
БрятстВо С' У**»
СФРЮ

ма президента 
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 
иност и за приноса в ра 
заптието на братството 
и единството между на
шите народи и народно
сти.

на

народност ^с»еТГ^с!п7вя|Г1^Г

16 ДЕКЕМВРИ 1977 * БРОЙ 837 * ЦЕНА 1,20 ДИ НАРА ★ ГОДИНА XIX

Г Л НА 22 ДЕКЕМВРИ ЩЕ СЕ СЪСТОИ

ВЕЛИЧЕСТВЕН НАРОДЕН 

МИТИНГ В НИШ
На митинга ще говори членът на Председателството 

на ЦК на СЮК Петър Стамболич. На Трета сръбсна проле
тарска бригада ще бъде предаден Орден на народен ге
рой-

Тазгодишните чествувания на 
Деня на Югославската народ 
на армия .ще преминат в 
знак на юбилеите на другаря и 
Тито, СЮК и на всички на 
ши народи и народности.

Централното тръжество на 
Деня на ЮНА в СР Сърбия 
ще се състои на 22 декември 
в Ниш. Тук на голям народен 
митинг ще произнесе реч чле
нът на Предеседателството 
на ЦК на Съюза на югослав 
ските комунисти Петър Стам 
болич. На тържеството друга 
рят Стамболич ще връчи Ор 
ден на народен герой на Тре 
та сръбска пролетарска бри 
гада.

На тържествата в Ниш ос

вен бойците, работници, мла 
дежи и девойки пионери и тру 
дещи се и граждани на Ниш 

околните места ще взе 
мат участие и частите на ни 
шкия гарнизон, които продъл 
жават военните и революци 
онни традици й на славната 
Трета сръбска пролетварска 
бригада.

В навечерието на празнина 
в Дома на ЮНА в Ниш ще се 
състои тържествено събрание 
с богата културно-художестве 
на програма, отделно пропито 
с моменти които говорят за 
бойния Път на Трета сръбска 
пролетарска бригада и изграж 
дането на Югославската наро 
дна армия-

НАШАТА АРМИЯ
„Нашата армия започна да се създава по осо

бен начин, не в кабинети, не с декрети, не с някак
ви големи финансови средства, не от някои големи 
военни специалисти, теоретици, — но тя започна да 
се създава от обикновения човек, от обинновения 
селянин, от обикновения работник, от обинновенияНЕСЪКРУШИМАТА

народен интелигент, от народната интели-същинсни
генция- Тя започна да се създава в най-трудните днидост може да сме щастливи. Линът на 

нашата армия е осмисленият замисъл на 
върховния номендант и Комунистическата 
партия- Другарят Тито неведнаж изтънва, 
че Армията е неразривна част на югослав
ското самоуправително общество, обща 
сплав с народа. Тя черпи моралната си си
ла от братството и единството и дава огро
мен принос за югославското братско еди
нение на народите и народностите.

Силата на Армията е в концепцията 
за всенародна отбрана. Концепция, създа 
вана през Народоосвободителната война, 
в чиито основи лежи пределно ясната на
соченост към собствените стойности и 
възможности. Това е Титова концепция за 
всенародна война донрина на мира, израз 
на последователно и творческо приложе
ние на марнистиото учение за въоръжен

ЮГОСЛАВСКАТА НАРОДНА АРМИЯ
започна да нълни с първите подготовка 
на комунистите достойно да посрещнат 
надигащия се в Европа фашизъм преди 
Втората световна война. Югославсната ко
мунистическа нартия начело с другаря Ти
то осъзнават: АРМИЯТА ще бъде

ано е НАРОДНА. Ходът на истори-

на нашата история, през 1941 година. Хората, които
станаха така да се каже основата на тази наша армия 
оставиха плуговете, дойдоха от фабрините от учили
щните снамейки. Тъкмо в това се състои силата на 

армия, защото още от първия ден тя 
стоеше от такива хора. Такива хора не бяха само оби
кновени бойци, но и подофицери, офицери — до най- 
висшите. И аз бях работник.”

силна
само
ята потвърди прозорливостта и далновид
ността на това определение.

От пепелта на едно разорено общес
тво, на развалините на една изчезнала 
държава, ражда се нова, съвременна, на
родна армия- С първите партизански из- 

оповестява, че занапред врагът 
светкавичното си побе-

се съ-тази

ТИТО
стрели тя 
не ще ликува от 
дно опиянение. Все по-често ще 
стоманения й юмрун.

Създавана от работници и селяни, от 
прогресивна интелигенция, с право я нари- 

_ ЧЕДО НА НАРОДА. Партизанските 
ударни групи, чети, отряди, на 22 денември 
1941 година (в периода на най-жестоно 
настъпление на хитлеристките пълчища) се 
сливат и тя доживява първия си рожден 

ПЪРВА ПРОЛЕТАРСКА УДАРНА БРИ-

изпитва

народ.
Югославската народна армия е била 

и си остава мощна опора на единството 
на нашата страна и нейното непоклатимо 
социалистическо развитие, обединяваща 
техническия и човешкия фактор в цимен- 
тираща сплав. Тя задълбочава и потвър
ждава нласовия, народния и социалисти- 
есния си характер 

на социалистическото строителство.
Нейната несънрушимост извира от со

бствените сили, от високо съзнание, во
левите, технически и тактически добре 
обучени кадри, от мотивите на политика
та на необвързано отечество, от дълбоно- 
то убеждение, че защитава мирното разви
тие на самоуправителна 
Югославия-

чат

ден:
ГАДА. съзидателните дниВсе до победния край, тя налива си- 

възмъжава. Ще мине през 
изле- 

И по
расте,

на седемте офанзиви и ще
ли,
огъДя
зе от тях калена в несънрушимост. 
бедно ще шества из поробената си роди
на нато разгромява врагове и предатели и 

свободата. Нанрая побед- 
знамената по всични нраи-

носи на народа
но ще развее 
ща на изстраданата страна.

Днес прерасна в съвременна организи- 
военна сила. Сърцевината на тази 

, всенародната отбрана. Готова 
миг да спре похитителя, решил 

нашето небе,

социалистическа

Тито,Тези основи положи другарят 
върху тези основи я изгражда и укрепва 
за добруването на братсните югославски 
народи и нардности.

рана,
сила е във 
е всеии
да наруши спокойствието на 
море или земя-

А обърнем ли взор нъм минало, на
правено, павоювано — със занониа гор*

Иван ЕЛЕНКОВ, 
подполковник

Части на териториалната отбрана



ЮБИЛЕЙ НА РЕВОЛЮЦИОНЕРА80-ГОДИШНИЯТ

ФРАНЦ АЕСКОШЕКУСПЕХИ, НО И СМБ0С1И
ЛУКАЦентралния комитет на СКС, на което 

Босилеград бяха ана-★ В подготовките за Единаестото заседание на 
ще се обсъди осъществяването на националното равноправие, в 

лизирани някои от въпР°сите' засягащи тази тема

разрешаване и на редица дру 
А ги проблеми.

гато средства цялостно и на
време са 'им обезпечени, 
именно електрификацията 
селата, изграждането на общи 
нски и междуобщински пъти-

Във встъпителната реч на 
ГОНЕ ГРИГОРОВ, секретар на 
ОК на СКС бе 'изтъкнато, че 
в областта на учебното дело, 
културата и информирането на 
роден език. българската народ 1ца и други обекти са от ши- 
ност в Босилеградска община 
успешно и последователно о- 
съществява национланото си 
равноправие в СР Сърбия. О- 
баче, осъществяването на раз 
войната стопанска политика 
на икономически изостанали
те краища е все още нерав
номерно и бавно. Такъв е слу
чаят и с Босилеградска общи 
на, в която не са използвани 
всички възможности за по-ус- 
корено икономическо разви
тие.

моментикоито в решителните 
на нашата история бяха доста 

омели и способни, което

Тези дни бе ознаменувана 
80-годишнината от рождението 
на известния 
волюционер, член 
на федерацията Франц Лесно 

— Лука. Другарят Франц 
произтича от рабо 

класа на Слове- 
лоследователен 

за правата на словен 
народ. Още през 1926 

той се

Преди всичко тези въпроси 
ще бъдат посочени в анализа, 
който ще бъде доставен 
ЦК на СКС.

на
югославски ре 

на Съвета
тъч но
на партията даваше в-цзмож 

обедини всички сво-
на

мост да 
бодолюбиви сили в борбата за 
национално освобождение

социалистичес-

в. В шок 
Лескошек 
тническата

ускоренороно значение за
и

ния и стана 
борец 
ония

революционно 
ко преобразование.БОСИЛЕГРАД

Сказки за Тито и военно-политиче
ското положение в света

включва в 
кон

година
ЮКП, а на учредителния

КП на Словения, съ- 
Чебине през 1937

грес на 
стоял се в 
година, става секретар на цн 
па КП на Словения- И оттога 
ва винаги е бил на отговорни 

КП на Словения инезависимостта", а втората 
„Военно-политическото положо 
ние в света".

Тези две теми бяха реали 
зирани в рамките на програма 

по идеологическо-полити
ческото образование и маркси 
с^ко възпитание на запасни- 

военни командири и мла 
дежта в Босилеградска общи

В. В.

НИКОЛА АНИЧ, полковник на 
ЮНА н директор на Военното 
литичесния институт в Бел
град, през миналата седмица 
в Босилеград, изнесе две осо 
бено успешни сказки, които 
предизвикаха голям интерес.

постове в 
в Политбюро на ЦК на ЮКП. 
Затова бива веднага включен 
в новото временно рт,новод- 

ноето през 1938 годинаВодещите стопански органи 
зации от Южноморавсния ре
гион и извън него не зачитат 
утвърдената в тази област по
литика ло-решително да анга
жират производствените си 
възможности в икономически тег 
изостаналите общини. По та
къв начин бавно могат да се 
ползват и инак ограничените 
средства в Републиканския 
фонд за развитие на недоста
тъчно развитите краища.

ство,
формира другарят Тито, а след 

Политбюро на ЦК на
та

това и в 
ЮКП под ръководството на 
Тито.Първата сказка бе на тема: 

„Тито, върховен комендант, до 
ктор по военните науки — стра 

на революцията, мира и

те

на. Като закален революционер 
по време на фашисткото напа 
дение на Югославия през 1941 
година
на Военния комитет, а от юни 
същата година е пръв комен 
дант на Главния щаб на сло
венските партизански части.

бива избран за член
СЪВЕТЪТ ЗА НАРОДНА ОТБРАНА КЪМ ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО 
ТО НА СФРЮ ЗА '

Развитието на 
всенародната отбрана освобождението 

Франц Лескошек е министър 
в първото правителство на 
Словения, сетне министър на 
тежката индустрия в правител 
ството на ФНРЮ. С неговото 
име, нато дългогодишен сътру 
дник на другарите Тито, Кар 
дел и други е свързано изгра 
ждането на редица големи про 
мишлени обекти в Югославия-

След
Като последица на бавното 

стопанско развитие се 
до миграция нан аселението и 
увеличаване броя на незаети
те работници. Разбира се, 
стопанските дейности на об
щината не са използвани вси 
чки налични възможности. Ня 
кои от стопанските организа
ции, чиито перспективи 
добри, бавно и. нерешително 
навлизат в нови инвестицион
ни мероприятия-

стига
Заседанието бе председател-ствувано от президента Тито

та на всенародна отбрана и 
утвържаване на ключовите на 
соки в нейното по-нататъшно 
развитие в теорията и практи 
ката, свързано с развитието 
и действуването на обществе 
ната самозащита и в рамките 
на общата подготовка за XI 
конгрес на СЮК.

За изпълняването на тази 
задача Съветът формира де
лова група.

Под ръководството на прези 
дента Тито не 12 декември 
в Белград се състоя заседа
ние на Съвета за народна от 
брана при Председателството 
на СФРЮ.

в

На заседанието са обсъдени 
въпроси за по-нататъшното и- 
зучаване и шо-широното съблю 
даване на постиженията в осъ 
ществяването на

са

Жизненият път на другаря 
Лескошек го представлява на 
то един от ръководителите, Франц Лескошекнонцелция-

Някои стопански организа
ции обаче, чиито услуги пол
зват повече общини.
Пътното предприятие от Вра
ня, Електроразпределителното 
предприятие от Лесковац 
други, бавно изпълняват свои
те задачи, дори и тогава, ко-

канто

ИОСИП БРОЗ ТИТО
и

Създаване на 

Народоосвободителната 

войска на Югославия
ВЕСТНИК НА БЪЛГАР
СКАТА НАРОДНОСТ В 

СФР ЮГОСЛАВИЯ 
Излиза всени петък 

Урежда редакционна 
колегия 

Директор 
ТОДОР ВЕЛЧЕВ

Главен и отговорен

НАЧЕЛО НАСЮК
С решение на Върховния 

щаб от мнопобройните ударни 
и партизански бригади и от 
някои !по-големи партизански 
отряди бе създадена регуляр 

Народоосвободителна 
войсна >на Югославия. Тя се 
раждаше през 18-те месеца 
на тежката и кървава борба 
от кръвта на своите най-добри 
бойци, синове и дъщери на 
нашите народи. Така се ражда 
ше нашата геройска, обича 
на от народа, отмъстителна, 
освободителна войсна. Създа 
ването на тази народна войсна 
е най-големият досегашен ус 
пех на народното въстание в 
земите на Югославия- 

Това беше Дъготраен и тру 
ден процес, защото нашата

партизанска войона се ражда 
ше от малки партизански отр 
яди, създаваше се от голоръ 
ки патриоти,

ти, принудително: не е въоръ 
жавана от фабриките, чрез ®о 
енните лиферанти, които 

селяни, работни кога печелеха големи пари от 
честна интелегенция, на въоръжаването на бившата

СРня1211ншшПат^РкТе и югославска войска. Напротив, 
наемници. Трябваше всеки боец на нашата храб 

с кървави жертви от врата да ра народна войсна с Р 
се отнема всяка пушка, всяка борба и със своята нр-ьв отне 
бомба, всеки патрон, всяка маше и отнема оръжието от
тГГНИ^ки ?Гаи ГсеГ

Ги на генералите «ГТив^Г^ "

нааЯМвГГценавРиаскГа дГуГ ГатГ год^Г аПРИЛ 
ГбГадГГ п^Та^ корпуси“3^ **

ното въстание. Следователно, Р У 
нашата народна войсна Не е 
създавана от горе/ чрез денре

Статията е публикува 
на в „Бюлетина” № 
20-22 и в „Борба” № 31 
за денември 1942 годи
на. В същия брой на 
„Бюлетина" е обнарод
вано решението на Вър 
ховния щаб за създа 
ване на регулярни вое
нни единици и за про
мяна на названието „На 
родосвободителна пар
тизанска и доброволчес
ка войсна
вия" в названието „На- 
родоосвободителна вой 
ска и партизански отря 
ди на Югославия”.
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АРМИЯ НА НАРОДИТЕ 

И НАРОДНОСТИТЕ
От първите партизански отряди Югославската 

народна армия израстна в армия на всички народи и 
народности на Югославия. Като армия на братството 
и единството и на равноправието на народите и на
родностите във всяка от тях тя намираше неизчерпа
ем източник на новите бойци. Всъщност тя се разви
ваше нато въоръжена част на народа, като самият 
въоръжен народ — и с това може да се обясни об
стоятелството, че от година в година тя ставаше все 
по-числена, по-мощна и по-модерна.

Всеки пети боец в ча
стите на НОВЮ е била 
жена. В историята «а 
войните няма пример 
за аткова масово учас
тие ма жените във въо
ръжените оил-и. И това 
без .съмнение поназа до 
коя степен освободител 
ната война в Югославия 
беше война от всенаро
ден характер и че 

НОВЮ -израстна непос
редствено 
като 
мост.

Едвард Кардел честити на другаря Тито доктората по вое
нните науни, 22 денември 1976 година

ТИТО

Не герила или отпор, но 
организирано въстаниеот народа, 

негова необходи-

От самото начало на въста 
нието нашата партия упорито 
работеше върху организиране 
то и воденето на общонарод 
на война, в която се ангажи 
рат все по-широки слоеве 
на населението и която се во 
ди на цялата територия на 
Югославия-

Така нашата освободителна 
борба с първите въстанически 
залпове беше насочена към 
изгоняване 'на окупаторите и 
пълно освобождение на вси 
чки югославски земи, както и 
към създаване на югославска 
общност на равноправни на 
роди и народности с нови об 
ществени отношения. Ориен 
тацията на ЦК на ЮКП към 
създаване на освободителна 
армия се намира още в пър 
вите документи ма народоосво 
бодителното движение. Тана

още в първия брой на бюле
тина от 10 август 1941 година 
се посочва, че ще бъде необ 
ходимо да се създават и по- 
големи партизански части, ко 
ито ще бъдат способни да во 
дят по значителни операции 
Целокупната практика на на 
шата Народоосвободителна бор 
ба посочва, че никога на съ 
ществуваше опасност нашето 
въоръжено въстание да се 
сведе на равнището на гери 
ла или съпротивително движе 
ние, защото при нас се разви 
ваше организирано от Комуни 
етическата партия въстание, 
безкомпромисна освободител
на война с далновидни цели.

(От изложението на мар
шал Тито по повод промовира- 
нето му за доктор по воении 
те науки).

■щш

ЮКП в началото на Народоосвободителната борба
имаше 12 000 членове и около 30 000 членове на СКОЮ. Във 
войната ЮКП загуби 3 4 от своите предвоенни 
общо -загинаха 50 000 нейни членове.
Югославската комунистическа партия имаше 141 066 члено-

кадри, а 
В края на войната

ве.

Тито — доктор по 
поените наукиЮНА — армия на ми 

ра и мирно социалисти
ческо изграждане 
та ни днес е 
армия, въоръжена с най 
съвремено оръжие.

стра
„Всестранните способности, които другарят Ти

то показа в създаването ма въоръжените сили и във 
воденето на сложни операции канто и в ръоноводене- 
то с целокупната Народоосвободителна борба го при
общиха към редицата редовете на най-изтъкнатите 
военоначалници и стратези в историята. В началото на 
въоръженото въстание не разполагаше нито с военни 
сили, мито с военни средства, нито със свободна те
ритория — което представлява основните предпостав
ки за действуването на всеки стратег и воаноначал- 
нин. И тъкмо трудността на тези обстоятелства в пъл
на светлина потвърждава действителната ценност на 
неговия принос за победата във войната и за раз
витието на военната наука и практика".

(Из обоснованието на решението за промоция 
на другаря Тито за доктор по военните науни)

модерна

Сърдечна среща на пионери и воиници

се плашим от обкръжаваме, 
така както не се плашехме и 
тогава, когато имахме по-мал 
ни части. Всяка наша загуба 
на някоя територия, съще- 
ягваме врагът със своята тан

ловия, когато това стана необ 
. ходи мост, когато вече бяха 

формирани многобройни бри 
гади и баталиони, когато тези 
бригади и баталиони бяха въ
оръжени почти със всички 
видове оръжие (с изключе 
ние на авиацията), когато ста 

ръководеното 
всич

ва да владее изключително о- 
фанзивен дух, не само когато 
се намираме в офанзива, но 
и в дефанзива.

Офанзивният дух по време 
на вражесна офанзива се про 
явява в снажната, омела пар
тизанска тактика, на проник
ване
щоването не само на съобщи 
телните обекти, но и на вра- 

пунктове за снабдя

в тила на врага, в унина невъзможно 
по досегашния начин с

бригади, баталони и отря 
и оконочателно когато бе 
освободена голяма част 

на нашата територия и се на 
необходимостта за офан 

операции от ло-голям

ни
жеските 
ване, ма неговите бази, които 
по време ма офанзивата военно 
оа отслабнали или оа напълно 
изпразнени. Ние не трябв-а да 

трябва

ди
ше

ложи 
зивни 
размер. временно 

спечелване ма нова, още ло- 
голяма и по-важна територия.

да значи

Със създаването на народ 
ната войска се създадоха ус 

за операции от по-гЪл 
ям стил, за още по-силни у- 
дари срещу окупаторите и те 
хните усташни и четничесни 
слуги. Но по същото време и 

ставаше все ло-

Със създаването на народ 
ната войока ние задържава 
ме нашите многобройни тери 
ториални -партизански отр 
яд и. Дори трябва да създа 
ваме още по-нови и по-нови 
партизански отряди на нео 
свободената територия, във 
всички краища на страната 
ни. Тези отряди имат огром 
ни и честни задачи, нанвито 
имаха и отрядите -които изра 
стнаха в днешната народна 
войска.

Нашата народна войска е 
създадена от бригадите, зака
лени в кървавите борби, от 
най-добрите синове на наши 
те народи, и тя има дълбоки 
морени в народа. Затова тя 0 
действително народна и непо 
бедима войсна.

ловия

ръководенето 
сложно и изискваше много по- 

вое-подготвеност и 
опит на командирите, 

които се издигнаха в процеса 
на досегашната борба, когато 
се прилагаше почти изключи 
телно
на воюваме. Тантиката ма вою 

_ нашата народна вой- 
абсолютно трябва да бъ 

де комбинирана 
сегашна партизанска 
Тава означава 
се пазим от 

да ги

голяма
нен

партизанската тактика

Й. Б. Тито през време 
на НОВване на

ска Йосип Броз Тито е единственият върховен но- 
на една войсна във Втората световна война,

с нашата до
т тантина. тима да ни наложи отбрана

че трябва да чрез дълги и широни фрон 
, стегнати фронто тове, затваряне на празни 
отбягваме, да отб: пространства и т.н. Напротив 
Ние не трябва да в машата мародна войока тряб

мендант
нойто бе ранен. Той бе ранен на Зеленгора по вре
мето на петата вражесна офанзива през юни 1943 го
дина.. ве,

празнени.
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час-септември" и граничните 
ти в Сурдулица — от комуна 
лното предприятие- На 
срещи 
снромни

прн„ на ЮГОСЛАВСНАТА НАРОДНА АРМИЯ

№»Ш II РАЗНООБРАЗНА ПР1ГРАИА
сац" — от местната общност 
в Божица, ,,Хпиротехника и 

на Общинската

тези
обикновено се връчват 

подаръци на гранича 
се изпълняват съвме-рите и 

стни подходящи програми.
С една дума, тазгодишното 

Деня на Юго-

обществени органи 
Така например застава

трудови_ и 
зации.
та «рай Стрезимировци 
посетят представители

електроцентрали, за- 
„Паласка долина” 

от „Власина-продуит",

НОМИСИЯТА за традиции и Централното тъР
при Общинсната се състои в навечерието

Социвлистиче Празнина: но 21 декември ве 
Сурдулишна об- черта. Тогава ще се устрои 

тържествено заседание, на но 
ето ше бъде поднесен рефе
рат за значението и ролята 

22 мекември в създаване- 
Югославокота народна 
Съшо така ше бт.де 

иосветен

н чествуване на 
славската народна армия ще 
бъде богато и разнообразно.

ще представители 
скупщина,
чево" — ОТ Завода за лену- 

болодробна туберку- 
ООСТ „5

чествувания 
конференция «а 
ония съюз в "

още в началото на де- 
прие програма за таз 

ознаменувано Де- 
Югославската народна нп

„Власина Стойнови
на Вла

синсните
ставата

щина 
нември 
годишното 
ня на
армия — 22 декември. то но

Празнуването започна със армия, 
спортни състезания на 5 де- изпълнен рецитал, 
нември. Състезават се сред- на Армията, иаито и хорови 
ношнолци и войници помежду революционни песни от наро
ен по шахмат, малък футбол доосвободителната война, оа 
и баскетбол. Състезанията ползотворно сътрудничество с 
ще приключат на 20 денем- армейците ще бъдат връчени 
ври, когато ще бъдат отличе нагоади и признания.

кай-добрите отбори и спор На 22 декември «омендатът
сурлулишния гарнизон Ти

хомир Нинолич ще дпдо ппие- 
нредставители нп обще 

ствено-политическито и трудо-

Ст. Н.ване на 
лоза, гарнизона„Ли-

босилеградска община

““'ШШНРШИЧЕСКН, I ГРАД* - БЕГЛО
блемите в собствените среди.: извънстопанските тру 

организации. Подобно на 
първичната партийна ор 

общ-

димно в
ДОВИ 
ТЯХ и
ганизация в местната 
мост в Босилеград, иоято 
най-масова в цялата община, 
не е отделила необходимото 
внимание върху отчета за до 
сегашната си работа.

Членовете на партийните ор 
селата много по- 
обсъждали проб 

своите среди и пред 
решения-

Подробен анализ върху оро 
подеиито предизборни събра
ния п 50 първични партиини 
организации в местнито общ
ности ооновнито и трудови ор 

Босилоградена об 
изготвен, 

това могат да се

За разлика от по-рано,
не са водени разговори 

за взаимните отношения
слабости, ноито означа- 

сами със се-

лочти
и

ни други
ват „занимавано 
бе си".

Идейно-политическото обра
зование е също било 'тема на 
объеждане. То е дало положи 
тел ни резултати в съвкупната 
досегашна партийна дейност.

е
нптисти.

Според програмата, в посе
щение на граничарите на 17 
декември ще дойдат планина 
ри от СР Сърбия- На срещащ пи организации и младежта.

се организира

гонизации в 
щина все още но 
В'1,преии 
нонстотират някои моменти и 

които са характери- 
на предизборни

ем за

Вечерта ще 
дрVгарска вечер.

За Деня на Югославската 
народна армия ше се устроят

та ще се говори за значение 
то на Деня «а Югославската 
народна армия — 22 декем
ври, нанто и за борбите, воде
ни през НОВ-а (Народоосвобо- традиционните посещения 
дителната война) в тази част граничните застави от страна

на техните понровители —

явления, 
зирапи ходът 
те партийни събрания- 

Върху провеждането 
зи събрания се пристъпило 
сравнително по-организирано и 

-, Освен че са пред- 
и евидентирани канди- 

новите партийни ръ- 
повечето първич

ганизации в 
конкретно са 
лемите в 
лагали
Между другото тун е разгова
ряно за ускоряване на елек
трификацията, изграждане на 
пътища, водопроводи, амбула
тории и др. Също така са ана 
лизирани слабостите в област 
та на снабдяването, изкупува
нето, пощенските услуги и

На въпросите, произтичащи 
конна те-

от осъществяването на
на всенародната от-

съответнина
целцията 
брана е отделено важно вни
мание на лреизборните събра
ния в голям брой 
партийни организации.

е обсъждано мястото и 
местните общности

на републиката. отговорно, 
л ага ни първични 

СъщоПО ПОВОД ТИТОВИТЕ И НАШИ ЮБИЛЕИ дати за 
ководства, в
нип артийни организации 
говорно и конкретно е анали
зирана реализацията на соб
ствените програми за работа 

основа на конгресните до

танаот-Трьжаствеио засадени* 

иа ОК на СКБ
ролята на

обществено-лолитичесната
система. Липата на материал- 

средства, слабостите в ор 
гаиизираността на обществе
но-политическите сили в 
са били основни въпроси, ко
ито са повдигнати на партий
ните събрания. Те са и най- 
антуални. защо то пряно обу- 
словяват по-нататъшното раз
витие и осъществяване 
конституционните задачи на 

В. в.

з
ДР-

8Партийните организации
общности подробно

ниВЪЗ
кументи.

За досегашната си 
всички партийни организации 
са имали отчети. Някои са би

местните 
и отговорно са разговаряли и 
за работата на другите обще-

кеяработа
изпълнителнитемат участиезаседание

конференция органи на Общинската енупщи 
и обществено-политичес 
организации. Също така 

всички бив-

Тържественото 
на Общинсната 
на СКС в Босилеград, посве
тено на 40-годишнината от ид 

Тито наче 
Партията и 85-годишни 

от раждането му, ще се

орган иза- 
относно как дей

ствено-политичесни
на ции в селата,обобщени и без достатъч- 

на критичност върху собстве- 
слабости. Това е

някои партийни

ли членовете на СК. С 
на СК

ките
ще пресъствуват 
ши секретари на Ооколийския 
и Общинския комитет на СКС 
в Босилеград.

В културно-художествена про 
грама, ще участвува граденият 
хоров състав и 
Народния театър в Лесковац.

В. В.

ствуват 
една дума, членоветеването на другарят 

ло на
набилоните 

характерно за 
организации

в селата са анализирали ква
лифицирано слабостите и про

ната
състои на 24 денем ври т. г.

На заседанието, на което за 
жизнения и революционен ПъТ 
на другаря Тито ще произне 

ГОНЕ ГРИГОРОВ, се-

местните общности.в Босилеград пре

артисти от бабушница

Успешна изборна дейностсе реч
нретар на ОК на СКС, ще вез

!БОСИЛЕГРАД
КРИТЕРИИТЕ В КАДРОВАТА ПОЛИТИКА ве на новите ръководства в 

първичните организаци 
Съюза на комунистите в об
щината.

Изключение по отношение 
предложения делегат за Об 
щинската конференция са пър 
вичните организации в Ален- 
оандровац, Ясенов дел, Мез- 
грая и зем. кооперация „Ерма” 
в Звонци. Тук се касае за «е 
спазване за търсената струк
тура на делегатите.

Богата програма 

за чествуване
СПАЗВАТ СЕ на

слабости.не на допуснитите 
В местните общности беше да 
дена критическа оценна на бла 
гоустройствените акции и на 
провеждането на др. полезни 
мероприятия, а в организации
те на сдружения труд — оцен 
ка и отчет за изпълняването

вВече месец и половина 
Бабушнишка община, в Съюза 
на комунистите е в пълен ход 
изборна активност. В 68 първи 
чни организации на Съюза на 
комунистетие се 
към осъществяване 
язаните на подготвителните и 
предизборните събрания зада

център, Електроразпределител
но предприятие и „Зеле Велко 
вич" от Лесковац и „Делишес” 
от Владичин хан ще посетят 
и честитят празника на грани 
чарите от побратимените гра 
нични застави в Босилеград 
ска община.
Тържествено ще бъде в грани 
чната застава „Симо Погача- 
ревич”. Тун ще бъде открита 
възпоменателна плоча на този 
народен герой от Бранения 
край-

В рамките на чествуването 
на Деня на ЮНА в Бооиле- 
град ще бъдат организирани 
повече спортни състезания 
между граничарите и младеж 

В. В.

22 декември — Даня на 
ЮНА в Босилеградсна община 
ще бъде тържествено ознаме 
нуван, в знак на Титовите и 
наши юбилеи.

В навечерието на празника в 
Босилеград ще се състои тъР 
жествено събрание, 
но на Деня на раждането на 
нашата Армия- Ще бъде из 
несен доклад и рецитал. След 
това ще бъде предадена кул 
турно-художествена програма, 
изготвена съвместно от грани 
чарите на ЮНА и учащата се 
младеж в Босилеград.

На 22 декември представи 
тели на трудовите колективи: 
Памучния комбинат и „Сим- 
по” от Враня. Медицинокия

пристъпва 
на набел

на производствените планове.

чи. Отделно внимание е посве 
тено на внедряването и орга 
низирането на всенародната 
отбрана к обществена самоза 
щита като гаранция за опазва 
не на създаденото Отчетени 
са и резултатите по претворя 
вам ето а живота ма Закона за 
одружения труд, специално в 
организациите на сдружения 
труд, защото до пълното му 
заживяване на практика оста 
ват броени дни.

Основен белег на тазгодиш- 
избори в Съюза на коните

мунистите е повишената отго 
ворност и чувството на 
дост, че изборите именно се 
провеждат по време ма Тито 
вите и наши юбилеи и настъп 
ващите Единадесети конгрес 
на СЮК и Осми конгрес на 
СКС.

посвете- ЗА ПОВЕЧЕ ОТЧЕТНОСТ
гор-

Но известен пропуск 
сегашния 
дейнсот е нередовното доклад 
ване. Именно, нянои първични

в до
ход на изборната

организации не изпращат на
време отчети и съобщения за 
проведените предизборни и 
изборни събрания и при то 
ва затрудняват общиноната 
осведомителна служба във 
вояно време да е в течение 
на нещата.

Според утвърдения кален 
днар, до 25 декември ще 
приключат изборните събра
ния във всички партийни орга 
низации в общината.

Както е решено тези

На предизборните събрания 
бяха отчетени резултатите от 
двегодишната дейност на 
направени изводи за премахва

ОК
та от града. Тези дни, при пускането в 

редовно производство” на фа 
бриката за автогуми „Тигър” в 
тази основна организация бе 
основана и партийна организа 
ция-

СПАЗВАТ СЕ КРИТЕРИИТЕ И 
СРОКОВЕТЕ

ОТ ИЗБОРНАТА ПАРТИЙНА КОНФЕРЕНЦИЯ в „ТИГЪР" —ДИМИТРОВГРАД

УКРЕПВАНЕ НА ЕДИНСТВОТО
На конференцията бяха из 

брани и делегати за Общин 
ската конференция на СК, Ак 
тива на работници-комунисти. 
за Конференцията 
„Тигър"- 

За секретар на партийната 
организация е избран ^Цанко 
Костов.

От конференцията бе изпра 
тена приветствена телеграма 
до др. Тито.

Д«и.
от 1 до 20 януари 1978 годи 
на ще изготви доклад за дей 
ност

За сенретар на първичната организация избран Цан- 
но Ностов

Почти във всички първични 
организации на Съюза на 
комунистите са опазвани изця 
ло критериите за излъчване и 
избиране на нови секретари 
и членове на сенретариати. Са 
мо в малък брой организации 
оа проведени в предвидения 
срок придзборните събрания, 
но това са съвсем малко слу 
чай.

на олщинената партии 
който ще 

бъде даден на публично об
съждане в първичните органи 
зации, а нъм «рая на януари, 
Общинският комитет на СКС 

изработи оканчателния 
тенст на доклада.

В тържествена обстановка, 
в присъствието на обществе 
но-политически дейци от об
щината и члена на Политиче 
сния актив към Междуобщин 
ония политически актив Рат
но КРЪСТИЧ-Бая в „Тигър” Ди 
митровград се проведе избор 
на конференция в първичната 
партийна организация- 

В доклада за предстоящите 
задачи пред комунистите в та 
зи най-голяма промишлена ор

ганизация на сдружения труд 
в Димитровград безе изтъкна 

че занапред комунистите 
ще трябва още -повече да се 
борят за изпълнение на произ 
Бедствените планове.

Изтъкнато бе, че ще трябва 
да се заздрави организацията 

да се създаде пълно един
ство като едно от осъществе 
ните условия за по-активна и 
по-успешна дейност на но.му- 
н петите.

на организация,
на СК вто,

ще

Общинока изборна 
ренция в

нонфе
Бабушница ще се 

проведе на 14 февруари 1978 
година.

При всички случаи, изцяло 
са зачитани критериите за пре 
длаганеА. Д- и избиране на члено М. Андонов
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ИЗ ДЕЙНОСТТА НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ СЪЮЗ заседание на общинсната
дейност на жените В ДИМИТРОВГРАД КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНА

Дружествата и стружени- 

ята — облик на масова 

обществена изява
Все по-активни и 

по-равноправни
«нния иУоществениОБЖни^
19 ХИЛЯДИ МЛАДИ И ГРАЖДАНИ ,Д|

По повод 35 годишнината на 
АФЖ, 33-годишнина от фор
мирането на околийския 
бор на АФЖ в Димитровград 
и двойните Титови и 
юбилеи, на 9 декември 
в Димитровград се състоя тър 
жествено заседание на Обхц 
инската нонференция за об 
ществена дейност на жените, 
на ноето председателствуваше 
деловия президиум на чело 
с БОРКА ВЕЛИЧКОВ,

от името на СИ за обще Димитровград 
ствена дейност на
ва и от пионерския отряд ,,Иво Лола Рибар”.жените.от

Наскоро Общинската конфе 
ренция на Социалистическия 
съюз в Сурдулишна община 
ще обсъди дейността на дру 
жествата, сдруженията и обще 
ствените организации и зада 
чите

До Президента на Републиката ЙОСИП БРЗ ТИТО
БЕЛГРАД

младежка бригада „Пера 
Мачкатовац”, а в бригадирско 

движение участвуват вси
чки млади в общината.

ОСТАНАЛИТЕ ДРУЖЕСТВА И 
СДРУЖЕНИЯ

нна наши 
т. г.

то Скъпи другарю Тито
Събрани днес на тържественото заседание на 

Общинсната Конференция за обществена дейност 
на жените в Димитровград, организирано по повод от
белязване 35-годишнината от провеждането на Първа
та нонференция на АФЖ на Югославия и в чест на 
Твоите и наши юбилеи, ние жените от българсната на
родност. Те преветстваме с най-сърдечни привети, с 
най-топли и най-искрени пожелания-

И ние, жените от най-източната част на Югосла
вия сливаме желанията си с многобройните желания 
на гражданите от всички

на Социалистическия съ 
юз в разгръщането и омасовя 
ването на 
Целта е:

тяхната дейност 
още по-организирано 

и целенасочено да се изпол 
зва тоя облик за масова обще 
ствена изява на пионери, мла 

трудещи се и граждани, 
оред сведенията, на тери 

торията на общината действу 
28 дружества, сдружения 

обществени 
общо над 19 хиляди 
В сравнение с жителите на 
общината [около 30 хиляди) 
приблизително

В общината ‘предсе
дател на ОК за обществена 
дейност на жените в Димит 
ров град. В присъствие на над 
100 жени с голямо внимание 
бе изслушана доклада 

Миряна Коцева, 
на Градената секция за обще 
ствена дейност на жените в 
Димитровград — за историче 
ксото и славно минало 
АФЖ. Голямо

действуват о 
Сдружението на пенсиоще:

нерите (664 членове), Съюза 
на трудовите инвалиди (707). 
Противпожарния съюз (61) 
Дружеството на спортните ри 
боловци (158), Ловджийското 
дружество (400), Сдружението 
на водачи на моторни 
(150),' Автомото 
(300 членове)

ди.
Сп

на
председател

нраища на нашата хубава 
социалистическа страна, още дълго начело с Теб да 
вървим от победа в победа, да изграждаме страната, 
да разгърщаме инициативите на социалистическите 
самоуправителни отношения, да се борим за укреп
ване на братството и единството между нашите наро
ди и народности за запазване на мира в света, за ак
тивната и необвързана роля на Югославия-

Блгодарим Ти, другарю Тито, за звънкия, безгри
жен смях на нашите деца по детсите градини, 
щата, благодарим Ти, че майките, безгрижно г 
децата си знаейки, че ги очанва светло бъдеще.

Благодарим Ти, за помощта 
отправени

взт возила 
дружествоорганизации, с 

I членове наи прочие.
Известна дейност 

и професионалните 
и сдружения: Сръбското ле
карско

внимание пре 
дизвикаха и разговорите на 
Зорица Милев с

развиват
дружества дългогодиш 

активистки в тази 
ЦЕЦА АРБУ- 

ТИНА, ДИКА МАРИНОВА. ВЕ 
НЕТА МАНОВА, КАТИНА ЕЛЕН 
КОВА, и др. Заседанието при 
ключи

две трети от 
населението членува в някое 
дружество, сдружение или об 
ществена организация-

ните
дружество (63), Сдру 

жението на юристите (38) и органиазция
учили-

повдигатдр.
Изключително богата 

ност развива сдружението на 
запасаните военни

дей-СТОТИЦИ ДЕКАРА НОВИ ГО-
и утешителните думи, 

към майките в целия Свят, чието
РИ с връчване на 29 пох 

вали на най-активните жени в 
Димитровградска 
през изминалите 
и с дълбоко

командири 
наброяващо 745 членове. Съв 
местно с младежта 
ганизатор на междурепубликан 
ската среща 
ство” на Власина. В 
участвуват 
от Сърбия. Македония и Ко 
сово.

мляко
е пресъхнало под тежкото бреме на империализма.

За всичките наши досегашни 
нашата свобода, щастието
ната старост на нашите родители, ОБЕЩАВАМ, 
едно с нашите другари с пушка 
се борим срещу всеки 
се опита да наруши нашата независимост.
Общинската Конференция за обществена дейност 

на жените в Димитровград

Най-ч ислекна община 
35 години 

прочувствени ду 
ми на благодарност от името 
на похвалените на Цеца Арбу 
тина.

От тържествено 
бяха изпратени две 
телни писма до др. Тито и то

общеетвена 
организация е Движението на 
гораните. В горанската органи 
зация членуват всички учени 
ци на основните и средни учи 
лища, трудещите се от орга 
низациите на сдружения труд 
и местните общности.

В резултат ма численноста и 
добрата организация (над 8 
хиляди членове) само през те 
кущата година са залесени с 
борови фиданки 1000 декара 
голини. Освен това 500 дека 
ра млади гори са почистени, 
а над 300 дка са превърнати 
в изкуствени ливади.

придобивки, за 
на нашите деца, спокой-

то е ор

„Братство-един че зв
ерещата 

бойци от НОВ-а
в ръка сме готови да 

похитител, всени враг, който
събрание
поздравиСт. Н.

Разговор с Васил Тодоров, делегат на Третия Конгрес наюрИстите в Югославия

Новите икономически отноше
МАСОВО ЗДРАВНО ВЪЗПИТА- От 17 до 19 ноември тл\ в Скопйе се състоя 

Конгрес на юристите в Югославия- В присъствие 
юристи и обществено-политически дейци от всички репу
блики и области резисквано бе върху повече от 20 
клади и научни съобщения- Димитровградските юристи за 
тоя Конгрес делегираха Ваоил ТОДОРОВ, председател на 
Общинския съд- Това бе повод да се обърнем с молба нъм 
Тодоров да ни разкаже за впечатленията и поръките от Кон
грес на юристите, който се състоя в годината на Ти- 

в тържествена и трудова атмо-

— С това и юристите се приключиха към общюго- 
олавените юбилейни тържества. Наистина удоволствие и 
чест е да присъстваш на такова събрание. Внушителна за 
мен бе и срещата ни с Едвард Кардел, нашия марнсически 
теоретик, автор на стуция „Насоките за развитие на по
литическата система и социалстичесното самоуправление”, 
която бе основа на всички разсквания на Конгреса. Голямо 
впечатление оставя и Скопие — град на солидарност на 
всични народи в света с македонците. Но наистина най- 
внушително беше прихождането на повеля 
Тито от югославските юристи. Поръките на Нонгреса пан 
бяха съ държани в главния доклад, който изнесе Киро 
Глигоров, председател на Снупщината на СФРЮ — сподели 
за впечитлениета си Тодоров.

третия 
на 1300

цията, че съдилищата са независими и съдят въз 
на Конституцията, Закона, самоуправителните общи

НИЕ основа
актове,

По численност между пър
вите е и организацията на 
Червения кръст. С общо 6729 
членове тази обществена ор 
ганизация развива богата дей 
ност. Една от цели/е й е 
здравното възпитание * на по 
драстващите поколения- Освен 
за повишаване на здравна кул 
тура, организацията на Черве 
ния кръст се ангажира за из 
дигане безоласноста на дви
жението.

Тази година в Сурдулица се 
състоя регионално състезание 
на младото поколение на Чер 
вения «ръст.

до-

товите юбилеи и премина 
сфера.

на другаря
ОРАЗНООБРАЗЯВАНЕ НА КУЛ 
ТУРНИЯ ЖИВОТ

На територията на община 
та действуват и три културно- В. Тодоров

КОИ СА ОСНОВНИТЕ ХАРАНТЕРНОСТИ НА НАШАТА ЮРИ
ДИЧЕСКА СИСТЕМА?художествени дружества: „1 

май’', „Ром” в Сурдулица и 
„Новица Дойчинович” в Ма а в последното време все повече и въз оонова на морала 

на самоуправителното социалистическо общество. При тъл
куването на конкретни разписания в бъдеще още повече 
има да се води сметка за спазване на основните качества 
на самоуправителните обществено-икономически и полити- 
чеони

— Докладът на Глигоров „Антуални въпроси и за
дачи на правото, правните науки и юристи в осъщестява- 
нето на правото, правните науни и юристи в осъщестява- 
ма върху Конституцията и Закона за сдружения труд”, из
тъкнал бих, че в действителност надминава рамките на до
клад,
анализиран изминатия път на нашето обществено-икономи
ческо развитие, пояснявайки при това кан работническата 
класа в нашето общеотво с новата роля в него е търсила 
и получила нава юридическа система. Съдилищата и съ
диите при нас не произнасят само присъди, но активно 
допринасят в създаването на новото самоуправптелно съз
нание. Това съзнание дълбоко 
:нията,
ното и материално 
общество. И така се създават условия за осъществяване 
"■'п равенство между тях.

— КАКВА Е РОЛЯТА НА ПРАВОСЪДНИТЕ ОРГАНИ В ЗАЩИ
ТА НА САМОУПРАВИТЕЛНИТЕ ОБЩЕСТВЕНО-ИКОНОМИЧЕ- 
СНИ И ПОЛИТИЧЕСНИ ОТНОШЕНИЯ?

— Конституцията от 1974 година е ясна с нонстота-

сурица. Тези дружества имат 
общо към 300 души. Имат и 
годишна програма, която успе 
шно изпълняват.

ДЕЙНИ МЛАДЕЖКИ ДРУЖЕ
СТВА И ОРГАНИЗАЦИИ

отношения-това е студия- В този доклад — студия подробно е
Юристите и досега, но след Третия Конгрес във всена 

среда още по-бдително ще изучават общественоотрицател- 
ните явления с което 
ественочюлитическите 
самоуправление в ООСТ.

ще запознават енупщините на об- 
общности и съответните органи наС основание 

твърди, че младите в община 
та поддържат различни обли
ци организиран живот. В мла 
дежките обществени организа 

извидници, планинари,

може да се

извира от опитите и съзна- 
че трудът и резултатите му са мярна за обществе- 

положение на трудещия се в нашето — КАКЪВ Е „ЮРИДИЧЕСКИЯТ ЖИВОТ” В ДИМИТРОВГРАД
ции
фериалци, членуват 650 младе 
жи и девойки, разпределени в 
13 дружини. Литературната 
младеж наброява 90 членове 
а радио-олубът — хм 100 ду

на — Намираме се във фаза на подготовка за учереди- 
телна Скупщина на дружеството на юристите в Димитров
град. Тогава ще говорим за бъдещата ни работа, а сега, 
в недостиг на кадри работим най-ооновното.ши. Д. с.конференция. Общинската 

на младежта е създала постоя
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АВТОСЕРВИЗА В СУРДУЛИЦА БОСИЛЕГРЛДСКА ОБХЦИНА:ИЗ РАБОТАТА НА В
НА ВРЕМЕПРАВИЛНИЦИТЕД«бра оргмиз1Ц1я 

виеококачветввии
услуги

Засега единствено Автотраиспо 
е приело пра- 

още не го прила-
Трудовите колективи в стопан

ските и извъистопаиски оргаииза- 
Босилеградска община ще 

на гази година, зна 
законен срок, да 

за пъ-

ртното прдеприятие 
вилиика, но все
^ Ш-малко проблеми в изготвя 

новите правилници имат. 
строителна дейност „Из- 
Горската секция. Тук и 

личния

цип в
успеят до края 
чи в определения 
приемат иовигге правилници 
знаграждаваие спорел резултатите 
на труда. В момента се вършах 

подготовки, за да пе се 
последния срок, след кой-

нето на 
ООСТ за 
градня" и 
досега
труд е вършено

резултатите на труда.

заплащането на
главно въз основатрескави 

изпусне
то заплащането на личните дохо
ди би било с намаление.

на В. В.
сервиз имащ 0110 

метра сер 
делова площ наскоро 

Крагуевац. ще може да се оказват услу 
подмазвоне, а

В новия 
ло 1760 квадратниНеотдавна в Сурдулица за

почна с работа автосервиз на 
автомобилните заводи „Църве зивна 
на застава" от и 
Собствениците 
дове возила,
„Ц. застава"
Сърбия 
намалят 
сега

V.
„ГРАДНЯ" В ДИМИТРОВГРАДпретворяване на дело на занона вна всички ви ги 

производство 
от Югоизточна 

могат значително да 
разходите, които до браварски и 

имаха, когато караха на 
колата в Кумано

пране, обсъжданеще се вършат тенекиджий- . . <
сно-бояджийски, механичесни, |У|21СОВО уЧвСТИВдокументитеелектромонтьор- 

услуги и защита на вози насни
нември, а гласуването чрез 
референдум ще се състои 
на 29 денември.

Участието на работниците 
изготвянето на тези матерна- 

предложенията за 
и изменение, се

сервизиране 
во, Скопие, Ниш, или в При 

Освен това на тях
ди стойността на всички рабо 
ти и приноса в работата, кои 
то се преценява въз основа 
на количеството и качеството 
на изпълнените работи. А то 

е индивидуалното или оо 
що изпълнение на трудовите 

изпълняване на опера 
план, ползване на ра 

степента на 
работа и зада- 

и начеството на

лата.
втората половина наПрез

миналия месец в строително
то предприятие ..Грданя в 
Димитровград работниците при 

(чрез референдум) Ста- 
организацията, Самоу

магазинащина. Инак сервизът с все удава по-бъР да попра- 
понеже Автосер 

наистина

оръжие стопаниим за спортно 
сва в състав на трудова оргавят колата, 

визът в Сурдулица 
работи твърде експедитивно

еха ли, освен 
допълнение

състояло и в описването на 
собственото работно място и 

задачи. Тана че и те,

за оборот и серви 
на возила в Крагуевац.

ванизация
зиране

тут на
правително споразумение 
сдружаване на труда на рабо 
тнина в трудовата организация 
и Правилник 
при утвърждаване на дохода 

доход на трудовата

за езадачи, 
тивния 
ботното време,

сервиЗасега се оказват Запланувано е в него да се 
серизивни ус 

стойност от 3,5 ми 
годишно, про-

трудови
особено когато се касае за
Правилника за утвърждаване 
на критериите при разлределе 

на личните доходи, са
в изготвянето

услуги за гарнтиранни и 
негарантирани срок на колата. 
Канто ни

за нритериитезни осъществяват 
луги на 
лиона динара

изпълнените
чи, канто 
осъществените резултати, от- 

ползването
осведомиха в Авто 

оказани 435
и чистия
организация.

Понастоящем ние
взели участиеношението нъм 

на средствата на труда, иноно 
миите, изпълняването на зада 

установения

сервиза досега са 
услуги за гарантирания

публично се 
за ут-

дажба на резервни части, ло
ваджийсно и спортно оръжие обсъжда Правилнина 
ОТ 5 до 6 милиона динара и върждаване -на кРите?™™; 
на потребителите от тоя рай Тъ—"'е ”
он в Сърбия Да се доставят нумент се обсъжда и изгот 

1000 возила ,Дървена вения материал на аналити-
оценна на изпълнени

и 340
му.срок. Извръ В течение са и обсъждания 
та кан да се преустрои трудо 

организация- Дейността 
насона трябва да кри

за негарантиран
са още т.н. „нултови 

сервизни услуги на 160 возила.

предичите 
срок и прочие.

Освен тези до края на го 
дината ще бъдат приети и о- 

два документа: Правил 
личните доходи при 

случай на отпусни по болест, 
отсъствия, годишните почивни 
и Правилник за ползване на 
средствата за общо потребле

шени
вата
в тази
ключи идващата година, 
има мнения „Градня” да °° 

трудова организация без 
основни организации, с тру
дови единици, понеже освен 
строителния цех

аоколо 
застава"-

В сервиза понастоящем се 
работи твърде организирано. 
Тъй като пробният водач уста 
нови канво е неизправно на 
нолата се пристъпва нъм от 
страняване на дефекта.

щечесна
те работи и трудови задачи 
в организацията, който пред 

по-конкретно обясне

ник за
тане

В сервиза работят 25 работ 
които непосредствено ставлява 

ние на Правилнина.
При изготвянето на Правил 

ника основното ударение е 
сложено на сложността на ра
бота, отговорността и услови 
ята на работа. Освен това, се 
е имало предвид да се утвъР

ника,
работят на возилата и безспор 

разширяването на мощно 
стите ще изиснва увеличение 
броя на работниците.

останалите
закръглен процес нанямат

производство, а съответно на 
това и възможност за създа 
ване на основни организации.

ние.но Всички тези документи, след 
публичното обсъждане, ще се 
разгледат на събранията на 
трудещите се от 24 до 27 де

От нашата работилница 
кола не смеят да 

дребни „дефекти”,
нито една 
излезат с 
най-обикновени са думите на 
младежите, които работят

А. А-
С. Минич

в
—ДИМИТРОВГРАДКОНФЕКЦИЯ „СВОБОДА”сервиза.

С ДОБРИКРАЯТ НА ГОДИНАТА
РЕЗУЛТАТИ

никой НЯ'Предимство тук 
ма. Няма протекции. Почерпу 

Узнахме,шна не се приема.
че е имало опити да се дадат 
„почерпушни" на работниците 

страна на ползващите ус 
които по тоя начин 

да наградят май 
Обаче, те енергично

от
лугите, 
оа желаели 
сторите, 
отказвали.

доход за разширяване на ма 
териалната база ще се отде 
лят 3 милиона и 900 хиляди, 
а 12 милиона и 721 хиляди ди
нара, с което средният личен 
доход ще възлезе на почти 
три хиляди динара.

резултатиима изключителниза домашния и чуждестранния
пазар мъжка и дамска конфек благодарение предимно 
ция- Производството тече без изделията от изкуствена но

жа. Тази продукция веднага 
намери пласмент на пазара.

ОБЩИЯТ ДОХОД в производ 
стаения план на конфекция 
„Свобода в Димитровград за 
тази година възлиза на 54 ми 
лиона и 620 хиляди динара.

на

застой. Износът дори ще над 
мине запланувания- 'Когато сте

Обективно тази година, и 
не очакваме да надминем ми
нал о-годишните резултати, най- 
висони в историята на пред
приятието. Затова и плана за 
тази година е по-нисък от 
осъщественото през 1976 го 
дина — изтъкна Михайлов.

Дали ще се осъществи то 
зи план — бе въпрос, с ной 
то се отнесохме до ТОДОР 
Михайлов, финансов дирентор 
на трудовата организация.

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ЧЕРВЕ 
НИЯ КРЪСТ

:
По отношение на изразход 

ваните средства, относно суро 
вините, плана не се надмина 
ва. Това свидетелствува за 
,доманиноно" стопанисване и 
положително се отразява вър 
ху чистия доход. Реализация 
та, особено на едро, ще над 
мине плана. Донато реализа
цията на дребно може да се 
осъществи, но с големи уси 
лия. Михайлов ни осведоми о- 
ще, че залежалите стоки са на 
равнището на миналата годи 
на, което няма да обремени 
организацията.

»Акция 77« Въз оонова на резултатите, 
осъществени за 11 месеца на 
годината, Михайлов е на мне 
ние, че в главни черти запла 
«уваният общ доход ще

По отношение на ДОХОДА 
се очакват постижения над за 

21 милиона и

Приобщавайки се към об 
гцоюгоолавсната „Акция 
Общинският отбор на Черве осъществи. Веднага трябва да 
ния кръст в Димитровград, на кажем обаче, че 
9 декември т. г. с група пио дишният общ доход е възли 

шофьорите, зал на 58 милиона и 280 хиля 
ди динара, което е за 30 на

77” се
планувания 
662 хиляди динара. Освен то-миналого-
ва тазгодишният доход ще бъ
де по-полям от миналогодиш
ния, вследствие нараоналата 
производителност и икономии 
кост нат руда.

нери раздели на 
работниците и минувачи мате

сто повече от тазгодишния 
план. Тоя факт не бива да се 
разбере, че нонфенция ,Сво

риали, в който на илюстрати 
начин се популяризиравен

В „Свободапървата помощ на пътя. пре 
димството в ползване на пояси бода" тази година стопанисва 
и съветите — „Пиеш ли не слабо, 
вози, возиш ли не пий!”

ЧИСТИЯТ ДОХОД е зплвну- 
ван на 17 милиона и 662 хил 
яд и динара, ноето бележи съ 
що повишение по отношение 
на миналата година. От чистия

От казаното личи, че тази 
година .Свобода" ще осъщв 
стви добри финансови резул
тат^.

дума за общия доход в 
сравнение с миналогодишния 
трябва да се има предвид, че

ва
— Тази година също успеш 

Д. С. но работим. Произвеждаме А. Д.
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МЕСТНАТА ОБЩНОСТ 

В Д. ЛЮБАТА ПОЛУЧИ 

ГРАМОТА ОТ ССРНЮ

ДИМИТРОВГРАД: ДАНЪЦИТЕ ПРЕЗ 1978 ГОДИНА

ОБЛЕКЧЕНИЯ ЗА 

ДАНЪКОПЛАТЦИТЕ★ За успешна работа през миналата година местна
та общност от село Долна Любата 
признание:
ССРНЮ

Това признание долнолюбат- 
ската местна общност получи 
за постигнатите резултати в 
разрешаване на комунално-би
товите проблеми в своята сре 
да. Именно през миналата и 
тази година съветът на мест
ната общност уопя да органи
зира акция по електрифика
ция в ло-голямата част от се
лото. Днес в това село елек
трически тон имат 60 домакин 
ства.

получи висоно 
Грамота на Съюзната конференция на

Също така са значителни и 
резултатите на местната общ 
ност в'други области. Тя орга 
низира жителите в изгражда
нето на няколко махлен-

В Димитровградска община 
е в ход публичното обсъжда
не на решението за общин
ските данъци на гражданите, 
което трябва да се приеме до 
края на годината, а ще бъде 
в сила през 1978 година. Ре
шението е изготвено въз ос
нова на обществените догово 
ри за размера на средствата 
за обществени и общи пот
ребления и за ооновите на да
нъчната политина в СР Сър
бия и на територията на Меж 

регионалната

които нето трябва да увеличи данъ
ка от 10 до 50 динара за ед
но лице, но дохода остава на 
същото равнище.

В проенто-решението има и 
от предложения за освобождава

не от плащане на данък и из
вестни облекчения. Според 
предложението, данък няма 
Да плащат онези лица, ноито 
се занимават със селсносто- 
панска дейност, а чийто до
ход не надминава 1000 дина
ра, нанто и данъкоплатци, кои 

въ3 то не се панимават със сел- 
до- скостопансна дейност, а дохо- 

им от селскостопанска 
дейност не надминава сумата 
от 500 динара.

Онези пън селсностопансни 
производители, ноито сдружат 
имотите си със земеделската 
кооперация се освобождават 
от плащане на данък.

За площи, които се засаж
дат с определени овощия и 
насаждания се освобождават

данъци и доходи, при 
това е от обществен интерес 
Също така се е имало пред
вид съвкупните облагания да 
останат на равнището от 1977 
година. Затова и данъкът 
личен доход от трудово отно 
шение ще се плаща в раз
мер, както и през 1977 годи-

ски, пътища за доизграждане 
на здравната амбулатория и 
за изграждане на една обще
ствена сграда в центъра на 
селото, която ще ползват и 
местните обществено-полити
чески организации.

на.

★ Данъкът върху лични до 
ходи от селскостопански дей
ности, според предложеното 
решение, ще се плаща 
основа на надастралния

В. В.
&

дуобщинсната 
общност в Ниш.ДИМИТРОВГРАД

ЗАПВЧМ ПОЛЗВАНЕТО НА ЧАСТ 

ОТ ОВЦЕФЕРМАТА
ход. Прогресивното облагане ДътВ политиката на данъци и 

доходи за 1978 година се на
бляга да се мине към пропор 

. ционално облягане при онези

ноето е в сила през тази го
дина, е премахнато. Пропор
ционалният размер в облага-

г,
Неотдавна а Димитровград 

се състоя разговор между 
представителите на строител
ното предприятие „Градня” и 

ноолерация 
„Сточар”, на който бе обсъде 
но досегашното изграждане 
на овцефермата в Липинсно 
поле. В разговорите взе уча 
стие и председателят на Об 
щинската скупщина в Димит 
ровград инж. Борис Борисов.

та, че обектът ще бъде на- 
1378 година.

Част от обекта ще започ 
не да се употребява още 
през този месец. Всъщност, 
ако заключенията от разго 
ворите се проведат на дело, 
от 15 декември три овчарника 
са предадени на употреба. В 
тях са поместени овце от ста 
дото на „Сточар”. Също та
ка беше занлючено да се при 
способят две канцеларии в 
управителната сграда, нанто 
и да се завърши изграждане 
то на сеновалите, за да мо 
гат веднага да се ползват.

До края на март трябва да 
приключи и. изграждането на 
необходимите обенти, в ноито 
да се монтират машините. 
По този начин се създава въ 
пълно изграден до 1 май 
зможност и останалата част 
на обента да се изгради в 
допълнително 
срок.

Вершна“ търговия от плащане на данън в срок 
от 3 до 15 години, в зависи
мост от това нанво са заса
дили.

Обленченид има и при оне
зи селсностопансни производи 
тели, ноито плащат лихва за 
получен нредит за развитие 
на селскостопанското произво
дство и имат най-малко 5 нра 
ви за разплод или 60 овце. 
Също тана са предвидени и 
други облекчения при селсно- 
стопансните данъкоплатци.

земеделската

На едно заседание на 
ССРН, земеделецът Симеон 
Дионисиев от с. Мусул каза: 
— Ано искам в някой от мага 
зините на селскостопанския 
комбинат „Тома Костич" от Ле 
сковац в нашата община да 
продам кожи, магазинерите ме 
принуждават от тях да взема 
брашно. Ано взема от тях бра 
шно, тогава магазинерите тъР 
говската органиазция „Слога” 
от Босилеград няма да ми да 
дат сол!

По време на разговорите се 
че поради обект 

изграждането
констатира, 
ивни причини 
на този най-крупен обект 
областта на селското стопан
ство в Горно Понишавие за«ъ 
снява. Засега са повдигнати 
осем овчарника, от

в

★ Облечнения са предвиде
ни и при занаятчиите. Онези 
лица, ноито се връщат от вре 
менна работа чужбина и 
ворят занаятчийсна работилни 
ца няма да плащат данък. Об 
лагането се намалява, за 
до 25 на сто, и за онези зана
ятчии, които внасят от чужби 
на или пък влагат собствени 
средства за оборудване на за
наятчийската си работилница, 
както и онези занаятчии, кои
то приемат на работа 
лица, ученици, или откриват 
работилница в някое от села
та на общината.

Предвидени са и данъци от 
всички други доходи, както и 
обленчения за определени ли 
ца, с цел да се стимулира раз 
витието на някои дейности.

деветте 
но все още не 
завършени. Съ 

така приключва изграж 
дането на четирите сеновала, 
на които трябва да се сложи

предвидени, 
са цялостно

от-

що
10

установения
покрив.

Общо овцефермата ще 
има над 20 сгради и се счи- А. Д. В. — Да пием нръчма* продадох 

кожите, а брашно не взех ...
нови

СелскотоБАБУШНИЦА стопанство изоставаБабушнишка община, манар 
и предимно 
понеже на 70 на сто от насе
лението се занимава със сел 
ско стопанство, все още не 

да тръгне по път на

селскостопанска,

И кооп а особено 
си разта 

нат с изясняването си за вли

и провеждането на Закона за 
сдружения труд, макар че из 
тича крайният орон за изра- 
изработване на правилници 
ботване на правилници.

Организирането на селско
стопанското производство на
нови начала ще бъде предмет .._ г ,._п1 П||Р|1 п „, 
на обсъждане на общинско Щ ЬИоИЬЛНпН 1ЛД- 
равнище при участието на вси
чки заинтересовани фактори. ЦД Ц0 [0ЕЦЦД7Д

СЕИТБА

тъчно с организирано и интез 
нивно селско стопанство. Все 
още не са използвани докрай 
•възможностите за организира 
не на животновъдството, пре 
димно на овчарството, слаба 
е ветеринарната служба, мал 
но се използват средствата, 
които предлага „зеления 
план".

ерациите, 
„Таламбас", някак

може
организирано и интензивно про 
изводство, което ще рече, че 
селскостопанското производ
ство е на заден план.

Земеделсните 
все още (неорганизирано се 
занимават с изнупуване на сел 
сностолалената продукция (че 
сто си правят и конкуренция 

ноято се намесва и „Талам 
бас”) вместо да се обърнат 
към организирано сдружаване 
на селскостопанските произ
водители. Според изисквания 
та на Закона за сдружаването 
в селското стопанство, досега 
са сдружени едва 600 произво 
дители, което е съвсем недо 
статъчно.

Положителен пример в сдру 
шаването засега са земедел
ската кооперация „Ерма" в 
Звонци и „Будучност” в Бабу

А. Д-зане в новата организация по 
солено стопанство в общината.

Истина е, че известно оправ 
данио за закъснението е недо 
имъкът на кадри, които да ус 
корят този процес, но има и 
известно разтакано. Поради 
същата причина бавно върви

БАБУШНИЦА
кооперация

Дори половината от сродства 
та, ноито могат да се вложат 
за обезпечавано 
живо състояние

на месо в 
в общината 

не са използвани, предимно 
поради недостатъчен интерес 
на кооперациите.

Засега

в

КРАЙНО неблагоприятните 
попречи-нлиматични условия 

ха в Бабушнишна община да 
бъдат
площи с есенници. От 6 хиля 
ди хектара, които 
да бъдат засети с пшеница — 
засети са нъм 3

нооперациясамо
„Будучност” е обсъдила и при 
ела самоуправително спора
зумение за подобрение на 
животновъдното производство.

засети планираните

трябваше

хиляди хек
тара площ.

В изпълнението на плана по 
есенна сеитба бяха включени 
над 200 трактора, накто и част 
нито производители с живо- 
тинбне тяга.

За тазгодишната есенна се- 
иба бяха обезпечени достатъ

НОВИ НАСОКИ
От известно време е поде 

та инициатива за създаване 
нова селоносталнсиа организа 

ноято да обхване всич-шница.

ИЗОСТАВА 
ТО ПРОИЗВОДСТВО

Основен недостатък 
меделските кооперации в Ба 
бушнишка община е, 
още не ое занимават доста-

ЦИЯг
ките четири кооперации 
ООСТ „Таламбас”, който се за 
нимава с търговия'- 'С бавни 
крачки обаче се пристъпва 
нъм осъществяването на тази

ОРГАНИЗИРАНО- и

на зе
чно семена и минерални то
рове.

— Защо отиваш в града?
— Да продам тая ношница яйца...че все

идея-
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бабушница

БОГАТ КУЛТУРЕН ЖИВОТ
В ГОДИНАТА, която си отива, Бабушница мото в ГОДИНА!А^иоятс съдъ,рж8т9лен културен жи-

да се похвали 
вот. Нагюлмият университет, Съюзът на социалисти- 

Тладеж. съвместно е училищата и местните 
общности, положиха големи усилия за Достоино^30 
наменуване на Титовите и нашите -юбилеи и уопош 

гй включат в предконгресната дейност.
Началото на годината беше под знака на п Д- 

Бачки Петровац (сега побратим 
предаване „Знание- 

общност 
з цялата

чесната

готовна за срещи с 
на Бабушница) в телевизионното 
имане". Тази инициатива, подета от местната 

Бабушница намери широк прием и отзвук 
община.
в

ха нови имена «а начинаюци писатели и поети. 
стоаниците на гимназиалната многотиражка „Поглед 
Проявиха с литературни трудове Горан Манич Лил- 
яна Цветкович, Драган Вуйчич и др. Засили се и дей
ността на клуба на родните поети и писатели, в които 
с литературни произведения засега се открояват. 1у- 
гомир Ристич, Стоядин Илич. Томислав Ионич, Бра- 
нимир Цветнович и др.

Съживи се и дейността по комплентуване на му
зейната сбирка. В тази акция участвуват гимназията 

местните общности. По време на провеждането на 
местна общност полу-

пред гражданите от БожицаТанцовият състав при „1 май' успешно се представи
и

РАЗНООБРАЗНИ ОБЛИЦИ НА 

САМОДЕЙНИ ИЗЯВИ
„Срещи на селата" — всяка

определен брой точки и за събрани и показаничава
цении музейни екземпляри.

В началото на идната година Телевизия Белград 
ше предаде запис на народни песни и танци от Лужница 
в интерпретация на „Гердан", Станиша Стошич, Дани- 
ло Живкович и Василия Радойчич, а ще пее и оо- 
ран Игнятович от с. Долно Кърнино („Снощи конете
не дойдоха ..т 

Народният университет организира по повод !и- 
инашите юбилеи две литературни четения- Най-голям успех 

миналата година на 
нансния преглед на драматич
ните самодейни театри в Сме 
деревсна паланка. Между ар
тистите ЛЕНКА ИВАНОВА бе 
похвалена и в преселванията 
във Враня, и в Смедеревска 
паланка. Също така и ЛЮБЕН 
ЙОВЧЕВ получи няколкократ
ни признания. Същият артист 
-самодеец почти редовно из
пълнява главните роли.

ФОЛКЛОРНАТА СЕКЦИЯ 
съвместно с вокалната и му
зикална секции всяка година 
изпълни по десетина концер
та. Тази година броят на кон
цертите почти е удвоен: из
пълнени са 20 концерта. Фол
клорният състав се е предста 
вил в Божица и Клисура по 
един път, а считат че до края 
на годината ще гостуват още 
веднаж.

постигна
републи-нянолно десетина души, като 

при това има по нянолко съ
става
ки, младежи и пр. Такива със
тави има например фолклорна 
та секция-

ДРАМАТИЧНАТА СЕКЦИЯ
годишно подготви 4—5 театра 
лни представления- Освен 
пред зрителите в Сурдулица, 
участвува на прегледите 
самодейните театри, които се 

в републиката. 
Главно се подготвят произве
дения от юг°славсни писате
ли: Нушич, Б. Станкович, Мир 
ко Божич и др.

Културно-художественото дру 
жество „1 май" в Сурдулица 
работи на самодейни начала.
То е просъществувало от 1947 
до 1963 година. Но истинсни- 
пълноценно заживява от въз
обновяването му през април 
1975 година. В срок на малко 
повече от две години друже
ството завоюва сравнително 
високи резултати.

Дружеството „1 май" обеди 
нява работата на драматична,- организират 
рецитаторска, фолклорна, изо
бразителна, техническа и му- 
зинална сенция. фотоклуб. От 
делни секции наброяват и по

товите
Едно се състоя в Бабушница, на което свои литера- 

известните нишки писатели и пионерсни, юношес-турни трудове четоха
поети: Димитрие Миленкович, Саша Хаджи-Танчич и 
Звонимир Костич-Палансни, а второто литературно че
тене се проведе в Звонска баня и в него участвуваха 
—- литературните дейци от българската народност 
Стефан Николов и Мил е Николов-Присойски, канто и 
Саша Хаджи-Танчич и Владимир Сердар от Ниш.

В течение на годината е направено много и за 
подобрение на кинофикацията на селищата. Почти във 
всички селища са прожектирани филми за живота и 
делото на др. Тито и филми обработващи теми 
вната Народоосвободителна борба нато „Върховете 
на Зеленгора”, „Ужицка република", както и филм 
Селският бунт” и др., които са гледали към 20 хил-

М. Андонов

на

от сла-

яди зрители.

МНЕНИЯ

СТАГНИРА ЛИ ЛИТЕРАТУРНОТО ТВОРЧЕСТВО НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ?
ЧИТАТЕЛИТЕ на „Братство”, „Мост" « „Другарче" ве- 

роятно и сами си поставят въпроса дали стагнира литератур
ното творчество на българската народност. От интерес е за 
всички «ас, които се занимаваме с този въпрос да погле
днем къде са корените на това явление.

Българската народност през последните години чрез 
издателство „Братство” получи «ад петдесет книги от обла 

науката, просветата и литературата. Около издател 
ство „Братство бяха органиизрани

работници, художници, публицисти, млади поети 
Творбите им обещаваха много. През 1965 година из 

лезна първата стихосбирка от автор «а българската народ 
«от — „Нашенец” от Марин Младенов. В областта на пое 
зията излезнаха от печат още „Искри и стремежи" от Сте 
фан Николов и Стойне Янков, „Довиждане Бурел" и „Зато 
чени мечти” от Борис Тодоров, „Пътуващи чувства” от Стой 
не Янков, „Неспокойни приливи" от Александър Дъннов, 
„Със сърце и тебешир" от Снежана Илиева-Виданович. А 

областта на белетристика „Братство" издаде „Зъбато слън 
це" (роман) сборниците, разкази, „Кълчища и найлон” 
'от Марин Младенов, „В различни посони" от Миле Нико
лов, „Утро” и .Дребни хора" от Прокопи Попов, „Творчеоки 
измерения" от властимир- Вацев (литературно-критични ста
тии).

славия. разбира се, най-много от българската народност. 
По този начин предимно българската народност в Югосла
вия се запозна с литературното и. научно творчество на 
Детко Петров, разказвач, Властимир Вацев, критик, Боголюб 
Илиев, публицист, професор д-р Дойчин Дойчинов, Любинна 
Котева-Ленева, доктор, по медицински науки, д-р Алексан
дър Гигов, д-р Слободан Василев, педагог и много други. 
На страниците на „Мост" се явваха и млади автори, учени
ци и работници. Да опоменим имената само «а няколко — 
Стефан Манасиев, Милка Христова, Антон Борисов, Даринка 
Евтимова, Васил Захариев, Симеон Костов, Сретен Митов. 
Милорад Геров и др.

В десетилетието, което опоменихме от 1960 до 1970 
година нашата общественост често пъти можеше да чуе, 
че е излезнал първия роман на българскатан ародност, пър
вата стихообирна, първия научен труд! След 1970 гдина 
„Братство" участвува «а панаира на ннмгата в Белград и 
София с продукция на книги, които посочихме по-горе.

Във връзка развтието «а литературата «а българска
та народност трябва' тук да посочим още някои положител
ни прояви. Димитровградската община връчи „Септемврий
ска каграда" на Марин Младенов — автора на „Зъбато 
слънце”, проведе се и Първата среща на писателите в Ди
митровград. Беше взето решение такива срещи да се про
веждат всяка година. Но досега не се състоя втора среща. 
И тази активност пресъхна. Лист елите от българската народ
ност почти нищо не печатат. Някои от тях единствено от 
време на време се явяват на литературни четения.

С тези редове нямаме за цел да критикуваме. Целта 
ни е да подтикнем нъм размисъл воички ония, които 
нимзват с креиранени «а културната политика «а българската 
народност. Може би няма място за тревога, «о сигурно е, 
че се «алага да се погледне какво ми е обучението по ли
тература в основните и средни училища, какви 'проблеми има 
издателството и май-главното — канво мислят творците по 
този въпрос.

РЕЦИТАТОРСКАТА СЕНЦИЯ
редовно подготвя рецитали 
срещу всеки държавен праз
ник, деня «а училищата, и 
по повод различни тържества. 
В нея главно членуват средно 
школци, но интерес проявяват 
и останалите младежи в гра-

стта на
много журналисти, нау 

и лични
стели. да.

СЕКЦИЯТА ПО ИЗОБРАЗИ
ТЕЛНО ИЗКУСТВО е най-мла
дата секция и едва тази го
дина се създават основни ус
ловия за нейната работа. Оча 
ква се секцията да започне с 
по-оживена работа през идна- * 
та година.

в

ТЕХНИЧЕСКАТА СЕКЦИЯ И 
РАДИОКЛУБЪТ Също
ват добра дейност. В 
нуват по нянолно десетки ду-

разви- 
тях чле

ши.„Братство”, единственото издателство на българоки 
език в Югославия, печата и публицистични творби и научно 
популярна литература. Първата творба от този род беше 
„По долината на Ерма’" от Спас Сотиров, която излезе през 
1961
дание. През това десетилетие бяха печатани „Зелени фаб
рики" от същия автор, „Хронология на по-важните събития 
от Димитровградско" и „За свобода и социализъм"'от Бог
дан Нинолов и „Икономическо развитие ма Източна Сърбия 
и Лонишавие" от Цветан Васов. „Братство" също печата 
трудовете на д-р Джордже Игнятович „Георги С. Раковски” 
и „Любен Каравелов и сръбското общество".

В списание-„МОСТ" бяха печатани много научни и 
публистични трудове. Според една статистика там се явиха 

над стотина автори от всички народи и народности в Юго-

В ръководството на „1 май" 
изтъкват плодотворното сътру 
дничество с културно-художе
ственото дружество „Абраше- 
вич от Ниш. С оглед на ни
ската материална база. „Абра 
шевич почти редовно оказва 
безнористна помощ на друже 
ството „1 май" в Сурдулица.

Трябва да се отбележи, че 
наред с равносметката.

година, а тези дни ще се появи и нейното второ из-

се за-

ноято
се върши в момента, едновре 
менно се изготвят планове за 
дейност заБ. НИКОЛОВ идущата година.

Ст. Н.
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0®®7 падежна страница шшашяшшяапвятю
ЕДИН ДЕН С ГРАНИЧАРИТЕ НА ЗОРАН ЖИВКОВИЧ

вреди нашата граница, да не 
завледее педя наша земя.

— Прекрасно е да се рабо 
ти с танива младежи. Всички 
те с голям уопех изпълняват 
отговорни задачи. Бдителност, 
воля и труд, са техните до
стойнства. Всекидневната ра 

се намира на гра бота е проникната и със сво 
възхищение гово бодни дейности. Съществуват 

многобройни секции. Сътруд- 
по-млади гранича кичим с младите от Паля, Но 

другарски, а преди всич строшевци, Сухиндол, Клисура, 
по войнишки, са приети Драинци и Сурдулица — под 

чертава командирът Живнович. 
Особено добре е развито съ 
трудничеството с гражданите 
от местната общност в Костро 
шевци.

Командирът Зоран Живко- 
вич, който с граничарите де 
ли добро и зло, трудно може 
да отдели войници, които осо
бено се изтъкват, понеже, как 
то казва, всеки войник тряб
ва особено да се изтъква, за 

. да стане граничар. Па все пак . 
Сеад Халилходжич, Владимир 
Ямбрович, Миле Мачешич, Се 
ад Хамзич и Яшар Вишай, ка

НА ПРЕДЕН СТАЖ
Когато посетихме гранична

та застава „Паль-ска долина” 
беше
Граничарите ни 
със сърдечна 
плото и само 
що „добре дошли".

От ранна сутрин до вечер, но въ одушевление разказват 
в лунна или тмъна нощ, жи- за границата, хората, средата 
вотът на граничарите е. изпъл в която живеят, 
нен с трудови или свободни1 
дейности. Всекидневно специ — Никога не 
ализирано обучение, патраул на ум, че ще стана граничар 
надлъж край границата, идей
но-политическа работа и свобо 
ни активности, част Са от 
живота на граничарите. За вой 
чките 
лиране
бено удоволствие, чест и за 
дължение, особена отговор
ност. В пълна воена подготов 
ка с верните другари 
четата Емир и Гоч, контроли
рат всяка педя родна земя.

Всекидневно, денем и но 
щем, по слънце и в бури, те 
зи младежи бдят над нашата 
граница. Понеже знаят, че па 
зят придобивките на револю 
цията и развитието на наша 
та страна, спокойния сън на 
новородените, пионерите, мла 
дежите, бъдещите войници, 
гражданите. Това ги изпълва 

гордост. Затова с особе

неотдавна 
ницата, с
ри за по-старите си другари. 
Неколцина

късен есенен ден.
посрещнаха 

усмивка, с то 
на тях присъ ми е идвало

•Пред най е млад командир 
— Другаря Зоран Живкович, 
който за своите граничари го 
вори дежурството и патро- 

край границата е осос гордост и уважение

— От всички републики са 
дошли, от всички краища на 
нашата страна. Но сякаш вси 
чни са раснали заедно, в ед 
но селище, «ато че ли Сеад 
Вишай, Павле не са 
лични ' краища 

Живеем

ку-

от раз 
на страната

като сговорни бра 
тя, като едно семейство. В 
заставата има сърби, хърва 
ти, албанци, словенци... За 
това с право ни казват „мал 
ка Югославия”, ни осведом
ява командира на заставата 
Живкович.

зва командира винаги са пръ 
ви в изпълнението на всяка 
задача.

Сърболщб МИКИЧ

Пристигнал е дневният печат

Посещение на 

граничарите
че ще бъда на първата пе 
дя родна земя- Никога преди 
това не съм бил на граница, 
но 'вярвайте това е особена 
чест. Горд съм, че съм един 
от хилядите наши войници, 
които пазят нашата граница. 
За нас важи девизът — всичко 
да видим и чуем, а да не бъ 
дем забелязания! Всички 
ретични знания всекидневно 
практически проверяваме.

Това са думи на 27-годиш- 
ния учител от Дечани Яшар 
Вишай и най-показателно отра 
зяват живота на границата.

Неговият приятел Павле 
Зупанчич, младеж, нойто от

от по-възрастните граничари. 
Разлика няма. Всичките изпъл 
няват съща задача.

А другарството, общият жи 
войнишкият боб, и вси 

чко онова, което дава съдър 
жание и смисъл на граничар 
ския бит, именно импресио- 
нира Павле Зупанчич.

вот, И тази година по повод 22 
декември — Деня на югослав 
ската армия делегация на Съю 
за на младежта от Бабушница 
ще направи посещение на ед
на гранична застава на югос
лавско-българската граница.

На срещата, на която ще 
бъде изнесена и 
културно-художествена програ
ма, младежите от Бабушница 
ще връчат на армейците снро 
мни подаръци.

тео

За готвача Емил Новак и не 
говите „специалитети” се раз 
казва с особено удоволствие. 
Богата порция всекиндевно е 
на войнишката търпеза. След 
това почивка, упражнения- • • 

Всеки момент трябва да бъ 
готов, за да се осуети

съвместна

деш
евентуалния агресор, да не поПред фотообектива за спомен М. А.

ВЕЛИКАТА МЕЧТА НА ВЕЛИКА
*

ВЕЛИКА ПЕТРОВА от село Паля, Клисуроко, наглед 
по нищо не се различава от останалите момичета в своето 

Тя също работи по селския кър. прибира реколтата 
от постните и бедни планински нивички и ливади, помота на 
родителите си. Но за разлика от другите, Велика ясно осъ- 

отрано, че скъперничавата природа скъпи плодовете 
си, па затуй хората едвам свързват краищата.

И Велика заживява с една мечта: да стане промиш- 
работничка. Едно е обаче да мечтаеш и желаеш, а 

1 мечтата, желанието си. О- 
изостанала община, каквато по

мислим като работници-самоуправители. ,Но още от първия 
миг в нашия колектив завладя особено другарство, взаимо
помощ, ентусиазъм... Всични се стремим да дадем и по
вече, и по-качествена продукция.

Очевидно, Велика вече разсъждава нато промишлена 
работничка. Сама изтъква, че самоуправителното преустрой
ство в стопанството, и в обществото, като цяло, разширява 
кръгозора на нейното светоусещане. С увереност, че при
надлежи към хората, нойто създават благата, тя с оптими
зъм гледа към утрешния ден.

— Средно на меоац изкарвам по 2500 динара. Но
вият правилник, върху който в момента работим, ще даде 
възможност на ония, които се трдуят, да заработят още по
вече. \А за предприятието ще бъде по-добре: има повече 
доход, ще укрепва и ще се разширява.

Дооега 'Велика редовно !надхвърля нормата. Признава 
си, че не всеки път е както тя желае, но никога не губи 
надежда1, че утре ще бъде по-добре.

Велика и занапред си става твърде дейна в обществе
ните работи: делегат е в обществено-политическия съвет 
при Общинската скупщина, а също така е и член на Пред
седателството на Общинската конференция на Социалисти
ческия съюз. Според силите и знанията си подпомага да се 
намерят най-правилни решения по дадени въпроси.

Счита още, че има много въпроси за решаване: на
пример жилищния проблем на работниците, който и нея 
измъчва, повишаване на работническия стандарт, разреша
ването на много комунално-битови въпроси в Сурдулица. Но 
тя не забравя и родното си място: Паля- Когато има свобо- 
на събота навестява родителите си и се интересува от про
блемите, които трябва да се решават в селото.

Да, именно такова е момичето Велика Петрова от се
ло Паля, което вече не ходи из селония кър. а размишлява 
ло работничаоки оамоуправително, както обича да казва.

село.

знава

лена
съвсем друго е да осъществиш 
ще повече, ако живееш в I 
това време (дори и днес) е Сурдулишка община. Едвам 
през последните две-три години тя започна интезивно про- 
шлено да се развива.

Но Велика не отчаява. С присъщото си трудолюбие 
напред всяка в ъоло. Сча ;ад«^а зя нея става естествено 
задължени"), ноето изпънява радушно.

След три години (през 1975) великата мечта на Вели
ка се осъществява: става работничка в новооткритин цех и 
Сурдулица на модната конференция ,,Ниш". Разбира се, пре- 
взрително трябва да имине тримесечен подготвителен курс, 
нойто с успех завършва. Оттогава започва мъчителният път 
да овладее тънкостите на занаята, да подчини всяка трудо
ва операция на несръчните си в началото трудови ръце.

А целият цех е млад колектив: съставен главно от 
момичета, дълго чакали да получат работа, но без опит 
промишлеността. Липсата на опит заместили с изключително 
усърдие. В резултат на това — от първи дек този колектив 
работи с печалба. Тяхната продукция започва да се търси 
не само на пазара в страната, но и е чужбина.

Велина с гордост разправя за това. Изтъква, че кон
фекцията се среща с трудности, но висококачествената им 
продукция си намира път до купувача.

— Работата не ми опори — казва тя- 
наистина беше трудно. Налагаше се да работим, но к да

в

Велина Петрова
В .началото

Ст. Н.
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ВОДОСНАБДЯ-ВАНЕТО В БАБУШНИШНА ОБ-ПРОБЛЕМИ НА 
ЩИНАСУРДУЛИЦА \

БЕЗ ЧИСТА ВВДА 

НЯМА ХИГИЕНАДЕЙНОСТБОГАТА СПОРТНА • ■ ■
ноито оа включени в редовни 
състезания -на равнището на 
региона и общината.

До известна отелен по-сла
би бяха: ОООТ „Власина 
продукт", Медицнинсният це« 

общност в Су 
училищните

дружества на основните 
училища а Божица, Власина 
Онруглица и др. Признание бе 
отдадено и на Общинския ФУ 
тболон съюз, който вече вто 
ра година твърде уопешно яо 
ди общинската футболна лига. 
Похвали бяха връчени и на 
заслужени спортни деятели -в 
общината.

Основното училище в Божи 
ца на състезанието на основ 
ните училища на територията 
на Сурдулишка община спече 
ли: второ място ло шахмат,
второ място в спортна стрел 
ба, пионерките в пролетния 
крос на 600 м първо и пионе 
рите на 800 м четвърто място.

Б. Станкович

чени преходни купи, са провъ 
згласени: ООСТ „Пети септем 
ори" (заводи .Дървена заета 
ва"), местна общност Алакин 
ци и спортно дружество на те 
хничесния средношколски цеи 

„Моша Пияде ■ Трябва 
ООСТ „Пе

ТАЗГОДИШНАТА спортна 
дейност в Сурдулишка общи
на приключи по тържествен 
начин. Над 100 представители 
на различни спортни организа
ции присъствуваха на търже 
ството, на което представите 

СОФН^а (Съюз на ор

-А- До 1980 година в общината ще се по- 
райоини водопровода и по този 

разреши един наболял впрос.
строят четири 
начин ще се

тъР, местната 
войница,тъР спор за довеждането на вода в два 

десет села в общината.
Освен това, поради нонфигу 

рацията на терена, щ® 00 
строят четири районни водо
провода. Към първия се чис
лят: Стол, Вава, Александра 
вац, Драгинац, Дучевац. Из
вор, Сурачево, Горчинац, Д. 
Д, Стрижевац, Д. Кърнино, Г. 
Нърншю, Войници, Братише- 
вац, Реснии Провалении и Ьа 
бушница. Този район ще полу 
чи вода от изворите в подно 
живто на планина Стол^ ,^е 
лени ливади” и „Врело", ноито 
по химическия си и баитеро 
ложки състав са годни за гж 
ене.

Бабушнишна община със сво 
тридесетина хиляди жите 

ли от ден ш ден все по-остро 
се стълкновява с водоснябдя 
ването. Касае се за снабдява 
не с чиста, изправна за пие 
не вода, защото в същоству 
ващито деситина водопроводи 
в селища, канто и в Бабушни 
ца, а има още толкова и „ча 
егни" водопроводи водата с 
изнлючение на Бабушница и 
село Завидинци — е неизлрав 

и химичес-

да се изтъкне, че 
ти септември" 
печели преходна купа и на до 
бър път е да го спечели и тре 
ти път, след което купата ще 
остане в негова трайна соб-

ли на
ганизациите по физичесна нул 
тура) и общинския синдика- 

съвет връчиха множество 
награди, похвали и признания 

спортни
колективи и спортисти, осъще 
стаили през годината извънре 
дни резултати.

тнивече втори път ите

лен

на най-заслу жилите
ственост.

В местната общност Алаки 
нци е постигната изключител 
на спортна дейност, особено 

строителството на спортни 
завидни

изнесени
постигнатите
физическата

Според данните, 
на тържеството, 
резултати във 
култура и рекреация на тери
торията на Сурдулишка общи 
на надминават всички досегаш 

резултати. Счита се, че 
тоя начин е създадена добра 
основа за по-нататъшни пости 
жения в тази област.

в
обекти. Също така 
резултати постигна и е състо 
занието селски илимпийсни иг 
ри, като спечели 4 първи ме 
ста. Училищното спортно дру 
жество на техническия сред 
ношнолсни 
богата

на бамтеороложни
ни!

по Явно о, 40 чистата вода м_о 
ши да бъде източник на наи- 

Затоаа
водосиабдява-

1975 година насам се 
внимание обръщат об

ни
център разви най- 

извънучилищна спор 
активност, на рамните на 

която работит и два спортни 
клуба (хандбален и футболен),

опасности.различни 
на въпроса -на )

За най-добри организации 
по категории, на които са връ

Втори район ще съчиня 
ват: Любераджа, Грънчар, М. 
стена Мало и Велико Бонин- 
ци. Тези селища получат 
да от извора в с. Любераджа.

тна( него от
риозно
ществено-политичесните орга- 

и Общинската сиуп 
Бабушница. Преди из 

вестно време е приета и йон 
програма по водоснаб

во
низации

КРАЙ НА ЕСЕНИТЕ СЪСТЕЗАНИЯ НА МФС — НИШ щнина в
ВОДА И В звонци И звон- 
СКА БАНЯнретна

дяване, а носител и организа 
тор на акцията е Социалисти 
чесния съюз.Неочаквана ниско класиране иа 

Ас. Балкански“
Към трети район се числят 

3войскаселата: Звонци със 
баняй. Раиита, а водите ще се 
вземат от извора във ,.Вра- 
жя гърива” или от Раиитска 
рева. И двата извора са проу
чени и отговарят на изисива-

ЧЕТИРИ РАЙОННИ ВОДОПРО
ВОДА

изостанала}} Като стопански 
община Бабушнишна община 
не е в състояние да се спра 
ви с тази обемна комунално- 
битова анция- Затова е поиска 
на помощ от Републиканската 
общност по здравно осигуря
ване и реосигуряване, който 
се отзова на това искане. Ре 
шено е така: чрез местно са 
мооблагане и с републикански

нията.
Тук трябва да

шили в своя полза, щяха да 
имат 15 точни и едно от чел 
ните места. А

подготвени футболисти по раз 
лични причини прекъснаха да 
играят. Някои поради отиване 
на работа във вътрешността, 
други поради училище, някои 
контузени и наказани с червен 
картон 
раене
двама изключени от отбора — 
Миленко Петров и Борис Ми 
хаилов и тм.

Разбира се, на тяхно място 
са дошли неподготвени момче 
та, с недостатъчна опитност 
и издържливост с една дума 
дебютанти. Тяхното число в 
някои мачове възлизаше дори 
на 8 младежи.

След тази „смяна”, която 
става стихийно може би е ви 
новна и средната годишна въз 
раст на футболистите, която 
надминаваше 27 години. Без- 
порно има и други причини.

Особено тежко се приемат 
пораженията на домашен те
рен. Тук футболистите от Ди 
мит ров град са загубили 8 точ 
ни и с право можем да нажем, 
че те не дадоха на съгражда 
ните си нито половината от 
онова, което те очакваха въ
преки че са създадени необ 
ходимите условия за игра и 
тренировка -в спортния център 
„Парк".

Само, ако всички мачове иг 
рани в Димитровград бяха ре

Тези дни се състояха сре
щите на XIII кръг от есенното 
първенство на МФС — Ниш 
с които завършиха есените съ 

на дивизията. Настъ

отбележим, 
акция по водоснабдяване 

в звонени район е започната 
преди три години, но извест
но време беше в застой* В 
последно време, чрез изсява 
не на населението и с ангажи 
райето на обществено-лолити 
ческите сили в района и общи 

тя отново се съживи.
района

на Звонци отдавна са набаве
ни тръбите, а частично са про 
нарени и каналите.

Към четвърти район се от 
насят: Валниш, Студена и Пре

чеочанванията,
нанто вече казахме, са реални 
защото на футболистите на 
„Ас. Балнански" са обезпече 
ни необходимите условия за 
подготовки на срещите.

Най-успешен голмайстор с 
8 дадени гола е Димитър Ста 
вров, оледван от Александър 
Петров с 3 Кръста Кърстев, 
Оиниша Иванов и Новица с по 
2 гола.

стезания 
пва зимния сезон, през което 

отборите ще анализи и шест месеци не иг 
- Драган Димитров,време

рат успехите и ще се подгот
вят за пролетните състезания- 

Отборът на „Асен Балкан
ски” в тону завършените съ- 

само 9 от

средства — да се обезпечат 
над 450 милиона динара, нол ната,

За водопровода в
стезания спечели 
26 възможни точки и в класи 
рането зае 13-то предпослед 

от 13 ма

кото според проектосметната 
документация, са необходимиД. с.

но място. Именно, 
ча „Ас. Балкански" загуби 6, 
игра на равно 3, а само в три 
мача спечели и двете точни, 
докато не по своя вина един 
мач не е одържан. Дал е са 
мо 18 гола, а от своята мре
жа е вадил топката 24 пъти.

Безпорно играта, а от тук 
и класирането на Димитровград 
ските футболисти е неприят 
на изненада за привърженици 
те на отбора.

Тук трябва да посочим ня
кои моменти, които са та 
ка или инан повлияли на ус

КРАЙГРАНИЧНО СЪТРУДНИ-ЧЕСТВО
сека.Самодейците от Драгоман в 

Димитровград
ВОДАТА ЩЕ ПРИСТИГА ВЪВ 
ФАЗИ

Обемната акция по водосна 
бдяване в Бабушнишна общи 
на поради недоимък на сред 
став, ще се строи в три фази.

Първата фаза, е която са 
зачислени селищата от първи 
и трети район, а частнично 
и някои селища от втори рай 
он, ще трябва да бъде за
вършена през идната 1978 го 
дина.

Една част от втори район 
и четвърти район ще се 
строят през 1979 и 1980 годи

Самодейния театър към на 
родното
ман” в гр. Драгоман — НР 
България, на 9 денември т.г. 
гостува в Димитровград с пред 
ставление на пиесата „Луди- 
млади" от Ц. Церновоки.

С това бе върнато гостува
нето на самодейния театър 
„Христо Ботев" в Димитров

град, който през к>ни т. г. го 
стува в Драгоман със „Сна 
ха" от Караславов.

Взаимните посещения на са 
модейците от двата съседни 
градове се осъществява 
рамните на договора за край 
гранично сътрудничество, ко

читалище „Драго-

в

леха.
Преди всичко, за есенното 

първенство бяха подготвени 
други футболисти, а съвсем 
други оа се действително над 
преварвали. „Обедняването" 
на отбора се лочуетва след 
третия кръг. Мнозина, вече

ето с успех се провежда вече 
няколко години.

Д- С.

ДИМИТРОВГРАД

Нова проантв-програма за 

крайгранично сътрудничество
на.

Според хода «а акцията.
накто ви уведоми председате 
лят на Общинската нонферен 
ция на Социалистическия Съ

,, _ п юз в -Бабушница Новица СТАН
На 7 декември т.г. в Дими нрай границата, чрез ноето КОВИЧ, до 1980 година 20-те 

тровград се състоя заседание те се запознават и сближават, неводоснабдени селища в Бе 
на Комисията за крайгранично Затова членовете на Коми- шнишна община трябва да по 
сътрудничество, към Общин сията се застъпиха сътрудни лучат хубава вода за пиене, 
оката конференция на Соци чеството да продължи и през Зимният сезон, когато вре^ 
алистичеокия съюз- На засе идващата година. менно отсъству вещите печал-
данието бе обсъдено сътруд Членовете на Комисията пре бари са се завърнали по домо 
ничеството ^ между Димитров- поръчиха на трудовите но вете си, ще се извърши допи 
град и кранграничните общини лентиви и граждани да раз- таане и подписване на декла 
в НР България — Драгоман и ширяват тези вързки. Освен рации за участие в тази поле 
Годеч в течение на настояща това новата прентОпрограма зна благоустройствена анция 

Констатирано е, за сътрудничество през идва- В повечето села в първи и 
щата година предвижда уве втори -район, над 80 на сто 
личаване на взаимните лосе- от 'наоелението е подписало 
щения на гражданите от нра такива декларации 
играничните общини.

ТАБЕЛКАТА

45:22
26:11
18:12
34:26
26:27
20:18
19:16
20:18
19:19
19:27
17:27
23:39
18:24
19:37

1741. Прогрес (П)
2. Алуминиум (Н)
3. Рудар (Ал)
4. Морава (Ж)
5. Ястребац (Г)
6. Борац (Б)
7. Единство (П)
8. Хайдун (К)
9. 12. феб. (Н)

10. Омладинац (Г)
11. Свърлиг
12. Чегър (К)
13. Ас Балкански
14. Слобода (Г. В.)

13 8 1
164 2612
1647 213
157 1 513
15513 7 1
144 413 5

4 13312 5
122 512 5
124 513 4
12613 5 2
10713 4 2

та година, 
че предвиденото в програма 
та досега е цялостно осъще 
ствено и че този вид сътруд 
ддничество е от полза за 
гражданите на девете страни

104 613 3
9612 3 3
713 2 3 8

д. с. М. Андонов
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мозайка* мозайка * мозайка * МОЗАЙКА * МОЗАЙКА * МОЗАЙКА
БЕЛЕЖКА

„ БЮРОКРАТИЗЪМ ЗАД ГИШЕТО ГОДИШНИНИ

100 ГвДЙНМ ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО 

1А ГОРНО ПОКИШАВИЕ ОТ 

ТУРСКО РОБСТВО ,
НА ДНЕШНИЯ ДЕН, на 16 декември 1877, кръгло 

преди сто години, Горно Понишавие с градовете ьела 
паланка, Пирот и Димитровград (тогава Цариброд) бе
ше освободено от петвековното Турско робство. На 
тази значителна дата от историята на тези краища ну
жно е да се изтъкне преди всичко, участието на несе- 
лението в боевете за свобто освобождение.

Още през историческата 1804 година, когато в 
Шумадия гръмна първата пушка край Нишава и Ста
ра планина започвали потготовката за борба срещу 
турците. Тук воюваха -Марийко Пиротски, неговият син 
Благое, Мита Пиротски, след това Киро, Мита Филип, 
и Драган от старопланинския край и хайдутина Апо
стол приятел на Велко Петрович. Известно 
бодителното движение в Знелоле и Лужница. Знамето 
на тази борба носеха Янко, Здравко и Кръста, братя 
от Кричим. А когато Стеван Синджелич вдигна барут
ните погреби при Нишка Каменица тук се притекахо 

помощ, много хора от Крупац, Суково и Цариброд. 
През 1836 година населението от Пиротско,. Лу

жница и Висок, селата около Цариброд се вдигнаха 
на борба против зулумите на Махмуд Караджибаша. 
През тази година повече от 700 души избягаха в 
Сърбия- И това въстание бе потушено, но духът на на
селението за свобода не беше убит. През 1841 избух
на въстание около Ниш, Пирот, Лесковац. Милойе 
Йованович от Каменица при Ниш предвождаше въста
ниците, а бойците от Заплане предвождаше Никола 
Сърндакович от Г. Душния. Към края на 19 в. борбата 
срещу турците в Горно Понишавие ставаше 
ожесточена. Много хайдутсни дружини кръстосват 
по Стара планина. Известна е дружината на Ига от 
Каменица с дъшеря си Злата. Той посрещнал турци
те завързвал ожесточени боеве с тях. По селата 
Висок говорил на хората за свобода. Ига с дъщера 
си Злата бил пленен в едно сражение и' обесен на 
моста пред входа на Нишката крепост в Ниш.

В новите събития, които лредвестяват свободата 
на Понишавието хората от тези краища активно уча
ствували. Когато на 18 щни 1876 година във войната 
срещу Турция влиза и Сърбия хората от тези краища 
били готови за борба. По време на тази война мно
го хайдушки чети намерил подслон във Висок. А ко
гато на 12 април 1877 година русия обявява война на 
Турция около Нишава въстават около 20 села. Много 
доброволци от висок се приобщават нъм бороата и при 
село Темска отбраняват моста, за да го не срушат 
турците. Населението от тези краища се бори заедно 

. със сръбоните войски за своето освобождение. Сил
на морална подкрепа населението получи на 1 декем
ври и Сърбия когато, обявява война на турците. Били 
подготвени четири армии: Моравска, под командува- 

на генерал Черняев, която с 68000 войнина лред- 
мощ в направлението на 

Ниш. Войските на Черняев имали за задача да осво
бодят Понишавието. Тяхната цел била след 
'нето на Бабина глава да се насочат към Ак-Паланка 
(Бела шаланка) и Пирот.

Пиротската операция е имала огромно 
за освобождението на Понишавието. Когато сръбските 
войски заели Бела паланка, Станичене, Сопот и Нишор 
турците се отеглили в Пирот. В боевете за Пирот и 
долината на Нишава по-значителни сас ражен-ията при 
Нишор и будимделските укрепления^ При Нишор за- 

напитанът на сърбската армия Милутин Кара- 
нович от село Зобойница в Гружа. Той бил потребен 
зад олтара на манастири в Темско. На 
който повдигнала жена му Мария и сега стоят про- 
чувствените стихове на Джуро Якшич:

„За српског рода, дом, олободу, 
дао си живот свой 
Зато бе дуго у српоком роду 
живети спомен твой 
Ти честит беше ме!) брабм ^вофм, 
дивни )уначе, врли Србине, 
па то показа и омрбу своюм,
]уначке Груже, ]уначки сине!"

След 13 декември 1877 година боевете се пре
насят към Пирот, който бива освободен на 16 де
кември. Същият ден бил освободен и Цариброд,'Трън. 
Брезник и други селища. И така след освобождението 
на Бела паланка (12 декември), Пирот и Цариброд 
(16 декември), Лесковац и Власотинци (11 декември), 
Пронупие 16 декември), започват боевете за осво
бождението на НИШ.

ооо
Боевете, които населението от Горно Пони

шавие води преди сто години за своята свобода не 
е пооледната битка против тиранията. През последно
то столетие хората от Понишавието водят още много 
битки преминавайки от феодализма, капитализма мно
го хайдушни чети се вдигнаха на борба срещу тира
нията, така съЕцо и по време на народоосвободителна- 
та борба 1941-1945 година населението от Горно По
нишавие формира много партизански отряди за борба 
против фашистките'завоеватели.

Изглежда, 
ГАН СПАСОВ, 
дишен

че ДРА- 
дългого 

строителен ра 
ботник от с. Дукат, се 
га с доста 
здраве, още Дълго вре 
ме ще чака да осъще 
стви заслуженото си пра 
80 — да получи инвали 
дна пенсия- За да осъ
ществи това свое пра 
во трябва да се сблъ
ска с бюрократизма все 
още лрисъствуващ при 
някои служещи, 
считат, че щом като са

за здравно и пенсионно 
осигуряване 
ня за пенсиониране, по 
ради здравни причини

лучил информация, че 
документите му 
изгубени!?

във Вра са

нарушено Оттогава досега Спа 
тридесет 1 пъти о- 

8ал в тези служба да 
му . намерят документи 
те! За съжаление вина 

- ги получавал отговор, че 
ги няма Служещият пря 
но отговорен за това, 
му казал: „Нима вярваш, 
че заради тебе ще 
бъда обесен"!

сов
» //•” АОА

които

зад гишето могат да 
постъпват с хората наК| 
то си искат.

За този 
е узнал

случай вече 
междуобщин 

ският прокурор. Но дали 
само той трябва да се 
бори срещу бюрокра 
тизма, който нарушава 
правата на трудещите 
се и гражданите?

е и осво-
Оттогава до днес бив 
шият строителен рабо 
тник се срещнал 
бройни 
Вместо искът му да бъ 
де навреме решен по

За какво се насае?

Още преди една годи 
на, по предложение на 
лекар — Спасов отпра 
вил иск до Службата

с
неприятности в

В. В.

Гостуване на Югославския 

драматичен театър е София
ДИМИТРОВГРАД

все по-

Жителите на София имаха 
възможност отново да се сре 
щнат с изкуството на артисти 
те от Югославския драмати
чен театър от Белград, които 
гостуваха на сцената на Наци 
оналния академичен театър 
„Иван Вазов" на 6,7 и 8 денем 
ври с пиесите „Васа Желез 
нова” от Максим Горки (ре
жисьор — Деян Мияч), Дундо 
Марое” от Марин Държич (ре 
жисьор — Мирослав Белович) 
и „Морена шир” от Бранислав 
Нушич (режисьор — Деян Ми 
ям).

от 6 декември писа, че Юго 
славоният драматичен театър 
е основан като първия социа 
листически театър през 1947 
година под художественото ръ 
ководство на Боян Ступица. 
Вестникът отбелеязва, че теа 
тъРът за 30 години е постиг 
нал добри резултати. Госту
вал е с успех в Съветския съ 
юз, Париж, Виена, Венеция, 
Варшава, София, Букурещ, Бу 
дапеща и другаде. Гостуване 
то на драматичния театър от 
Белград в София — нанто пи 
ше вестникът — се превърща 
в традициия, която допринася 
за културното сближение и опо 
знаване нашите съседни наро-

на

Според програмата 
на Изпълнителния от 
бор на Скупщината на 
Местната общност Ди 
митровград, която тряб 
ва да се приеме на ед 
но от следващите за 
седания на скупщината 
за идващата година от 
средствата на самообла 
гане са предвидени на 
питаловложения от 4 
милиона динара за из 
граждане на регионал
ния водопровод, кана
лизацията и улиците в 
града.

Да споменем, че ед 
на част от тези сред
ства на стойност от 2 
милиона динара ,са ос 
танали от 1977 година 
понеже не са били на

По този случай всички со
фийски
информации за това културно 
събитие. „Работническо дело”

вестници предадоха

ди.
нето
ставлява главната военнаТЪЖЕН ПОМЕН

На 28 денември 1977 година се извършава 
една година пълна с болка и тъга от прераната и не
надейна смърт на нашият много обичан и добър 
съпруг, баща, дядо, тъст й брат

заасема-

значение

ще му дадем годишен помен 
на гробищата в Търнсни Одо 
ровци и ще залеем гроба му 
със слъзи и окичим цветя-

ВЕЧНО ОПЕЧАЛЕНИ:
съпруга Марина, дъщери 
Райна и Верица, зетове То 
ша и Васил, внучката Дра 
гана и внуците Мирослав 
и Ивица, сестри, зетове 

и останали близни и приятели.

гинал

паметника

мерени организации 
които е трябвало да 
извършат заплануваните 
работи. Д. С

ТЪЖЕН ПОМЕН

На 18 денември т. г. се на
вършват шест тъжни месеца 

смъртта на нашия мил съ 
пруг, баща, дядо и брат
от

Иван С. Иванов НСТАТН0 ИВАНОВ
от с. Т. Одоровци от Димитровград

В тоя ден, в 10 часа, на гро 
бищата в Димитровград, ще 
посетим неговия гроб и ще 
го оначим с цветя-

С това угасна едно голямо 
сърце, пълно с любов, разбира 
телст-во и топлина за всични 
нас.

отВремето поето измина 
неговата смърт не намали на 

болка, тъга и енърб- На 
против със всеки изминат ден 
все повече скърбим за нашия 
Иван.
ги ще остане в спомена на не 
говите най-близки.

На 17 декември тази година

Опечалени:шата
Съпруна Младенна,
Иван, дъщеря Мидоваи 

снаха Милка, зет 
Васил, внучета Натя и 
Федя, сестри и братя

син
Неговия мил лик вина

на, I ' Б. Николов
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МОМЕ БИ ЩЕ ВИ ИНТЕРЕСУВА?
„Дяволска воденица". След 

освобождението 
геолога Пиперов изследвал ме 
стността и намерил, че г/к 

шахти и галерии. Той на

ли ог турцитеВЪПРОСИ:

1. Нога Димитровград получи телефон?
2. Нога е открита мината ,/Благодат л учи.
3. Нога и къде е излизало описанието „Домашен у и

тел"?

има
мерил и оловни ицинкови ру
ди След като била открита 
мината през 1900 година тя 
била продадена на италианска 
фирма «а срок от 90 години 
експлоатация- Италианците на 
правили път през 1905 1907
година и флотацията 
костта „Нози дол” 
работила до 1915 година. След 
това 1919 година пак започва 

- да работи.

получи телефон.Димитровград
2. Мина „Благодат" за пръв

ОТГОВОРИ;

била открита през
Преди това хората чу-

—
1. Димитровград получи те

лефон през 1909 година. Това 
стана 'по време на прокарва
не телефонна връзна между 
София и Будапеща. Гражда
ните на тогавашния Цариброд 
и вмета на града Връдловоми 
направили всичко Цариброд 
да получи телефон.

Кметът на Цариброд ВъРД- 
ловоки отправил тогава до ми 
нистра на общите сгради и 
съобщенията слодната теле
грама: „Поради овързвано с 
телефонна линия София — Бу 
дапеща, натоварен от царибро 
доките граждани, аз моля, го
сподин министре, за вашето 
благодарение при този случай 
да юе отдели клон за града 
ни, който поради близостта 
му със столицата и като гра
ничен град ще се подигме и

•културно и стратегическо от 
ношение". Втора телеграма с 
почти същото съдържание е 
отправена до директора на по 
щите и телефоните.

И молбата е приета.
1909 година Цариброд,

път
година.

е мест* 
и мината

"■У--

Жг
I >

0ВЧАРНИК й:ШШЩш 3. „ДОМАШЕН УЧИТЕЛ” за
почна да излиза нато месечно 
списание за наука, литерату
ра през 1889 година под ре
дакцията на Д- Д. Б-ьчваров. 
Списанието се издава в Цари 
брод, а печатано е в София 
в българската народна печат
ница. Списанието е имало от 
дели: юридически, политичес
ко-икономически, народни умо 
творения, географически, архе 
ологически,

■ <-Щ

■ШкНЕИЕ «Ил» Н?
КМ* ■•«-Г4ММ

I, {Шпяш*». фтън-в*

ИЕГРЕК?! Щт.т:тф4т:

книжовно-литера
турен, библиографичен и раз-и ттт>*“\

тттШШЮЬтш» и •ИМмГП НО.ким.»«*«» в м* т
Пише ми Гога од Строшену Чешму дека овчар- 

никат у Лилинско поле нейе готов. Каже: „Немой 
да доодиш на 1 новембар нико се договоримо. Овчар
никат нейе готов и нема да идемо на печено ягне...' *

“ чявтп «т , 
ш-шптщф, » и За разпространението на 

списанието в Цариброд се
Пейчо Стамонов, тъР-

е
ли, че в месността „Зановет”, 
нещо бучи под земята. Стари 
те хора тази местност нарен-

грижел 
говец от Цариброд.

През
сегаЧудим -се кико може това да стане. Знам дека 

паре ним беоше дали и това не милиони а милиарде. 
у веснинат писа дека материал йе докарен от Буга- 
рию. е овчарникат прайи „ „Градня” и знам дека до 
оа никига нейе се случило да н»им закъснейе некоя 
работа. Не веруйем на Гогу. Рено може да йе погре
шно написал у 1Писмото, а може да ме лъже. И зато
ва надиго се та у Цариброд. Одма отидо да питам 
у задругуту. Там ми казаше иди та питай У „Градну".

щом 
тези болеуцЦФР имате желязно здраве, 

страдате от всички 
сти и сте още жиз...

маше предвидено такова на 
казание?

о
о

— Дъще, нима мислиш, че 
това е модна прическа? Та то 

не е коса, а метла.
— А «анво е метла, мамо?

о — Нима вярваш на мъжа 
си, когато всеки ден отива 
на риболов? Та той нито вед 
нъж не е донесъл в къщи ни 
то едно рибенце.

— Имено затова му вярвам..

Надиго се та у „Градну”. Питам Ранна: ваНачалникът: Защо пак за 
нъсняхте за работа?

Чиновникът: Знаете ли,
хер Душке, тази сутрин се 
събудих, станах, погледнах се 
в огледалото и не се видях. 
Сигурно, помислих вече съм 
отишъл на работа. И предста 
вяте ли си, едва след поло 
вин час забелязах, че стък 
лото на огледалото е паднало.

"— Верко ли йе дека овчарникат нейе готов у 
Липинско поле? о

Лекарят: От какво се оплак 
вате?

Пациентът: Имам разшире 
ние на стомаха, камъни в бъ 
бреците, възпаление на дала 
ка, ишиас, а да не говорим 
за радикулите...

Лекарят: Че от какво има
да се оплаквате. Вие сигурно

— Манчо, ти мислиш дека овчарник йе селски 
йегрек побийеш ненолко «олца, туриш два три търна 
и ето ти йегрек. Това йе бре модеран овчариик, ки- 
къв у Сърбию нема...

о

— Чуй колко хубаво пее ела 
веят — въздиша жената.

— Мак няма да пее. Сигур 
но не е женен, няма дълго 
ве, не го боли зъб — забеля 
зва мъжът.

— Добре, ама вие това не сте ли знаяли ка сте 
подппсували уговорат със задругуту. Тегая казасте де
ка работете че буду готове до 1 новембар...

о
>

Разговор на океански пътни 
чески параход:

— Ами ако стане корабо
крушение? Знаете ли да пла 
вате?

— Не. Но зная да викам за 
помощ на шест езика.

* Не получи <^дговор. Надиго се та у Липинсно
поле. Гледам нейе малко напрайено. Лодипнуте голе- 
ме япийе. Овчарете си имаю убаве собе. Блаю овце, 
лаю и ягкища. На овчарникат вече пуши комин. По- 
върте се малко и реко айде да вачам да не закъней- 
ем за автобусат.

> СУЕТА
У всеки човек има точно толкова суетност, вол

ното ум не му достига.
А. Пол

о
о

Ка излезо из овчарникат видим пцетата глоджу 
кошчинйе. Погледа по-добре- кошйе од ягне. Па си 
мислим що да варкаю децата да допраяю овчарникат. 
Имаю овце, имаю ягнища имаю собице колко да се 
подъвру да «е стою на снегат и имаю иво да йеду, 
а за онова другото ка се стигне нейе зор да се варна.

Ако суетата е направила някога щастлив, то без 
съмнение този някой е бил глупав.Съдията: Защо се напихте 

до такава степен?
Подсъдимият: 

лоша компания- 'Бяхме чети 
рима. Аз имах бутилка уиски, 
а останалите трима не поже 
лаха да пият.

Ж. Ж. Русо
Попаднах в

о

Суетата предпочита клеветата 
то, защото забравата я души.

пред мълчание-

П. Бауст
Стремежът към слава е най-висшата форма на

А това дека пишу по 'весници и говоре на ради- 
йо и телевизию и даваю рокове — ретия све търпи .. о

суетност.
Надзирателят: А сега тряб 

ва да се изкъпете.
Затворникът: Да се изкъ

пя ли? Но в присъдата ня

Дж. СантянаМАНЧА
♦ .-Попее не искала 

кла със суетност.
да ходи гола, нулата се обли-

юго

Актуални
разговори

'/'ттау&^е мое//е?/ ~Ъ7=1Ш,0
год-икл е> 

----. .. \ „ея грл/ч/ —

л/ег. петров

он-^и 1


