННО ЧЕСТИТИ

Власински електроце
нтрали Сурдулица

На асички граждани 
и трудещи се 
В Сурдулишка община

ПРАЗНИНА НА РЕПУБЛИКАТА - 21 НОЕМВРИ
ЧЕСТИТЯТ

на всички трудещи се и граждани 
с пожелания за нови победи в со 
циалистическото изграждане 29 Н0ЕМ1РИ 

- ЦЕНЯ НА 

РЕПУБЛИКАТА

Лоша за абонирана на иБратствоя
УВАЖАЕМИ ЧИТАТЕЛЮ!

Абонирам се на веснин „Браство" от 1 януари

1978 година до---------- :---------------- .
Вестнина ми изращайте на следния адрес:

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

Като на редовен читател и 
приятел на вестнина, обръща
ме се нъм теб с молба, до- 
нолното желаеш да бъдеш а- 
бонат и занапред, да попъл
ниш, отрежеш и върнеш заяв 
ката на адрес на „Братвство” 
Кей 29 декември № 8, 18 000 
Ниш, най-късно до 20 денем 
ври т-г.

Име (собствено и фамилно)

село (улица)

С пожедения за 
воевания в социалистическото 
граждане на общината и страната.

още по-високи заПоща
из-

Абонамента ще внеса в срон от 15 дни след по
лучаване на сметката.

СТРАНИЦА 12 БРАТСТВО * 25 НОЕМВРИ 1977
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КООПЕРАЦИЯ НА СДРУЖЕНИ 
ПРОИЗВОДИТЕЛИ В БАБУШНИЦА

ИЗРАБОТВА:

— ПЕЧАТНИ ТЪНАНИ И ТЕНСТИЛНА ГАЛАНТЕРИЯ.
— ХАЛТЕРИ,
— СУТИЕНИ,
— РАБОТНИ НОМБИНЕЗОНИ,
— КЪРПИЧКИ

НА СДРУЖЕНИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ,

НА ВСИЧНИ ГРАЖДАНИ И ТРУДЕЩИ СЕ

НА ВСИЧКИ ТРУДЕЩИ СЕ И ГРАЖДАНИ честити

ЧЕСТИТИ ДЕНЯ НА РЕПУБЛИКАТА Деня на Републиката - 

29 ноемвриС ПОЖЕЛАНИЯ ЗА НОВИ УСПЕХИ В СОЦИАЛИСТИЧЕСКО
ТО СТРОИТЕЛСТВО ЗАНАПРЕД.

ГОСТИЛНИЧАРСНОТО 
ПРЕДПРИЯТИЕ 
„църни връх"
В БАБУШНИЦА

В СВОИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ 
В БАБУШНИЦА, ЗВОН- 
СКА БАНЯ и др. сели
ща в общината и регио-

НАТО ИМ ПОЖЕЛАВА УСПЕХ В ПО-НАТАГЬШНОТО 
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСНОСТОПАНСНОТО ПРОИЗВОД- 
СТВО.

ОБЩИНСКА СКУПЩИНА В БАБУШНИЦА

{

НА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ И 
ТРУДЕЩИ

на

предлага първоначестве- 
ни алкохолни и безалко
холни налитни и местни 
деликатести.

ЧЕСТИТИ
ХИМИЧЕСКА ПРОМИШЛЕНОСТ

»Лужница«
В БАБУШНИЦА

29 НОЕМВРИ
ПРАЗНИКА ЙА РЕПУБЛИКАТА

НА ГОСТИТЕ и 
НА всички 
ТРУДЕЩИ СЕ

Прашка на 

Републиката- 

29 ноември

Произвежда:
С ПОЖЕЛАНИЯ ЗА ОЩЕ ПО-ГОЛЕМИ УС
ПЕХИ В ИЗГРАЖДАНЕТО НА СОЦИАЛИЗ-

— овални плочи от полиестер,

— шприцовани произведения от постирол, поли

етилен и полимер ацетатня целулоза за шм- 
роно потребление в промишлеността.

МА

&
— части на санитарни уреди,

КОМУНААНО-УСАУЖНОТО ПРЕДПРИЯ
ТИЕ „КОМУНАААЦ” В БАБУШНИЦА

— дестилирана вода.

— оцет идест. алкохол и др.

. .КОМУНАААЦ” ВЪРШИ
ВСИЧКИ ВИДОВЕ ВИСОКИ И НИС
КИ СТРОЕЖИ

НА ВСИЧНИ ТРУДЕЩИ СЕ И ГРАЖДАНИ

честити
НА ВСИЧКИ ТРУДЕЩИ СЕ И ГРАЖДАНИ

ПРАЗНИКА НА 

РЕПУБЛИКАТА - 

29 НОЕМВРИ

ЧЕСТИТИ

ПРАЗНИКА НА 

РЕПУБЛИКАТА 

29 НОЕМВРИ

КАТО ИМ ПОЖЕЛАВА МНОГО УСПЕХИ В 
ПО-НАТАТЪШНОТО ИЗГРАЖДАНЕ НА 
СОЦИАЛИЗМА

С ПОЖЕЛАНИЯ ЗА ОЩЕ ПО-ГОЛЕМИ УСПЕХИ В СО

ЦИАЛИСТИЧЕСКОТО СТРОИТЕЛСТВО.

СТРАНИЦА 13БРАТСТВО * 25 НОЕМВРИ 1977



КОМУНАЛНО-БИТОВОТО ПРЕДПРИЯТИЕ

„Усл»га“ в Дипшровг|юд
НА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ И ДЕЛОВИ ПРИ
ЯТЕЛИ В ОБЩИНАТА И СТРАНАТА

ЧЕСТИТИ

КОНФЕКЦИЯ „СВОБОДА4 - Д1ИИТР0ВГРАД
КОНФЕКЦИЯ „СВОБОДА” — ДИМИТРОВГРАД

ООСТ „Младост” (производството) и „Будуч-
„ЕдииствоСъс своите

пост” (търговията) и трудовата единица 
общи служби)29 НОЕМВРИ - ДЕНЯ НА РЕПУБЛИКАТА

клиенти, на трудещите се и наНа своите могоуважавани 
всички граждани в страната и общинатаКАТО ИМ ПОЖЕЛАВА ПОВЕЧЕ УСПЕХИ 

ЖИВОТА И СОЦИАЛИСТИЧЕСКОТО 
СТРОИТЕЛСТВО
В

Ч Е С Т И Т И★ „Услуга” оказва на гражданите всестран- 
в нейните магазини винаги щени услуги:

намерите доброкачествени и евтини сто- 
килимарския цех се тъчат най-кра- 29 НОЕМВРИ - ДЕНЯ НА 

РЕПУБЛИКАТА
ки, в
сиви килими, строителният цех строи св- 

модерни частни къщи и общест
вени обекти, а всестранни услуги оказ
ва и сервизът за електро, радио и теле
визионни услуги!

тини и

нови социалистически завоевания
ГРАЖДАНИ, ПОЛЗВАЙТЕ УСЛУГИТЕ ИЛ 

„УСЛУГА"!

С искрсни пожелания за 
и всеобщо благоденствие на всички трудови хора 
„СВОБОДА” ПРОИЗВЕЖДА: г.

мъжка, дамска и детска конфекцияСъвре
„СВОБОДА” ПРЕДЛАГА:

менна

Богат асортимент облекла в богатата гама от разцветки 
„СВОБОДА” СЕ ПРЕПОЗНАВА:

По съвременната кройка на моделите, 
външен вид на
делия и по фината изработка на всички модели 
„СВОБОДА” СЕ ПОЛЗВА

Строителното предприятие 

„Градил“ в Димитровград съвремения
облеклата, достъпните цени на своите из-

НА ВСИЧКИ ТРУДЕЩИ СЕ И ГРАЖДА
НИ, НА ДЕЛОВИ ПРИЯТЕЛИ В ЦЯЛАТА 
СТРАНА И ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА

домашния и чуждестраннияС голям авторитет на
пазар

ГРАЖДАНИ: Искате ли да вървите под крак с модните 
изисквания на деня купувайте конфекция „СВОБОДА” 
собствените и магазини и в останалите търговски магазини 
навред из страната!

в
ЧЕСТИТИ

29 НОЕМВРИ - ДЕНЯ НА РЕПУБЛИКАТА
С ПОЖЕЛАНИЕ ЗА ОЩЕ ПО-ВИСОКИ РЕ
ЗУЛТАТИ В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОТО 
ГРАЖДЛНЕ

ИЗ- ОСНОВНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА 
СДРУЖЕНИЯ ТРУД

„ТЪРГОКОП“- ДИМИТРОВГРАД'★ СТРОИТЕЛНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ „ГРАД- 
НЯ” ВЪРШИ СТРОЕЖ НА ВСИЧКИ ВИ
ДОВЕ ОБЩЕСТВЕНИ И ЧАСТНИ ОБЕК-

На всички свои потребители, тру
дещите се и гражданите

ЧЕСТИТИ
29 НОЕМВРИ — ДЕНЯ НА 

РЕПУБЛИКАТА 
С пожеления за общо

ТИ

ГРАЖДАНИ ПОЛЗВАЙТЕ ВИСОКОКАЧЕСТ 
ВЕНИТЕ УСЛУГИ НА „ГРАДНЯ”. благоден

ствие и високи постижения в соци 
алистическото строителство.

горска стопанство ,вранг
ООСТ ГОРСКА СЕКЦИЯ 

„СУРДУЛИЦА“ — СУРДУЛИЦА

Трудовата общност на Самоуправителната 
общност за детска защита в Димитров

град обявява

КОНКУРС
за вакантно работно място 

— РЕФЕРЕНТ ЗА ПРИЗНАВАНЕ ПРАВАТА 
ЗА ДЕТСКИ ДОБАВЪЧНИ И РЕФЕРЕНТ 

АДМИНИСТРАТИВНО-ЮРИДИЧЕС
КИ РАБОТИ НА СКУПЩИНАТА НА ОБ
ЩНОСТТА И НЕЙНИТЕ ОРГАНИ И НА 
ПРОФЕСИОНАЛНАТА СЛУЖБА

На всички граждани и трудещи се 
общината

в
ЗА

ЧЕСТИТИ

УСЛОВИЯ: юрист с най-малко 1 го
дина трудов опит на административно-юри 
дичесни работи.

С молбата обгербвана с 1 динар гер
бова марна нандидатът трябва да прило-

ПРАЗНИКА НА РЕПУБЛИКАТА - 29 
НОЕМВРИ

жи:
С ПОЖЕЛАНИЯ ЗА ОБЩО БЛАГОДНЕС 
ТВИЕ И УСПЕХ В СОЦИАЛИСТИЧЕС 
КОТО СТРОИТЕЛСТВО 
ООСТ ГОРСКА СЕКЦИЯ „СУРДУЛИЦА” 

-л Т В .СУРДУЛИЦА ПРОИЗВЕЖДА ТОРС 
КИ РАЗСАД, ЗАЛЕБЯВА, ИЗПОЛЗВА 
ГОРСКИТЕ ПЛОЩИ И ИЗНАСЯ В ЧУЖ 

ВИНА ДЪРВЕСИННИ АСОРТИМЕНТИ

— Удостоверение за специалността,
— удостоверение за трудовия опит. 
Молби с некомплектувана донумента- 

ЦИЯ няма да се разглеждат.
Молбата с приложенията се израща 

до трудовата общност на Самоуправител
ната общност за детсна защита в Димит 
ровград в срок от 15 дни от деня на обя
вяването на ноннурса във вестник „Брат
ство".

Трудовата общност на професионал
ната служба на самоуправителната 
общност за детсна защита в Ди
митровград

СТРАНИЦА 14
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ИНДУСТРИЯТА НА КАУЧУКОВИ ИЗДЕЛИЯ
йй ПИРОТ99

ОСНОВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СДРУЖЕНИЯ ТРУД „ДИМИТРОВГРАД" 
В ДИМИТРОВГРАД

НА ВСИЧКИ СВОИ РАБОТНИЦИ, ДЕЛОВИ

ЧЕСТИТИ

ПРИЯТЕЛИ, КЛИЕНТИ И ТРУДЕЩИ СЕ ОТ СТРАНАТА

29 НОЕМВРИ - ДЕНЯ НА РЕПУБЛИКАТА
ПОЖЕЛАВАЙКИ ИМ ВСЕОБЩ НАПРЕДЪК И РАЗЦВЕТ И НОВИ ТРУДОВИ ПОБЕДИ В СО
ЦИАЛИСТИЧЕСКО ИЗГРАЖДАНЕ

ЗАВОДИТЕ НА „ТИГЪР” ЗА НУЖДИТЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО И ПРЕДПРИЯТИЯТА ПРОИЗВЕЖДАТ:

— Радиални гуми за кола 
— Вътрешни гуми

— Дюшеци, възглавници и други индустриални 
стоки от гума

Всички видове топки 
— Различни спортни обувки

—• Обувки от гума (лечени дамаски и др.) '
— Технически стоки за широко потребление

— Технически стоки за автомобилната и други ви 
дове промишленост

— Гумени нишки
— Лепила за широко потребление

— други видове стоки
ТЪРСЕТЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯТА НА „ТИГЪР", ЗА ЩОТО СА ЕВТИНИ И ВОСОКОКАЧЕСТВЕНИ!

Трудова организация ГОСТИЛНИЧАРСКО ПРЕДПРИЯТИЕ

БШАГ В ДИМИТРОВГРАД„БОСИЛЕГРАД“ 99
НА ВСИЧКИ ГОСТИ, 

ГРАЖДАНИв Босилеград
С ОСНОВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ:\яяштт>а^ -' •

„СЛОГА” (за търговия)
„НАПРЕДЪК” 
производство)
„ИЗГРАДНЯ" . (за строителство)
ОБЩА СЛУЖБА

И ТРУДЕЩИ СЕ

ЧЕСТИТИ

29 НОЕМВРИ - ДЕНЯ НА РЕПУБЛИКАТА(за селскостопанско

ьЩ КОМ РАЗ
1Ч^1 Л1С051. АУМА

I

НА ВСИЧКИ ПОТРЕБИТЕЛИ, 
ГРАЖДАНИ И

ТРУДЕЩИ СЕ КАНТОРА ДИМИТРОВГРАД
НА СВОИТЕ ДЕЛОВИ ПРИЯТЕЛИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА 

НА ВСИЧКИ ТРУДЕЩИ СЕ ЧЕСТИТИЧЕСТИТИ

29 НОЕМВРИ — ДЕНЯ НА РЕПУБЛИКАТАПРАЗНИКА НА РЕПУБЛИКАТА 

- 29 НОЕМВРИ
С ПОЖЕЛАНИЯ ЗА ВСЕОБЩИ ТРУДОВИ ЗАВОЕВАНИЯ 
И БЛАГОДЕНСТВИЕ ' НА ТРУДОВИТЕ ХОРА

★ „КОМПАС” е едно от водещите у нас ту- 
ристическо-гостнлничарски предприятия, 
оказващо същевременно и валутни услу
ги на туристи и граждани

★ Трудещи се, граждани, гости ползвайте 
качествените услуги на кантората на 
„КОМПАС” на гранично-пропусквател- 
ния пункт „Градина" край Димитровград!

като им пожелава високи завоевания 
в социалистическото строителство и 
общо благоденствие У ч

СТРАНИЦА 1$БРАТСТВО * 25 НОЕМВРИ 19Т7



МОЖЕ БИ ЩЕ ВИ ИНТЕРЕСУВА?
ВЪПРОСИ:

1. Конно о миналото на Ба- 
бушница?

2. Незнанието на 
на соло Бошица.

3. Ной О Пет-ьр Тасев?
4. Нан получи името си со

ло Назърица7

махалите

ео1ш— ° г, с •а е О /•и«*»*'*. р
И №! ! -№к

ОТГОВОРИ:

1. Архоологичеони находим 
показват, че на мястото иъдо 

Бабушница е 
съществувало селище в анти 
чно време и по времо на рим 
лямите. По време на цар Ду* 

неговата смърт Ба

. то се намира
СВЪРЗВАНЕ

ЧИВИЯ шан и след
бушница о била в състава 
сръбоната сродновоиовна дър
жава. По-нъсно в 19 отолотие 
опоменоват со въстания на на 
селениото против турцито. По 
времо но първото сръбско въ 
стонио съществувало о двиЖ8| 
ние под влияние на Илия Стре 
ля, лесковашии войпода. До 
края на освобождението от 
турците 1878 година тук са 
ставали бунтове против турско 
то управление.

2. Божица, село в Сурдули 
шка община. Намира се на 
пътя Сурдулица — Босилеград, 
недалеч от Промая- Заема 71,6 
кв. нлм и има 334 къщи. Ра

на

НИКИГА не съм мислил дека у жиио- 
теквея му Не с обикиовену, 

чивию. Ама ето тия дни и това сам
жо-тат, че имам

лезну, __
имал.

1
Погледам онядан на колата видим дека 

ми нема йедна чивия. Надигнем се при Ле- 
ку Огняратога да видим може ли да надуие 
мейовете и да ми напрайи чивиюту.

— Е, Манчо, ти да си жив, още кига я 
не работим туя работу. Иди у Цариброд, 

може да ти напрайе чивию. 
Отидо у Цариброд и улезо у йедну же- 

лезарску работилницу. Виде ме йедно дете 
дека се муам по работилницу ту и ме пита: 

— Дедо, ти кикве муВе имаш?
— Нещо около колата, дете ...
— Е, са и вие сел>аци се разпрайате са

мо с кола, почеке малко ...
Видим дека ме детето не разбра:
— Дете, не съм я дошъл да ми опраяте 

лимузину, а требе ми само чивия за волов- 
ска кола ...

4

само там

стояние на махалите има и по 
пет часа ход. Божица предста 
вява красив планински пейсаж 
с хубави широки хоризонти. Се 
лото съчиняват махалите: Се
ло, Кодина — махала, Деди- 
чина махала, Марковска маха
ла, Дживина махала, Мариче 
ва махала, Драйчина махала и 
Букова глава.

БЮДЖЕТ

3. Петър Тасев е роден 
1900 година в село Вълковия- 
Основно училище завършил в 
родното си село, а прогимнази 
ално образование в Димитров 
град. Като шивашки работник 
е работил в своето село и Ди 
митровград. Като млад се при 
съдинява към работническото 
движение. Според изказвания 
на брат му Александар, Петър 
е участвувал в демонстрации 
в София и говорил от един 
балкон. През 1934 година за 
минава на работа в Париж, а 
оттам в Испания- Загинал ка-

; то испански борец през 1937 
година. Той е единственият ис 
лански борец от Димитровград 
ска община.

4. Село Назърица в минало 
наричало Неманици. По-

— Е, това не прайимо дедо, — каже де-
ако— ако ти не работи жмигавац,

шетаю брисачитето,
немаш ауспуг или ти. не 
може да те опрайимо, а селска кола не оп- 
раямо. Ако очеш иди у Пирот при циганете 
на пияцат, може да намериш некою чивию.

Узнем автобусат, седнем ко 
при мосат у Пирот.

Видим дека покре дуВанете се продава 
железария. Надиго се та там. Зарадува се 
дека най-после, че си купим чивию. Ка при-

чивийе не-

/64-човек та

ПРЕДКОНГРЕСНИ РАЗГОВОРИ

Тъжен потендо до тезВават кво да видим —
ма ни за лек.

— Изгледа немате чивийе — кажем на
На октомври 1977 година 

се навършват шест тъжни ме 
сеца от смъртта на нашия
МИЛ
дор 
Одоровци.

В тоя ден на гробищата в 
Димитровград в 10 часа ще 
дадем половингодишен помен 
на покойника.

Подканваме близни и ро 
днини да дойдат, за да се 
пренлоним и положим цветя 
на гроба му.

то се
късно селото получило името 
Назърица според 
един турчин — НазъР- Тоз бил 

заможен и харесл пасби 
щата на село Неманици и тук 

своето

продавачатога.
— Имаше десетина оцутра ама се раз- 

грабаше ко алва —
Учуди се кво да прайим мину толко се

ла и градове и чивию не може да намерим. 
Ка си пойдо свърну при Боку на Берилов- 
ску капию. Ручамо, пимо винце и ка си пой
до, Бока стури од неговата кола йедну чи
вию и ми Ву даде ко подарък.

— Те, Манчо, услужи се, а я че гледам 
тия дни да си купим йедну чивию.

- \;Н;името на
каже ми човекат. съпруг, баща и дядо То 

Любенов от с. Височнимного
...започнал да докарва

паша. Стадата и къотадо на
щата му били на една 
която и днес се нарича ,,Ва 
злийсно рачевище". След то
ва НазъР успял с измама да 
докаже, че е купил имотите 

Селяните били

нива,

на селяните, 
принудени да се изселят в Щи 
поко, къдото новото си сели
ще нарекли Неманици.

МАНЧА От семейство 
Любенови

(Избор: Б. Н.).♦
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