
ШРштВо с
» от 14 ф—ру 

ро 197» г. Издателство 
~Ьратст»о" • удостоено 
о Ордена братство и еди 
астао съо сребърен ве
нец м особени заслуги 
в областта на информа
тивната и графическа де 
■пост и за приноса в ра 
заптието иа братотвото 
и единството между на
шите народи и народно-

на

** В6СТМИК НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ в СФР ЮГОСЛАВИЯ .
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ГОЛЯМО ТЪРЖЕСТВО В НИШ

1,20 ДИНАРА ★ ГОДИНА XIX

ГЕРОИТЕ ОТНОВО В СТРОЯ
ГРАД НИШ бе 'домакин на 

още една голяма манифеста
ция- По повод удостояването 
на Трета сръбска пролетарска 
бригада с Ордена народен ге
рой вчера в Ниш се състоя 
голямо тържество.

Чествувайки ведно и Деня 
на Югославската народна ар
мия — 22 декември и Тито- 
вите и наши юбилеи населе
нието от този край на репуб
ликата още веднаж манифе
стира своята дълбока 
към другаря Тито и показа 
своята сплотеност и братство 
и единство.

седателството на СЮК, като 
произнесе пред окло 30 хиля 
ди граждани, студенти, учени 
ци и армейци и наоелението 
от региона.

По повод получаването на 
това високо 'признание и че 
ствуването на празника на ар 
мията, във воички 
общности, 
вите колективи се 
скромни тържества, на 
преживели бойци от тази слав 
на партизанска бригада възкое 
сиха спомени.

На тържественото събрание 
по повод Деня на ЮНА за 
значението нашата Армия го- 
армейска област генерал-под- 
вори и коменданта на Нишка 
полковник Александър Янич.

местни
училища и трудо 

състояха 
които

обич

Ордена народен герой на 
Трета сръбска пролетарска 
бригада връчи Петър Стамбо 
лич, член на Председателство 
то на СФРЮ и член на Пред

Четвуванв на Тнтовитв юбилеи
Бабушница

ТИТОВ8ТО ДЕЛО 

ВДЪХНОВЕНИЕ ЗА 

НАШИТЕ УСНЕХИ Върховният комендант маршал Тито се рънува с войниците след едно успешно учение

—ПОДЧЕРТА МИОДРАГ ПАНЧИЧ- Епопеите на освободителната войнатар на Общинския комитет на 
СКС в Бабушница.

— Своята опора и твърда 
почва др. Тито винаги намира 
ше всред работничесните ма
си. Работническата нласа и 
нейните интереси бяха и си 
остават основна изходна то
чка на програмата и анциите 
на авангарда иоято предво
жда той вече четири десети 
летия — подчерта Панчич. — 
Работническата нласа и труде 
щият се човеи за Тито и Пар 
тията винаги бяха и си оста
ват основна двигателна сила в 
революцията и социализма. 
Стремежът да се постигне та
зи цел, ноято съединява в 

(На 4-та стр.)

Въстаническа Лужница до
стойно чествува Титовите и 
наши юбилеи — 40-години от 
идването му начело на СЮК 
и 85-тия му рожден ден.

На тържествено заседание 
на Общинската конференция 
на Съюза на комунистите в 
присъствието на Хенрик Се- 
лич, зам.-секретар на Между 
общинската конференция 
Ниш, иа представители от Ди 
митровградска и Пиротска об 
щина, първоборци от този 
край, младежи и ученици и 
много гости, доклад за гран
диозното историческо и рево 
люционно дело на др- Тито из 

Миодраг Панчич, секре

БИТКАТА ЗА РАНЕНИТЕ НА НЕРЕТВА И СУТЙЕСКА СА ЗАПИСАНИ НЕ СА- 
МО В ИСТОРИЯТА НА НАШИТЕ НАРОДИ, НО СЛУЖАТ НА ЧОВЕЧЕСТВОТО КАТО СВИ
ДЕТЕЛСТВО ЗА СИЛАТА И ЖЕЛАНИЕТО НА ЕДИН НАРОД С БОРБА ДА ИЗВОЮВА СВО 
ВОДАТА СИ

Офазивната доктрина на На 
родооовободителната войска 
на Югославия даваше възмож 
пост за изиамиране .на реше 
мия и в условията когато оку 
паторът предприемаше крупни 
операции срещу отделни цен 
трове на освободителното дви 
жени е.

Извънредни примери ‘ за та
кива решения даде Тито' във Сутйеска в които главната част 
великите битки на Неретва и на НОВЮ през първата поло 

вина «а 1943 година разби две 
те най-големи групировки на 
одружените сили на онупато 
рите и домашните предатели.

Битките на Неретва и на 
Сутйеска представляват съ
щински легенди за Народоосво 
бодителната войска, за Кому
нистическата партия, за ге
ройската борба на югославски 
те народи. Това бяха битни, в 
които бойците и командирите 
с храбостта ои правеха чуде
са, напрягаха и последния 
атом 1на своята сила, жертвува 
ха своите животи за другаря, 
уди вля вяха дори и врага. То
ва бяха битки, които 'надмина 
ха границите на времето и 
просторите, битки които ттона 
заха, че завоевателите и при 
най-благоприятни уоловия «е 
могат да унищожат един но 
род — рошил да изтрае в бор 
бата за свобода. Народ, съзна 
телвн че води борба за делото 
на правдата, народ който има ло. 
шо безкрайно доверие в ръко

водството на ЮКП и другаря 
Тито.

Високото политическо съзна 
ние на бойците се изяви в 
масовия героизъм и всекиго 
от тях отъжедстви с освобо 
дителните цели на освободи 
телното движение и ЮКП.

Бойците, пронизани с опти 
мизъм, с упоритостта и вяра 
та, че не могат да бъдат уни 
щожени, чувствувайки морал
ното си надмощие над вра
га, атакуваха напред и разнъ 
сваха 'вражеските обръчи на 
смъртта в коньоните на Нере 
тва и Сутйеска.

Епопеята на Неретва, битка 
та за ренените, най-хумамната 
битка на нашата освободител 
на война и онази драматична 
и шумна Сутейска — ще се 
помнят и по геройсните и тра 
гични моменти на всеки отде 
лен човек и на всяка военна 
част. Тъкмо както и по масо 
вата храброст на бойците, ра 
немите и народа.

Във всички тези битки, до 
стойни и за световната исто 
рия, непосредствено с бойци
те в стрелческите вериги уча 
ствува и бива ранен и върхов 
нияТ комендант на НОВ и 
ПОЮ другарят Тито. Той ви
наги беше източник на вдъ 
хмовение, на морална сила и 
опит и остана легендата на 
едно поколение и неговото де

„В неравната свирепа 
борба на живот и смърт 
се роди новата армия на 
нашите народи, армия на 
ноято нашите народи не 
можаха нищо друго да 
дадат освен своите го- 
лоръни бойци и безграни 
чната си любов/'________

в

несе

ТЪРЖЕСТВЕНО СЪБРАНИЕ НА ОК НА СКС В БОСИЛЕГРАДДимитровград

»ЩЕ ГО ЛАЗИМ И УПОРИТО ЩЕ СЕ 

БОРИМ ЗА БРАТСШТИ И ЕДИНСТВОТО»
_ ГОРДЕЕМ СЕ, ЖИВЕЕМ В БРАТСКА ОБ

ЩНОСТ С ОСТАНАЛИТЕ НАРОДИ И НАРОДНОСТИ В 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА САМОУПРАВИТЕЛНА, НЕЗАВИ-

5ГвАенИк2ЕОдК?рАоНвА ГГрЖтАоВИ§Ъстоя- 
ЛО СЕ ПО ПОВОД ТИТОВИТЕ И НАШИ юбилеи и
деня на юна. от събранието изпратена при-
ВЕТСВЕНА ТЕЛЕГРАМА ДО ДР. ТИТО

'На Съюза на комунистите и 
на останалите 'изпълнителни 
тела на обществено-полити
чески организации в община
та. В присъствие на делегати 
те и гости от съседните общи 
ни, региона и Републиката за 
революционното дело жизне
ния път и личността на дру
гаря Тито произнесе реч се
кретарят «не Общинския номи- 
тет на Съюза на комунистите 
в Димитровград — Венко Ди
митров.

КА-

канто и по случай на 22 де
кември — Деня на Югослав 
ската народна армия, иа 21 
декември в Димитровград се 
състоя Т7>ржествоно ст.бранио 
на Общинската конференция

По повод Титовите и наши 
юбилеи — 40 години от идва 

начело на Комунисти 
относно на

него му 
чосната партия,
Съюза на комунистите в Юго 
славия и 85-ия му рожден ден,

П. Л.(На 4-та стр.)



ИЗГРАЖДАНЕТО НА СТРАНАТАНИШКАТА АРМЕЙСКА ОБЛАСТ В

ШИШВДША“ АРМЕЙЦИТЕ - СТРОИТЕЛИ
1 Нишка армейска об-

В

99 ците от 
ласт.

Не са малки и постижения
та «а армейците в укрепването 
на братството и единството « 

културно-забавните манифе
стации в годината на Титови- 
те и наши юбилеи. Младеж и- 

ЮНА са развили разно-

В навечерието на Деня на 
ЮНА войниците и «омандири- 

Нишка армейска област 
отчитат извънредните си пос
тижения през изтеклата годи
на в морално-политическото и 
професионално издигано на 
своите части и в социалисти- 
чеоксго преобразование на ро 
дината. Тяхната помощ на об

на дадените условия и отОт 14 до 16 декември т. г. 
в Кумровец се сътоя югослав ношония. 
ска научна среща под казва — Това потвърждава — на- 
нието „Тито и революцията . за по-нататън Върховец — це 
Организатори на срещата бя локупното творчество на Тито 
ха Институтът за съвременна като теоретик, революционен 

- Белград, Институ вожд и държавник. Тази ми- 
история от Белград, съл постоянно търси нови ре 

шения

лиз
* Над 247 хиляди тру- 
дочаса на стойност от 
11 милиона динара за 
стопански и номунално- 
битови обенти

те от

в

история от 
тьт за
Институтът за история на ра 
ботническото движение от За 
греб и Политическата школа 
на СЮК „Йосип Броз Тито 
от Кумровец. В работата взе 
ха участие около 100 учени, 
а доклади изнесоха д-р Перо 
Дамянович, Иван Лача, д-р Фа 
уд Мухич, д-р Перо Морача 
д-р Душан Биланджич, Милош 
Николич, д-р Радован Радонич 
и д-р Борис Маер.

образно ползотворно сътрудии 
младежта от трудо- 

организации, училищата 
общности. През то- 

2600 младежи-вой-

и отговори на ирупни 
та въпроси «а съвремнната 
епоха.

ществано-политичесните и ме
стните общности, «а трудови
те организации и изобщо на 
населението, се изчислява на 
стойност от 11 милиона дина-

чество с 
вите 
местните
зи период 
ници са приети в Съюза на 
комунистите. В тазгодишните 
съревнования между частите 
на ЮНА в Нишка армейска 
област са постигнати изключи 
телни постижения.

Тези данни бяха

В СР МАНЕДОНИЯ ЗАПОЧНА
ра.

ИЗГРАЖДАНЕ НА АВТОМАГИСТРАЛАТА 

НУМАНОВО - ТИТО! ВЕЯЕС
Тази година армейците са 

80 нм пътища презпостроили 
най-неподходящи терени, по- 

са или възобновилистроили
седем мостове, 10 км водопро 

посадили са над 400 хи
изнесени 

на неотдавна състоялата се в 
Ниш среща — разговор с жу 
рналистите. В разговора с ж_ур 
налистите от Нишка армей
ска област участвуваха 
рал майорът ФАДИЛ 
НОЛИ — помощник на комен 
данта по политически и прав
ни въпроси и секретарят 
Конференцията на СК в ар
мейската област 
йор МИЛОВАН МИШЕВИЧ.

под и,
ляди фиданки, взели са уча
стие е потушаване на повече 
пожари и в спасявана на на
селението от наводнения и пр

де широн общо 28 метра с 
по три ленти за движение и 
4-метров зелен пояс по среда 
та.

Първата автомагистрала 
СР Македония изграждат стро 
ителните предприятия от съ 
щата република: „Полагания", 
„Бетон1’, „Маврово" и „Гра
нит".

Народният заем от един ми 
лиард и 100 милиона динара 
за изграждане на ренонструн 
ция на пътищата в Македо
ния вече е преизпълнен.

Народният заем за построя
ването на пътища-преизпълвн 
Участъкът от Кумровец до 
Титов Велес ще бъде завър
шен през 1980 година.

Миналата седмица започна 
построяването на автомагистра 
лата „Братство-единство" през 
СР Македония- В първи етап 
ще бъде завършен участънът 
от Куманово до Титов Велес 
в дължина от 52 километра 
Обектът ще бъде завършен 
през 1980 година. Той ще бъ

- ч' -
Симпозиумът имаше за цел 

научно да обсъди ролята на 
Тито в нашата революция и 
творческия му принос на све 
товната революционна практи 
на и на марксистката теория

Във встъпителното изложе
ние членът на Председателст
вото на ЦК на СЮК Иосип 
Върховец между другото на-

гене-
ЧУРА-

в
В залеоителните акции в об 

щините, изграждането на въз 
поменателния парк „Братство- 
единство" край Власинско е- 
зеро, в регулирането на рена 
Нишава
денонощно работеха и войни-

на

генерал-ма-заедно с младежта
за:

— Титовата роля в съвреме 
ината история потвърждава и 

от тезите ка Маркс, че Пред осмия конгрес 

на СЮК
една
успехът «а революционното 
движение до голяма 
зависи и от това, каква лич 
ност се намира начело на то 
ва движение. Това особено ва 
жи за революционото движе 

когато то се озове в из

ПОДГОТОВКИ ЗА XI КОНГРЕС НА СНЖстепен

Следейки реализацията на 
приетите програми за работа 
на партийните органи в СР 
Сърбия Изъллнителният коми 
тет към Председателството 
на ЦК на Съюза на комунис 
тите на Сърбия тези дни об 
съди досегашната дейност на 
организациите и ръководства
та на СК на Сърбия в подго 
товната за предстоящото за 
седание на Централния коми 
тет на СКС във връзка с анту 
алните идейно-политически за 
дачи на Съюза на комунисти 
те на Сърбия в развитието на 
самоуправителното съдържа
ние на политическата система

Следващото заседание на 
Централния комитет на СКС 
ще се състои на 27 декември 
т. г.

В края на денември Предсе 
на СЮК

които зависи инономичесното 
развитие на страната през 
следващата година, както и 
задачите на СК и организаци 
онно-политичесната подготовка 
за XI конгрес на Съюза на 
югославските комунисти.

дателството на ЦК 
ще обсъди идейно-политиче
ските аспекти на стопански
те проблеми. През януари ид 
ката година Председателство
то, а след това и ЦК ще рази 
екват върху тезисите за до- 
нументите на XI конгрес.

ние,
ключителните исторически би 
тни и в своя преломен исто Изпълнителният 

утвърди
активноста и утвърди непосред 
отвените задачи в подготовка 
та на лроектодокументите за 
Осмия конгрес на СКС: от
чета за работата на Съюза на 
комунистите и на Централния 
номитет от Седмия конгрес до 
Осмия конгрес и резолюциите 
които трябва да приеме кон
гресът. Заседанието разгледа 
и конкретните 
които Изпълнителният 
тет ще работи през януари 
следващата година.

комитетрически момент... досегашния ход на
Върховец подчерта, че нау

чното опознаване на делото на 
Тито е предпоставка 
нататъшното р азвитие и из- 

ооциалистичесната

В рамките на подготовката 
за XI конгрес през първата 
половина на януари 1978 го
дина ще се проведе заседа
ние на Председателството на 
ЦК на СЮК, на което ще бъ 
дат обсъдени тезисите за кон 
греоните документи и станови 
ща. Тезиоите ще бъдат при 
ети от ЦК на СЮК, нойто ще 
заседава до края «а януари 
следващата година.

за по-
Тези дни Изпълнителният ко 

митет на Председателството 
и на Централния номитет на 
СЮН.

дигане на 
революция» ю също тана е 
предпоставна 
ното развитие на самата нау 
ка на Маркс. Приносът на Ти 
то към развитие на общест
вените науки и на марнсизма 
изобщо има свой специфичен

за по-нататъш

До края на месеца ще се 
състои заседание на Предсе 
дателството на ЦК на СЮК 
на което ще бъдат обсъдени 
ид ейно-пол итич еоките 
на стопанските проблеми, от

задачи върху 
коми-

аспектибелег. Твърде често това се 
изразява в обикновения”, .все 
кидневния" говор, във всеки 
дневния нонтант с работниче 
ската класа и народа Титовата ЙОСИП БРОЗ ТИТОщомисъл се отличава с генеалния 
смисъл за правилна преценка 
на реалните възможности за 
акция
и обективен марксистки ана-

Имаме младеж, която ще 

знае да води Югославия
въз основа на дълбок

шосето към Триест и от Ма- 
рибор и Любляна до Гевгелия. 
Това, което досега направихте 
и онова, което стои пред вас 
това отношение представлява 
огромна задача, която вие ще 
изпълните също както и на 
стоящата.

Тази година в изграждане
то на този участък от автома 
гистралата
ство” участвува само 
част от нашата младеж 
54 000 наши млади хора. Идна 
та година в изграждането тря
бва да участвува още по- 
гол ям брой, а аз бих ионал 
от година на година да има 
все повече строители, защото, 
както показа нашето минало 
изграждането на обекти не е 
от значение само за матери 
ален смисъл; но и по това, 
че дава възможност и на на 
шите младежи да се изграж 
дат. През настоящата година 
бяха по-добре разрешени ра 
зни неща, задоволени бяха 
разни ваши потреби, отколко 
то беше случай преди, при

изграждането на железопътна 
та линия Бръчко — Бановичи 
и Шамац — Сараево, или при 
изграждането на участъка от 
автомагистралата от Загреб 
до Белгрйд.

Следващата година трябва 
да бъде още по-добре, име 
нно по-добре в този смисъл 
че ония които са отговорни за 
организиране на работата още 
подобре да организират вси 
чно необходимо, за да не се 
случи, както стана през на
стоящата година, младежите 
да дойдат на строежите 
гава да се окаже, 
гат да работят, защото орга 
низацията не е извършена пре 
дварително. Аз слагам на 
сърце на ония, които заедно 
с вас ще работят, 
нашата младеж 
ще строят тази наша магис
трала, да поемат 'всичко необ 
ходимо, за да може 
младеж, пълна с елан и по
жертвование да дойде до лъл 
ен израз с творческата си ра
бота.

Аз разбирам нашите младе 
жи когато се сърдят и него 
ДУ ват, че като дойдат на ра 
бота и нямат всичко необхо 
димо, за да могат геднага да 

какво могат да на
правят. В следващата и по- 

години

■1СТНИК НА БЪЛГАР
СКАТА НАРОДНОСТ В 

СФР ЮГОСЛАВИЯ НАЧЕЛО НА СНЖпетък
покажатУрОТИДБ (МАМЦИОЖМ

нататъшните г\ 
бъде преодоляно.

всично
тодор велчкв СЪРДЕЧНО ви честитя на 

това велико дело и ви благо 
даря, че изпълнихте обеща 
нието, което дадохте пред 
Конгреса на младежта през 
меоец януари настоящата го 
дина. Вие отново доказахте, 
че нашата младеж е лоследо 
вателна на себе си и че но 
гато нещо обещае, тя го из 
пълни сто на сто. Вие пода 
рихте на нашата общност един 
обект - обент, от голямо значе 
ние за нашето стопанство. То 
ва е част от онова, което по 
ехте върху себе си като дълг 
да изградите и което обещах 
те, че ще направите, това е 
част от
,,Братство-единство”, 
съединява нашите краища от

„Братство-един- 
еднаП Тази 

наша важна
автом агистрал а,

автомагистрала, 
ноято сега се строи и която 
с вашия младежки устрем и 
ентусиазъм ще се строи не 
прекъснато докато не бъде го 
това,

тази

СТОЯН СТАНКОВ 
БОГДАН НИКОЛОВ*

Талпфо—: директор — и то 
че не мо има огромно значение 

за свързването на нашите гра 
дове и отделни народни репуб 
ки и то не само в икономиче 
око отношение, но също тана 
и за сближаването 
народи от разни краища 
страната. Затуй 
рича автомагистрала 
во-единство", а вие 
те не строите тук само този 
обект, но в същото време ко 
вете тук и братствоо и един 
ството и го укрепвате.

ддмимотрацмя 46-34* 
абоааимгг 00,Г

90Ш

заедно с на нашитепо-нататък наеди - тя се и на 
„Братст-Лгш Каркд-

нашата младежиМП- И и ■ автомагистралата
ИОяТОи М «
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ПОЧИНА СПАСЕНИЯ - ЦАНА
БАБОВИЧ

О^ЩИНАИГРОСЕТОНА ДИМИТР0ВГРАД и ИТАЛИАНСКАТА

Покрай икономическото 

що ое разшири и култур 

ното сътрудничествоцялата работническа класа, за 
воички народи и народности 
на Югославия".

Това се назва в съобщение
то на ЦК на СКС, Председа
телството на СР Сърбия и об
ществено-политическите орга
низации на СР Сърбия по слу
чай смъртта на другарката Ба 
бович.

Вестта за

На 18 декември т.г. в Белград почина на 71-годиш- 
на възраст другарката Спасения Цана Бабович, член 
на Председателството на СР Сърбия, народен герой, 
герои на социалистичесния труд и един от най-видни- 
те борци на революционното 
Югославия- движение в Сърбия и

— Инициатор за това полезно струдничество е 
външнотърговското предприятие „ИНЕКС” от Белград„Другарката Спасения Бабо- 

вич от ранни младини като те 
кстилна работничка своя 
нен път вгради в борбата на 
работническата класа и на Ко 
мунистичесната партия — Съ
юза *на югославските комунис 
ти. Борейки се за идеалите 
на своята класа и народ Спа
сения Цана Бабович още 
предвоенния период стана при 
мер на неповторима храброст 
с Държанието си пред класо
вия враг, пример и за най-це
лите

Миналата седмица в Дими
тровград пребивава делегация 
на италианската община Гро 
сето начело

смъртта на дру
гарката Спасения Бабович бол 
но отекна в цялата ни страна 
Състояха се многобройни ко- 
меморативни събрания в репу 
блика Сърбия- На тях между 
другото се подчертава, че дру 
гарката Спаоения Бабович е 
била изтъкнат комунист и 
боец на нашата революция, 
народен герой и заслужил об
ществено-политически работ
ник.

ето е полезно и за двете об 
щини, сътрудничеството да се 
разшири и на културното по
ле, а съществува възможност 
и за побратимяване на двете 
общини.

Италианската община Гросе 
то се намира в околността на 
Венеция и с една част изли 
за на Адриатическо море, про 
тяга се и на планинската об
ласт и има отлични услови за 
развитие на туризма. Община 
та е заинтересована за внос 
на млечни 
Димитровград. Тъй като в об 
щината са на власт комунисти 
и социалисти 
по-широк интерес за общес
твения живот, работа на ноо 
перацията, общественото са
моуправление у нас.

жиз

с подпредседа
теля на общината Мероло Ра 
фаеле и председателя на Съю 
за на селскостопанските коо
ператори Гентили Марио, коя 
тели «а Димитровградска об- 
тели на димитровградската об 
щина начело с председателя 
на общината Борис Борисов и 
председателя на Общинската 
конференция на ССРН Сърби- 
слав Златнович. Инициатор на 
тази ореща е външнотъргов
ското предприятие „ИНЕКС” 
от Белград, което има дълго 
срочно стопанско сътрудничес 
тво с димитровградската коо
перация „СТОЧАР" клон „НИ
ШАВА", чиито селскостопански

в

качества на същински 
комунист и последователен ре 
волюционер.

Дълбоко преданна на идеа
лите на борбата на Съюза на 
югославските комунисти, наче 
ло с другаря Тито. другарката 
Спасения Цана Бабович даде 
траен принос в осъществява
нето на жизнените въжделе
ния на работническата класа 
в Сърбия и в Югославия- Във 
всички исторически преломни 
моменти беше последователен 
борец за политиката на Съю
за на комунистите и другаря 
Тито. На своя революционен 
жизнен път тя спечели дъл
боко уважение от всички на
роди и народности на нашата 
страна. Тя беше близка в съР 
цата на всички съратници, мно 
гобройните приятели и съпод- 
вижници от предвоенния и во 
енния период и през цялото 
време на изграждането на на 
шето самоуправително обще
ство.

Об щ е ств ено-полигг и ч еск ит е 
организации в Нишки, Южно- 
моравски регион и във воички 
общини на Югооизточна Сър
бия също така, проведоха но 
меморативни събрания, от кои 
то до семейството на Спасе
ния Бабович бяха - 
съболезнователни телеграми.

По случай смъртта на работ 
ническия трибун Цана Бабо
вич 20 декември бе провъз
гласен за траурен ден в СР 
Сърбия-

Тленните останки на другар
ката Бабович бяха погребани 
с най-големи почести на 20 
декември т.г. в алеята на ве
ликаните в Белград.

произведения от

съществува и
Спасения Бабович изпратени

най-отговорни работи в Съюза 
на комунистите и в обществе
но-политическите организации 
изпълняваше пожертвувателно 
и последователно до своя пое 
леден час.

Смъртта на Спасения Цана 
Бабович е неизмерна загуба 
за Съюза на комунистите, за

произведения оа изнасяни в 
тази италианска община.

Приета е със задоволство 
поканата на италианската об 
щина — делегация на Дими
тровградска община да посети 
община Гросето. Датата на по 
сещението ще &ьде допълни 
телно определена.

В приятелсни разговори, в 
които взеха участие и предста 
вители на кооперация „Сто- 
чар” взаимно се запознаха с 
развитието на двете общини. 
Бе констатирано, че покрай 
стопанокото сътрудничество, ко Б. Н.

ПО ПОВОД ЮБИЛЕЙНИТЕ ГОДИШНИНИ НА ДРУГАРЯ ТИТО Междуобщинската конферен
ция на СКС в Южноморав- 
окия регион се състоя на 15 
декември, а в Нишки регион 
ще се проведе днес, на 23 
декември вечерта в залата на 
Дома на ЮНА.

Общинската конференция 
на СКС в Босилеград търже
ственото си заседание ще 
проведе в понеделнин, на 26 
т. м.

ТЪРЖЕСТВЕНИ СЪБРАНИЯ В РЕГИОНИТЕ И ОБЩИНИТЕ
ТЕЗИ ДНИ общинските кон

ференции на Съюза на кому
нистите в Нишки и Южномо- 
равски регион провеждат тър
жествени събрания, посветени 
на революционното дело 
другаря Тито по повод двете 
му годишнини: 40 години 
идването му начело на Парти

ята и 85-ия му рожден ден. С 
изнасяне на доклади за жиз
нения път и революционното 
дело на другаря Тито, с под
ходящи художествени програ- 

всично на едно високо 
идейно и художествено равни 
ще — с поздравителни писма 
до президента Тито комунис

тите, трудовите хора и граж
даните от тази част на Репуб 
ликата и по този начин още 
един път изказаха безгранич
ното ои доверие към другаря 
Тито, Съюза на комунистите и 
политиката на необвързана со 
циалистическа Югославия.

Тържеотвеното събрание на

Безкомпромисна в определе
нието си за идеите на социа
лизма и интересите на работ- 

другарката 
Спасения Цана Бабович тези

на ми
ническата класа, от

Ст. Ст.

Имаше скептици, които с 
препалена боязън пресметва 
ха и изучаваха дали ще се 
има сметка младежта да строи 
такива обекти, дали може би 
те не са по-скъпи ако ги строи 
младежта, относно дали не би 
било по-евтино ако бихме ги 
строили по редовен път, така 
както строим разни други обек 
ти. Аз считам, че тъкмо при 
изграждането на този участък 
от автомагистралата, завършен 
за един така къс период, се по
каза, че този скептицизъм е 
бил прекален и неоснователен 
Защото тук не се касае само 
за това дали нещо коства 
повече или по-малко.

ги обенти. Това е нещо, кои 
то не може да се купи 
какви пари. Защото 
обекти, автомагистрали, желе 
зопътни линии и др. обекти са 
важни за нашата социалистиче
ска страна от икономически и 
други съображения, но оа ст, 
що така важни и затуй, че 
на тях се създават нови хо

граждайки обекти, които най- 
трудно се строят и които 
най-дълго се строят.

чате такива в своите -редици 
та и те да участвуват в изгра 
ждането на нашата страна, в 
изграждането на такива хуба 
ви обекти.

така къс срок да изгради та 
ка крупен обект, и чувству 
ваме, че бъдещето на нашата 
страна, по-нататъшното изграж 
дене на страната и нейния жи
вот, ще дойдат в твърде спо 
собни и добри ръце. Ние не 
трябва вече да се боим и да 
се питаме какво ще бъде ут 
ре, ногато нас ни няма.

Ето го младото поколение, 
ето ви вас младите! Вие ще 
знаете да вървите по-нататън 
по пътя. който е определен 
и обележен с кръвта и кости 
те на бойците в нашата На 
родоосвободителна борба, по 
пътя,
ха членовете на нашата Кому 
нистичесна партия още преди 
войната, и по време на вой 
«ата, и по който днес полагат 
воивсички свои способности ва 
шите възрастни другари. И туй 
е онова, което ни изпълва с 
голямо задоволство и чувс
тво на щастие — това, че и- 
маме такава младеж 
ще знае да води 
по посока, която й е опреде 
лена.

с ни 
такива

Вярно е това другари и дру 
гарки. Хайде, нека някои ни 
покаже в ноя страна тана много 
така единно настъпва младеж 
та и полага всични свои физи 
чески и умствени способности, 
за помогне в изграждането на 
по-щаотливо бъдеще и на сво 
ето и на идващите поколения, 
И зарад това днес аз тун чув
ствувам особено задоволство 
както и воички ние които сме 
тук, а и всички хора навред 
по страната ни, като виждаме, 
че нашата младеж може да 
направи и онова, което няко 
му може би изглежда за не 
възможно.

В течение на известно вре 
ме ние имахме един вакуум 
един период, в който вашите 
уоилия бяха неизвестни, в кой 
то не предприемахме големи 
акции, макар че вие иначе 
участвувахте навред по стра 
ната ни в разни доброволни 
акции, като строехте училища 
разни опортни обекти и др 
Считаше се, зарад този ва
куум по отношение изгражда 
нето на такива големи обенти

ра.

Важно е, тези млади хора 
да схванат и разберат какво 
значи братство и единство 
което значи, че трябва да 
се издига нашата социалисти 
ческа страна и какъв тряб 
ва да бъде ликът на на на
шия човек. Аз съм сигурен 
че всеки онзи, -който е бил 
тук, ногато някога -по-късно 
минава по това шосе, с гордост 
ще каже, че тук има и част 
от негова работа, негов труд. 
А противно на това, на ония. 
които в тази акция <не са у- 
частвували въпреки че са мо 
гли, считам че ще им бъде 
твърде неловко да погледнат 
в очите ония. които са участву 
вали в акцията.

който начерта
но нашата младеж 
нала да бъде онова, което е 
била по-рано, т.е., че не я ин 
тереоува изграждането на на 
шата социалистическа страна 
Но това 
този голям обвит <вие отново 
дойдохте на онова място, но 
ето ви принадлежи, т.е. нано 
во заслужихте да ви се уди 
вляват не само нашите хора 
но и хора извън нашата стра

е преста
Трябва да се погледне от 

каква полза е било това за 
тези над петдесет хиляди 
млади хора, които бяха тук 
Те никога няма да забравят 
този общ труд на нашата мла 
деж от всични народни репу 
блики, съвместния 
който са имали тук, размяна 
та на мнения със свои дру 
гари, общите радости и съвме 
стните усилия- В сърцето и у- 
ма на всеки строител това ще 
остане забележено, все дока 
то живеем.

А при големите и трудни 
задачи не е достатъчно само 
да се знае, но е необходимо 
да се има и сърце, трябва 
да бъде 'Проникнат изцяло с 
воля и любов към онова, но 
ето се йона да се направи 
така че тогава в онова, ноето 
е предприето да се изявят 
и собствените способности и 
способностите на целия пи на
род. Ние днес имаме танава 
младеж и сме щастливи, че 
я имаме!

не беше вярно. С

живот
КОЯТО

Югославия
на.

По нанзо се отличава наша 
та младеж от 'Младежта в мно 
го други страни? Тя се отли 

такива, нои чава с това че приема зада 
чи, не чрез нареждане, не 
чрез
лени задачи от ръководства 

огромно мнозин- отгоре. Тя оама търси задачи, 
ство, старайте се и да въвли и то ония най-тежките, а из-

(Из речта на другаря 
Тито в Ново место, на 23. XI. 
1958 год. по повод предавано 

на употреба на участъна 
от автомагистралата „Братство- 
единство".

Аз посочвам това не зарад 
това, че у нас има много та 
нива младежи, защото не е 
такт,® случаят: 
то са могли да дойдат, а не 
са искали, ги има у нас твър 
де малко, Но, вие, които пред 
ставлявате

Аз бих желал цялото наше 
младо поколение да мине през 
тант>в вид школа през иаква- 

минахте
каквато са минали ония, нои 
то са строили преди вас дру

то
Ние, които днес тун дойдох 

ме да присъствуваме на това 
тържество, ое радваме заедно 
с нашата младеж, че успя в

натрапвано на опреде
вие тун и презто

„Борба", 24. XI. 1958.
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»ЩЕ ПАЗИМ И УПОРИТО ЩЕ СЕ БОРИМ 

ЗА БРАТСТВОТО И ЕДИНСТВОТО*Ш8В0Т0 ДЕЛО - ВДЪХНОВЕНИЕ 

ЗА НАШИТЕ УСПЕХИ способности, своите нултурни 
и други особености и традиции 
и с помощта и солидарността 

всички остана/,и народи и 
в нашата страна

(От 1-оа стр.)
В началото на изложението 

си Димитров наза, че сме на 
края в годината, нояго ще ос 

забележена нато особен 
и неповторим случай н 
рия та на югославската социа 
листичесиа революция- Година, 
н ноято воичии хора в наша 
та страна, стари и млади, по 

юбилея

на
(От 1-ва стр.) онни белези. В течение на все

себе си нан-прогресивните об народната борба се реди й се 
ществени действия и мисли, разви нашата революционна 
фактически представлява оная армия нато съставна част, на
здраве основа, от ноято изра то въоръжена част на народа 
стнаха всични наши успехи и Континуитетът ■ «на нашата со 
постижения, целокупният тру- циалисгйчесна революция и 
дов и творчески ентусиазъм Титовото иоторичеоно творче- 
на работническата нласа, на смо дело прод-ьлжава в прет 
всички наши народи и народ воряването в живота на самоу 
кости и целокупното революци правлението. 
онно вдъхновение на Съюза Общественото съдържание 
на комунистите в борбата му на самоуправлението нато наш 
за социалистическо самоуправ- път в изграждането на социа- 
ително преобразование на об- листичесно общество др. Тито 
ществото, —? наза Панчич. визионероки изнесе и начерта 

„Животът ме е научил — е още през 1950 година при пре 
назал веднаж др. Тито спомня даването на фабриките в ръце 
цки ои за тежките дни от 1948 те на работниците— изтъкна 
година — че в критичните мо- Панчич.
менти е най-опаоно да си без Като се спря върху велика 
становище, да се колебаеш, та мисия на др. Тито за раз 
При такива обстоятелства вина ширяването и укрепването на 
ги трябва да се действува сме братството и единството, той 
ле и решително ’. между другото посочи:

— Именно така и постъпва — Титовият лозунг „Брат- 
Ш9 наистина др. Тито в много ство-единство” твърде яр- 
исторически кръстовища в но изразява всеобщата нацио 
своя революционен път — ка нална програма на Комунисти 
за Панчич. — През 1937 годи ческата партия на Югославия- 
на, когато трябваше бързо и Днес равноправието и брат- 
правовременно да се решава ството и единството на наши 
в момента, когато а Кеминтерн те народи и народности има

своя реална обществена осно 
ва, то е гаранция и перспен 
тива на самоуправлението, при 
което непрекъснато укрепва 
единството между класовото 
и националното.

Като марксист Тито винаги 
беше борец против митове и 
догми, не признаваше хегемо- 
нистически центрове, но раз 
криваше нови страници в от 
ношенията между Комунисти
ческите партии и социалисти
ческите страни върху принци 
пите на равноправие като при 
това всяна Партия е отговорна

народности 
да постигне огромни резулта 
ги в своето икономическо и 
обществено развитие. От край 
но изостанала територия този 
край постигна всестраен сто 
лански и обществен напредък. 
— изтика Димитров.

Спирайки се върху осъше 
ствяването
въпрос 
ческия

„Представителите ка оъягар 
ската народност се намират в 
съответни, регионални, репуб
ликански и съюзни тела и фо 
от тази територия има де/.ега 

Съюзния съвет на Скул 
СФРЮ, в Общес-

тано исго

градове, 
един човек чувствуваха и 

нато собствен пра

села и
на
чествуваг
знин.

на националния
в обществено-лолиги- 

живот Димитров каза:ТИТОВИТЕ ЗАСЛУГИ СА НЕ- 
МЕРИМИ

В продължение ма речта си 
Димитров изтъкна, че всички 
придобивки от югославската 
социалистическа революция но 
сят знак ма мислите и делото 
на другаря
са неговите заслуги на 
чии исторически кръстопъти
ща в революционния му път и 
нашата революция, в моменти 
те когато е трябвало да се 
действува смело и 
що: 1937 година, когато е тря 
бвало бързо и на време да се 
решава, в моментите когато 
в Коминтерна се обмисляло 
за распускане на нашата Пар
тия: 1941 година, когато в сър 
цето на поробена Европа е 
трябвало да се приеме реше 
ние за въстание: 1945 — ко
гато е трябвало да прекъсне 
игрите на великите сили и за 
пази завоюваните придобивки 
от революцията: 1948 — ко
гато на Сталин е трябвало да 
се каже „НЕ" и 
по собствен път в изгражда 
нето на социализма, дори и 
през 1971 и 1972 година, ко 
гато е трябвало и смелост и 
мъдрост за откриване на нови 
етапи в израждането на наше 
то самоу правите/, но общество

ти в
/дината на 
твено-политическия съвет на 
има член на ЦК на СНС, два 
мата делегата в Републиканска 
та конференция на ССРНС 
член на Републиканския съвет 
на Съюза на синдикатите, има 
свои делегати в почти всички 
Републикански общности на 
интересите и във всички Ре
гионални тела в обд/ествено- 
политическите организации и 
обддности на интересите.”

Тито. Немерими
вси-

решава-

Миодраг Панчич

ЗДРАВО Е СЪТРУДНИЧЕСТВО
ТО НА НАРОДА И АРМИЯТАто израз на нвпресъхваща връ 

зка на революцията — подкре 
пена с усилията за претворява 
не в живота на Конституцията 
Закона за сдружения труд и 
по-нататъшното развитие и 
усъвършенствуване на делегат 
ската система. И не само в 
настоящата, но и в идните 
години — всички субективни 
сили в Бабушнишна община, а 
специално комунистите, ще по 
ложим за приемствено продъл 
жение на Титовия революци 
оцен път, ще положим всички 
ойлм и способности за претво 
Ряване в живота на целите 
за които др. Тито с десетиле

се размисляше за разтуряне 
ма машата Партия: през 1941 
година, когато в сърцето на 
поробена Европа трябваше да 
се вземе решение за вдигане 
на въстание; през 1945 годи
на — когато трябваше да се 
спре играта на великите си
ли и да се запазят завоювани 
те придобивки от революци* 
ята: през 1948 година — ко
гато на Сталин трябваше да 
се каже „НЕ" и да се про
дължи по собствен път в стро 
ителството на социализма, до
ри и през 1971 и 1972 година
— когато трябваше и смелост пред своята класа и народ, — 
и мъдрост за осъществяване- изтъкна той- 
то на нов участък в изграж Говорейки' за неописуемото 
дането на нашето самоулрави въодушевление при посещение 
тално общество — изтъкна «а др. Тито на други страни,

— Панчич каза:
Неговите решения бяха — Величави манифестации 

смели, но и дълбоко обмисле бяха устроени на нашия пре-
ни — наза Панчич. — Нянои зидент по време на посеще-
от тях, в момента на приема нието му на Съветсния съю3-
нето им на мнозина хора у ДНР Корея и НР Китай, ноето
нао и в света, и на ония, но- е още едно потвърждение за
ито ни симпатизираха, изглеж- истинското революционно дело
даха като безумие на храбро- на др. Тито, за неговия епо-
стта; през 1941 година напри хален принос нъм междунарол
мер, пън и през 1948 година, ното работническо движение.
Историята обаче потвърди, — Наближаването на Едина то и,; революционното дело на
че тези решения са плод на десетия конгрес на СЮК и др. Тито.
правилна преценка на положе Осмия нонгрес на СКС и Ти
нието и на отношенията на об товите юбилеи чествуваме ка
щеетвените сили и ги потвър 
ди като изправни — подчерта 
ПЬнчич.

Говорейки за заслугите на 
др. Тито за създаването на Но 
ва Югославия, Панчич между 
другото посочи:

— Днес на цял свят е из 
вестно, че раждането на нова 
Югославия, даването на без 
страшна героична съпротива 
на фашистките окупатори, ка- 
нто и даването на отпор на 
всични следващи похитител- 
ства към независимистта на 
социалистическа необвързана 
Югославия е неразривно свър 
зано с името и делото на др 
Тито. Трудно е в историята да 
се намери друг пример една 
личност по така достоен, непов
торим начин, да отговори на 
воички големи изисквания на 
времето
прави и прави наш Тито. Той 
остана еднакво велик и непо 
клатим във всички съдбовни 
моменти в нашата революция
— каза Панчич.

— В освободителната войне 
е създадена нова Югославия, 
страна на сбратимени и равно 
правни народи, която тръгна 
по път на самостоятелно со
циалистическо развитие. Съз 
дЦдена е нова народна власт 
с ярно изпъкващи революци

За Титовото име е свърза
но и създаването ка Югослав
ската народна армия и наша 
та концепция на всенародна 
отечествена война, 
продължение на изложението 
си Димитров.

След нато говори за създа 
ваието на първите регулярни 
части — Първата пролетарска 
бригада, създадена на 22 деке 
мври 1941 година в Рудо, Ди 
митров се спря върху един 
ството на армията и народа и 
примерите на това единство 
и сътрудничество в страната и 
нашата община.

Затова и празнинът на 
22 декември, стана 

всенароден празник, и затова 
и тази година, както и вина

каза впродължи

ТИТОВИЯТ ПРИНОС В ОБЕЗ
ПЕЧАВАНЕ НА НАЦИОНАЛНА
ТА РАВНОПРАВНОСТ

„За нас на тази територия, 
нъдето живее българската на 
родност, Титовият лозунг „Бра 
тството и единството" и поли
тиката на пълно национално 
равноправност е получил свое 
цялостно съдържание, смисъл 
и значение. Угнетявана и обез 
правяна в миналото от ве- 
ликосръбсната и великобългар 
ската буржоазия, тя най-сет
не в социалистическа 
славия. за първи път в своя 
та история, е станала нацио 
нално свободна и равноправ
на, което и е създало възмо 
жност, ползвайки всички свои

тия с нестихваща енергия се 
бори. — наза между другото 
Миодраг Панчич.

От Тържественото заседание 
бе изпратена приветствена те 
леграма до др. Тито, ноято 
прочете Бисерна Потич, завою 
вала второ място в СР Сърбия 
в съревнованието „Тито — ре 
волюция — мир", а културно- 
художественото 
при Педагогическата академия 
в Пирот изнесе подбрана про
грама, посветена на жизнено

ЮНАтой-

ги досега, съвместно го честву
ваме, гсрди че имаме такава 
Народна армия и че начело 
й. като нейн върховен ко
мендант. се намира другаря 
Тито" — каза на края Димитров.

От тържественото събрание 
на изпратена приветствена те
леграма до другаря Тито, а 
сетне бе изпълнена 
художествена програма.

дружество

Юго-

културно-
М. Андонов А. Д.

Пред прага на още една победа
*• ПРЕД КРАЯ НА ИЗБОРИТЕ В ПЪРВИЧНИТЕ ОРГА

НИЗАЦИИ НА СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ В НИШ
КИ РЕГИОН

критически, самокритичесни, реални: без лакировка И 
по-нъсно, разговорите за възможни кандидати за по
стове в СК в чувствителна степен бяха още по-демо- 
кратични и публични. Докладите за предстоящите за- 
дачи, изнасяни на изборните нонфеоенции в първич 
ните организации на СК - „акто съобщават членове 
на Политичесния актив — са се освободили от фоц- 
малност и обобщеност. Уклони в тазгодишните !шбо 
ри п°чти И не е имало: посочени са само два случая 
(в Мерошина и Дражевац). А случая
™ ;°В* С3, ЗНачи\. Досегашните отличителни 
хода изборната дейност в първичните 
Съюза на номунистите в Нишни

— Може би ще се запитате: отнъде-нанъде нога- 
то4е пише за избори в СК да се споменава „побе
да . Каква е тази победа и против ного е извоювана?

С кой враг се е воювало по време на изб 
в първичните организации в СК в Нишни 

Естествено, не
орите

регион!
се касае за враг в истинския сми

съл на думата — би било наистина ненужно да 
заема простор във вестника за да се пише за бедна 
шепа хора, които не симпатизират на днешното обще
ство, също както и що е безсмислено, че те биха 
могли по-сериозно да влияят върху хода на изборите 
в Съюза на комунистите.

се
черти на 

организации на
регион.

Естествено, при това не бива да се губи от пред
вид, че не с еднакъв успех са минали изборите във 
всични първични организации на СК.

низапи^н» г ТТ’ ДаЛИ изборите в първичните организации на Съюза на номунистите не можем да взе- 
мем като повод за още една победа? Победа над 
формализма, обобщеността, затвореността — над всц 
чно онова, ноето не би трябвало да съпътствува дей

на Съюза на комунистите. Гледано 
сн“ ' Та посовените категории на „антидействие 
СК не са своеобразен враг на развитието 
нията в Партията? 0

Следователно, с пълно основание 
вори за още една победа.

Но все пак, говорим за победа.
Касае се за победа над един враг от особен вид.
Преди изборите беше прието: изборите не са про

ста смяна на ръководствата в първичните организации 
на СК, но, преди всичко, идейно-политическа задача, 
подходящ момент за преразглеждане на досегашната 
практика и момент за енергични промени на тази пран 
тика

както това на-

ствуването от друг
— предимно в аспект на метода на действуване 

на Съюза на комунистите.
в

на отноше-

Получи се така, че донладите за работата на пър
вичните организации на Съюза на номунистите в Ниш 
ни регион, повече от ногато и да било досега, бяха

може да се го-

М. Чосич
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ИЗБОРНА И ПРЕДКОНГРЕСНАДЕЙНОСТ В СК ПРАЗНИКЪТ НА ЮНА ТЪРЖЕСТВЕНО НЕСТВУВАН В ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА

ПО-НАТАТЪШНО ИДЕЙНО И 

КЛАСОВО-СОЦИАЛНО 

УКРЕПВАНЕ
Тържества в знак на 

наши юбилеи
Титовите и

шини устрои и председателят 
на Общинската скупщина е 
Димитровград инж. Борис Бо 
рисов.

Най-тържествено все пак 
беше на самия ден. в деня 
когато е и създадена първа 
та регулярна част на ЮНА — 
Първата пролетарска бригада 
В този ден войниците на всички 
гранични застави бяха посете 

от работниците от трудо 
вите организации, от които 
болшинството са покровители 
и „кръстници” на тези заета 
ви. Освен тях на граничните

тттмил^х/лп^м1^ КОМУНИСТИТЕ В СУРДУЛИШКА 
ЩИНА УСПЕШНО РАЗВИВА ВСЕСТРАННА ДЕЙНОСТ

ОБ- Празникът на Югославската 
народна армия 
ври беше ознаменуван в Ди 
митровградока община под 
знака на тазгодишните Титови 
и наши юбилеи. Главното тър 
жество се състоя на 21 денем 
ври, когато в голямата зала 
на Центъра за култура в Ди 
митровпрад беше изпълнена 
подбрана културно^художестве 
на програма посветена на две 
те значителни дати на наши 
те народи и народности и из 
несен донлад за съвкупния 
принос на другаря Тито в ра 
звитието на нашата социали
стическа общност и заслуги 
те му за създаването и раз
витието на Югославската на
родна армия.

Ознаменуването на 22 декем 
ври започна още на 17 декем 
ври, когато група войници от 
казармата в Димитровград и 
граничните застави в община 
та посети основното училище 
„Моша Пи яде” в Димитров
град, където за всички учени 
ци, в паралелките и отделе 
нията, войниците говориха за 
празника, за Югославската на 
родна армия, за Тито. Това 
беше традиционния час на вой 
ниците за учениците.

Като знак на благодарност 
за всичко което им казаха, за 
изпълняване на ежедневните 
задачи, които се намират прел 
тях, за живота на границата 
и т.н., учениците от основно 
то училище изпълниха подход 
яща програма, с рецитации и 
песни, посветена на другаря 
Тито и ЮНА. В името на учи

лището войниците 
старшини приветствува и че 
стити >им празнина директорът 
на училището Васил Николов 

Следващият ден, на 18 де 
нември, се проведе 
ние по стрелба, с боева пуш 
ка, в което взеха участие пред 
ставители на ЮНА, 
на бойците, Съюзът 
дежта, Съюзът на инвалидите 
по труда, Стрелчеония

и техните
22 декем-

Изборите в Съюза на но 
мунистите в Сурдулишка са 
програмирани като изключител 
но отговорна политическа за 
дача. Те послужиха да се ана 
лизира изминатия път от X кон 
грес на СЮК до днес 
се определят насоките за по
нататъшно идейно-политическо 
организирано действуване на 
СК, като цяло — заяви секре 
тарят на ОК на СКС в Сурду 
общинската
лица МИЛОРАД ТАСИЧ.

Месец
под знака на избори в първи 
чните организации на СК. Ос 
вен ръководства в първичните 
организации, комунистите из 
браха и членове за Общин 
ската конференция на СКС 
Вследствие на увеличения брой 
на комунистите от X конгрес 
насам (от 1100 на 1600 души) 
Конференцията на СК вместо 
82 ще има 97 членове, а Об 
щинският комитет 25 вместо 
19 души. Създадени са и че 
тири нови първични организа 
ции.

Делегатската система, идей 
издигане 'нано-политическото 

комунистите, 
ствуване методите м формите 
на работа в първичните 
низации, изостряне на 
ворността, остро

усъвършенству- състеза-
орга
отго- Съюзъти да порицаване 

на антисамоуправите/пни про 
яви, опреоняване редовете с 
млади работници и селскосто 
панени производители, 
бряване 'на

на мла-

съюз
подо-

вътрешнооргани- 
влиякие 
възпита

на обществена среда — 
са част от предстоящите зада 
чи на комунистите, особено в 
предконгресния

организация на зационния живот, 
върх идеологическо 
ниедекември измина

период.
— В подготовката за партии 

ните конгреси сме се обърна 
ли с лице към по-нататъшно 
идейно-политическо, 
ционно-акционно 
социално укрепване на Съюза 
на комунистите. Наша постоя 
нна задача е и да се изборим 
за ефикасно действуване на 
СК и особено на първичните 
организации в средите, в кои 
то живеят и работят. Осъще- 
стяването на тази цел виж
даме в още по-голямо анга 
жиране на комунистите в де 
легациите, самоуправителните 
организации, местните общно 
сти,

организа- 
и класово-

В класово-социално отноше
ние организацията на СК в 
Сурдулица постигна завидни у- 
спехи: непосредствено след
X конгрес общинската орга
низация е имала 36° 0 члено 
ве — работници от прякото 
материално производство и 
селскостопански производите 
ли. Днес повече от 50",> са 
непосредствени производите
ли. При това тази задача не 
е осъществявана кампанийно 
но чрез всекидневна и органи 
зирана акция на първичните 
организации. Новоизбраните 
Ръководства и първичните ор 
ганизации и занапред ще дей 
ствуват в редовете на СК да 
влизат млади работници и 
селскостопански производите

Армейците с внимание следят програмата 
милицията,

Група войници посети на 21 
декември и някои промишлени 
организации в общината, къ
дето бяха запознати с проце
са на производство и осъще 
отвените тазгодишни резулта- 

Същият ден прием 
група войници и техните стар

застави в Димитровградска 66 
щина се намериха и ученици 
пионери и младежи, и труде 
щи се хора от съседните об 
щини и вътрешността. В раз 
говор, песен и игра, те озна 
менуваха дози исторически

митницата и т.н

синдикалните организа
ции, организациите 
жения труд и т.н. — заключи

на сдру

секретарят Милорад Тасич.
ти. за ден «а воички наши народи и 

народности.Ст. Н А. Д

ПРИКЛЮЧИХА ИЗБОРНИТЕ СЪБРАНИЯ В ДИМИТРОВГРАД 
СКА ОБЩИНА

самоуправителните общности. ' 
Там където се води борба за 
развитие на самоуправление- I 
то, за провеждане в дело на 
решенията и съответно и на 
тези въпроси върху които е 
разисквано на събранията. А 
за осъществяване на тази цел 
е нужно и съвместно действу 
ване и работа на всички об
ществено-политически 
зации и местните общности 
по селата.

ПОЛИТИЧЕСКОТО 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Е СТАБИЛНО
На борба за

провеждане т задачители.
Политическото състояние в 

Бооилеградска община е твър 
де ста 
стира
изборната дейност в организа
циите на Съюза на номунисти

След задълбочена оценка 
на изпълнението на задачите 
на предизборните събрания 
на всички изборни събрания 
бяха приети програми за пред 
стоящата дейност. Всички про 
грами ясно и релефно очеота-

б^лно, което се манифе 
и чв досегашния ход на

Преди три дена, на 20 де
кември, в Димитровградска об 

изборните

органие подчертано, че е необходи
мо в оелото да се формира 
младежка организация и от 
нейните редове и редовете 
на настанените работници в 
„Сточар" да се приемат в Па 
ртията нови хора.

щина приключиха 
събрания в първичните органи
зации на Съюза на комунисти 
те. В течение на миналата сед 
мица изборни събрания се съ 
стояха в районите Висон и. За 
бърдие, а на 19 и 20 декем
ври в районите Трънски Одо- 
ровци, Поганово и Долна Не- 
вля- В града с-ьбранията 
състояха о; 3 до 20 денем-

Върху някои от тези въпро 
си. но и по други, е разисква 
но и на събранията в града 
В стопанските организации ос 
новна задача е по-нататъшно- 
то стабилизиране на стопанст
вото, а във всичките организа 
ции е изтъкнато, че е необхо
дима засилена дейност за раз 
витие на политическата систе
ма, провеждане в дело на За 
кон а за сдружения труд. ук
репване на всенародната от
брана, обществената 
ност и самозащита, последова 
телно осъществяване на со
циалната политика 'И т.н.

те.
Тази констатация бе изнесе 

на на проведеното през ми 
налата седмица заседание на 
секретарите на всички първич 
ни партийни организации в об 
щината. Освен ръководители 
те на общинските обществе
но-политически организации и 
на Общинската скупщина 
на заседанието взе участие 
и ЗАРЕ ДИМИТРИЕВИЧ. заме 
стникчсенретар на Междуоб- 
щинската конференция на Съ 
юза на - комунистите в Южнс 
моравския регион.

Във встъпителния анализ и 
в обстойните разисквания бе 
посочено, че партийните орга 
низации в Бооилеградска об
щина все по-непосредствено 
се обръщат към разрешаването 
на антуалните жизнени м АРУ 
ги проблеми в своите среди 
Разбира се, при това осъщес- 
тяват различни успехи, в за 
ви си мост от дееспособността 
им. Въпреки значителните ре 
зултати върху идейно-политиче 
сното оспособяване на члено 
вете на СК и занапред тряб 
ва да се работи твърде интен 
зивно и организирано.

Разискванията потвърдиха 
че някои практически пробле 
ми. преди всичко от областта 
на комунално-битовото строи 
телство. трябва да бъдат в 
центъра на вниманието на вси 

об щ ествено-пол итич есн и 
организации, организирани в 
местните общности. В. В.

ват задачите и ролята на лъР 
организации в соб-вичните

ствената среда, особено в ра
Комуналните проблеми са 

също намерили място в прог
рамите на организациите. Във 
Вълновия е изтъкнато, че ко
мунистите са най-отговорни за 
изграждаме на пътя до Долни 
Криводол и за провеждане в 
дело на идеята за изгражда
не на пътя от Моинци за Ви 
сок, през Вълновия- В Изатов 
ци е предвидено да се изгра 
ди селска електрическа мре
жа и т.н.

Все пан, струва ни се най- 
гол ямо внимание, на воички 
събрания, о обърнато върху 
провеждане в дело на Занона 
за сдружения труд и Законът 
за сдружаване на частните се 
лшостопансни производители

зрешаването на жизнените про 
блеми на трудещите се.

— Желая да изтъкна, че 
период осо 

актуализирахме задачи
сепрез изминалия 

бено
те по осъществяване на соци ври.

Характерно за състоялите 
се по селата събрания 0- 40 
в докладите за предстоящите 
задачи и програмите за идва
щата двегодишна дейност на 
организациите, канто и в рази 
енванията основно ударение е 
сложно върху няколко въпро
са. Един от тях е по-нататъш
ното идейно-политическо, кад
рово и организационно унреп 
ване на първичните организа 
ции и всички членове т тях. 
В тази насока е необходимо 
да се обърне внимание всеки 
комунист да следи партийния 
вестник „Комунист" и да обър 
не внимание на собственото 
марксистко образование.

алната политика, отделно про 
на заетостта. Тези 
често в остра фор

блемите 
проблеми 
ма се отразяват върху с-ьвку 

обществено-политичес
ки и самоуправителни отноше 
ния- Изменихме 
настаняване на работа, а пре 

получиха най-застра

сигур-

пните

договора по
На проведените изборни съ

брания бяха избрани и нови 
ръководства и сенретари <на 
първичните организации и 

членове за новата Общинска 
конференция 'на Съюза на ко
мунистите. която ще се учреди 
на първото и заседание, в на 
чалото на идващата година 
На събранията бяха предлага
ни и кандидати за членове на 
Общинския комитет и за раз 
лични комисии при ОК на 
СКС, а в почти всички органи 
зации за секретар на Комите 
та е предложен сегашния сек 
ретар — Венко Димитров. Съ
що бяха предложени и въз
можни делегати за висшите 
партийни форуми и делегати 
за XI конгрес на СЮК и VIII 
конгрес на СКС.

димство 
шените категории незаети. Пър 

организации на СКвичните
сега по-организирзно се бор
ят за провеждане на ясните 
становища в тази 
добави М. Тасич.

област

От дейността на комунис
тите по селата м от активност 
та на комунистите в „Сточар", 
изтъкнато е, в най-голяма сте 
пен зависи успешното провеж 
дане на разпоредбите на те
зи закони и сдружаването на 
частните селскостопански про
изводители.

За успешно осъществяване 
на тази и останалите задачи 
е нужно комунистите да^ дей
ствуват не само в партийните 
но и в останалите обществе
но-политически организации и 
в делегациите но Общинската 
онупщино и енупщините на

Първичните организации на 
СК в прякото материално про 
изводство предстоящата 
активност ще развиват 
по-добро производство, увели
чение п роизводителноста на 
труда, намаляване себестой
ността на продукцията, подо
бряване качеството на продун 
цията и услугите. Безспорно 
претворяването на Закона за 
сдружения труд и прилагане 
то на неговите разпоредби (въ 
знаграждение спород резулта
тите на труда) също е едно 
от направленията на предсто 
яща та дейност.

си
към

наЗа успешно унрепване 
организациите е твърде важ
но приемането и внлючването 
на млади хора, ноито с досе
гашната си дейност са пона- 

че са последователнизали,
борци за политиката на Съю
за на комунистите и изграж- 

социалистичесиотодането на 
самоуправително общество в 
нашата страна. Така например 
в програмата 
организация

чни
на първичната 

е село Изатовци А. Д.
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ДЕВЕТМЕСЕЧНА СТОПАНСНА РАВНОСМЕТКА

Босилеград: ЦШ1
ОПИТА НА СУРДУЛИШКА ОБЩИНА

Скупщината - средище за договаряне 

и съгласуване на интересите
А<*: У

ДВЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

С ДЕФИЦИТ достаГ'ьчно се консултират, де 
легациите не разглеждат даде 
ни предложения, а предоста
вят това на делегатите. Деле
гациите повече са обърнати 
към Скупщината, а малко към 
делегатската база. Недостагьч 
но са разработени в самоулра- 
вителните актове правата 
длъжностите н» делегациите. 
Не всички делегации имат лро 
грами за работа ...

Оценявайки делегатската си 
сте ма от въвеждането й през 
1974 година до днос. Общин
ската скупщина в Сурдулица 
констатира, чо са завоювани 
хубави резултати. Делегатска
та систома заживя ло-льлноце 
нно, а трудещите се с поло 
средственото си участие в раз 

I решаваното на жизнените В|,п 
роси овладяват все повече це 
покупните обществено-иконо
мически отношения. Обстоятел 
егвото, че от общо 30 хиля 
ди жители 
са членове на 140 делегации 
краоноречиво потвърждава 

предимствата на делегатската 
пред някогашната представител 
на система.

С изнлючение на ООСТ за изнуп и селскосто
панска дейност „Напредън” и за комунално-битова де
йност „Услуга", останалите стопански организации 
имат положителни делови резултати

идефицита. А една от основни 
те причини за това нещо е, 
че заплатените лични доходи 
«не са били в унисон с осъщо 
отвените резултати на труда 
С други думи личните доходи 
в отчетния период в тези две 
стопански организации са били 
по-големи от осъществения 
чист доход. Нато последица 
на това вършено е нес-ьгласу 
вано разпределение на сред 
ствата за лични доходи с ос 
новите и критериите на Само 
управителното споразумение 
на стопанските организации в 
общината. Например при 
ООСТ ..Напредък" са заплате 
ни 304 хиляди динара повече 
за лични доходи по отношение 
на критериите от посоченият 
документ.

Имайки предвид този факт 
в програмите отделно се из
тъква значението на реализи 
рането на принципа по възна 
граждаване според резултати
те от труда. Също така за 
осъществяване «а по-икономи 
чни резултати сериозно ще 
се работи за намаляване на 
всички видове материални раз 
ходи.

Изпълнителният съвет на Об 
щинската скупщина е дал пъ 
лна подкрепа решенията в 
програмите за погаоване на де 
фицитите в тези две стопан
ски организации.

През изтеклите девет месе 
ца от годината босилеградски 
те стопаноки организации са 
осъществили сравнително до
бра дейност, за което говорят 
деловите резултати. Общият 
доход е увеличен почти с 20 
на сто, икономичността с 12. 
а чистия доход с 8 на сто в 
сравнение със същия период 
на миналата година. Обоче, 
по също време са заплатени 
3.7 на сто повече средства за 
лични доходи, поради ноето 
не е дошло до по-решително 
повишаване на средствата за 
материалното възпроизводство.

Инак а първите девет ме 
сеци стопанските организации 
във фондове са отделили 2,7 
милиона динара.

В този период само две ор 
ганизации имат дефицит и то: 
ООСТ за изкуп и селскосто
панската дейност „Напредък" 
от 250 хиляди динара и ООСТ 
за комунално-битова дейност 
„Услуга” от 87 хиляди динара

Очевидно е, че дефицитът 
е малък и като такъв не мо 
жеА да има някои по-големи 
последствия за стопанската 
дейност в Бооилеградска об
щина. Въпреки това, тези две 
организации 
труд са изготвили и вече ре 
ализират на практика програ 
ма за премахване на причини 
те, довели до създаване на

ЗАКЛЮЧЕНИЯТА
пад две хиляди

В приетите заключения се 
набляга върху развитието на 
самоуправлението като основ
но лредусловие за развитие 
на делегатската система. А да 
се осъществи това и да се 
съгласува с конституционните 
начала и конгресните докумен 
ти ще трябва да се мобилизи 
рат всички социалистически 
сили и материални възможно
сти.

С. Фущич

ПРОПУСКИТЕ

Досегашната практика откри 
и някои проблеми, непоследо
вателност и трудности в деле
гатската ситсема. 
се подготвят от органите на 
управлението и професионал

ните служби при самоулрави- 
телните и местните общности 
и то без алтернативи. Инициа 
тивата дава Изпълнителният 
съвет на ОС, службите, а твъ
рде редко делегациите и де 
легатите. Трудовите хора не-

Решенията

★ Предстои самоулравител- 
ните трудови организации 
се учредят според Конституци 
ята и да изберат свои деле
гации в Общинската скупщи
на, в скупщините на самоуп- 
равителните общности на ин
тересите („Конфекция”, 
машно ръкоделие” и „Застава 
—сервиз”).
★ Налага се спешно прераз

да

СТОПАНСТВОТО СЛЕД ДЕВЕТМЕСЕЧИЕТО

Сурдулица: ..До-

Стабилен стопански ръст глеждане на всички актове, с 
които се уреждат правата, длъ 
жностите и отговорността на 
делегациите, делегатите и ску 
пщината и да се съгласуват с 
днешните изисквания на деле
гатската система. Професиона 
лните служби на Скупщината 
и трудовите организации тря
бва да преразгледат правилни 
ците на работата на делегаци
ите в местните общности и 
трудовите организации, 
въпрос трябва да се уреди до 
30 януари 1978 година.
★ На сесии на Общинската 

скупщина трябва да се уста
нови дали делегатите са раз
глеждали въпроса на събра
ния на делегации. До колкото 
>не са въпроса да се снеме 
от дневния ред или отсрочи 
ако повечето делегати не са 
направили това, все

Стопанството в Сурдулиш- 
ка община бележи постоянен 
Ръст. През тазгодишното де- 
ветмесечие са осъществени 
много по-добри резултати в

сравнение със същия период 
на миналата година. Общият 
доход е нараснал за 36,5 
сто повече, дохода за 48,6 на 
ото и чистия доход за разпре
деление за 52,7 на сто. Радва
що е, че и средствата от чи
стия доход за разширяване на 
материалната база на труда и 
резервите бележат увеличение 
от 125,5 на сто.

на сдружения
на

В. В.

СРЕЩИ
Този

БИВШ »ГАСТАРБАИТЕР« 

АВТОМЕХАНИК
В резултат на по-доброто 

стопанисване и личните дохо
ди на заетите са нараснали 
за 25 на сто. Средно на 2900 
заети са заплатени над 
хиляди динара.

три

Динамичното осъществява
не на финаъсовите резултати 
е плод на засилена стопанска 
дейност и увеличение 
ните. По-уснореното нараства
не на дохода от нарастването 
на общия доход (за 12,1 
кта) е резултат на подобрена 
икономичност на стопанисване 
от 5,6 на сто.

докато
делегациите не вземат отно
шение по въпроса.
★ Органите на управление 

и професионалните служби 
организациите на 
труд, самоуправителните общ 
ности на интерсите иместните 
общности са единна 
на самоуправителните органи, 
делегациите и делегатите. Те 
имат огромна роля и са отго
ворни за създаването «а усло 
вия за функциониране на де
легатската система. Това озна 
чава: добре подготвени мате
риали, навреме доставени, обе 
зпечаване на специалисти за 
вояснения на дадени 
Също така
помещения, професионална
мощ и п-р.

Самоуправителните 
организации «и общности 
мативните

Нинолай Стефанов, автоме- 
хании от Димитровград, преди 
да отнрие „Автосервиза” в с 
Лукавица на магистралния път 
за София, осем години е бил 
„гастарбайтер".

— Като механик —каза ни 
Стефанов — работех в чужби 
на,, най-много в Германската 
федерална република. От та 
зи година съм в родния край 
•и всред свои хора.

Тридесетседемгодишният 
„доктор" по автомобилни бо
лести със свои средства и ли 
чен труд върши услуги и осъ 
ществява доход.

— Намерението ми е да на 
правя един съвременен авто 
сервиз. За това в Димитров
град има условия- Голям брой 
леки коли и първия ми опит 
да се открие -отговаряща ра 
ботилница са достатъчни. Оба 
че, доколкото обществото : не 
направи Всички усилия за заг 
щита на законното занаятчии 
ство и тоя опит .ще бъде не 
успешен. В Димитровград, а 
още повече .в съседния Пи 
рот,, има много автомеханици 
без . (фшми. Те оеьщестяват 
големи допълнителни приходи

на които не плащат данък. Те 
имат голяма полза, а обще 
ството загуба.

Вярваме, че тази 
правна конкуренция поне ще 
намалее с по-голямата и по 
организирана 
ворните. 
се и новият 
чно облагане на занаятчиите

Известно е, че от начало 
то на 1978 година стъпва в си 
ла закон, от който се очаква на це-
да премахне незаконното зана
ятчийство и спре занаятчиите 
които след работното време 
по време на празници, почив 
ни дни или -отпуски „по бо- 

упражняват занаяти.

неравно- в
сдружения

пун-акци-я от отго 
Много ще доприне- 

Закон за д-анъ- службалест

■ ■ ■>,

.
\ЩЦ Г;: '--У

За отбелязванекн- е, че висо
кият размер на отделените 
средства за разширяване на
материалната основа на 
са благоприятна

труда 
възможност 

за нарастването на средствата 
за капиталовложения (за 62
на сто).

въпроси 
да се обезпечат

по

Резултати от трудовиновите меро
приятия в областта на разпла 
прания дадоха осезаеми ре
зултати : платежоспособността 
е значително подобрена, 
ричните средства

за приблизително 78 на 
сто, а задълженията към ос
таналите са „ намал ен и
на сто.
ирпогосМ о.-нр л

с нор
си актове трябва 

да уредят гто нои въпроси и 
на кой начин ще взимат от
ношение трудещите се. Деле
гациите най-малко един път 
годишно да поднасят отчети 
за работата ои, за работата на 
делегатите, понеже

Па-
са нарасна

ли

са отговор 
4 3 ш пред гражданите и труде

щите се,, а ,.не пред Скулщи- 
«на, както (понякога погреш-

Ст. Н.

за

Ст. Н. но се счита.*ч-4 - ■’

СТРАНИЦА*
БРАТСТВО 23 ДЕКЕМВРИ 1977
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ОТ СЕСИЯТА НА ОС В ДИМИТРОВГРАД В ДОЛЕВАЦ КРАЙ НИШ

Обсъдено проек орешението 

за данъчната политика
ОТКРИТ УНИВЕРСАЛЕН 

МАГАЗИН ЗА СЕЛСКОСТО
ПАНСКИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

След проведената съвместна 
сесия на Общинската скуп
щина в Димитровград, състоя 
ла се миналия петък, работа 
та проължиха поотделно три 
те съвета на Скупщината — 
на сдружения труд, обществе 
но-политическия и Съветът на 
местните общности, които об 
съдиха важни въпроси: Обще 
ственото договаряне за общо 
и съвместно потребление в СР 
Сърбия и Нишки регион през 
1978 година и разгледаха про 
екторешението за данъците 
на гражданите в Димитров
градска община през 1978 го
дина, което след публично об 
съждане в местните общности 
и организациите нас дружения 
труд трябва да се приеме от 
трите съвета на Скупщината.

Характерно и най-важно за 
данъкоплатците в Димитров
градска общине, че данхци 
те през 1976 година, които се 
базират върху споменатите до 
говори, ще бъдат главно на 
равнището на тазгодишните 
данъци. Все пак трябва да из 
тъкнем, че и през 1978 г. са 
предвидени определени облек 
чения за данъкоплаците, от 
които са много били в сила 
и тази година.

Най-големи облекчения са 
предвидени за селскостопан
ските производители, особено 
за онези, които дейно работ 
ят върху развитието на свое-

Тук селскостопанските производители от Нишки 
и Лесковашки регион ще се снабдяват с трактори и 
ще получават други услуги

Миналата седмица е Доле- 
вац при Ниш бе открит сер
виз за продажба на селско
стопански машини. Този цен
тър ще бъде снабден със сел 
скостопански машини и ще 
има голям принос за развитие 
на чаеното и общественото 
селскостопанско производство.

Този универсален магазин 
за село е резултат на самоу- 
правителното споразумение на 
фабриката за мотори и трак 
тори — ИМТ от Белград и 
Предприятието за външна и 
вътрешна търговия „РАПИД" 
от Белград и Белградската бан 
ка клон Ниш. Както заявиха

на пресконференцията пред
ставителите на фабриката, 
предприятието и банката уни 
версалния магазин в Долевац 
е само начало на едно по-ши 
роко ангажиране, което цели 
селскостопанските машини да 
се приближат до селото и да 
се направят редица облекче
ния за набавка на съшите. Ми
налата година такав сервиз е 
открит в Раброво, а на 17 де 
кември т. г. в Крушевац. По 
плана на сдружените предпри 
ятия в Югославия ще се от 
крият още 40 такива универ 
сални магазини за село.При пъртопопинските воденици

Б. Н.наятчии, които оборудват ра 
ботилница си, приемат на ра 
бота нови лица и ученици, или 
пък откриват работилница в 
някое от селата в общината 

Безспорно тези важни въ
проси от интерес за данъко 
платците в общината ще бъ 
дат оериозно обсъдени по вре 
ме на публичното разискване 
особено в местните общности 
по селата, понеже от това об 
съждане в голяма степен и 
зависи дали решението ще се 
и приеме в онази форма, в 
която е и предложено.

то стопанство и в тази насока 
изграждат нужни обекти м се 
оборудват със селскостапнски 
машини, за което са получили 
кредити от „зеления план” и- 
ли пък от земеделската коо 
перация „Сточар”. Също оста 
ва в оила и облекчението за 
онези данъкоплатци, които 
имат най-малко 5 крави за раз 
плод или 60 овце.

Облекчения имат и занаят 
чиите. Онези, които се завръ 
щат от чужбина и отварят 
работилница няма да плащат 
данък. Също така облагане 
то се намалява за онези за

КООПЕРАЦИЯ „ЕРМА” В ЗВОНЦИ

20 МИЛИОНА ДИНАРА 

ЗА КРАВИ
Кооперация „Ерма” в Звон- 

ци ще зарадва сдружените 
селскостопански производите
ли в Новата 1978 година. От 
„зеления план" кооперацията

е теглила кредит за двадесети 
на производители за набавка 
на породисти крави симентал- 
ска порода. Условията, при 
които ще се дава кредита са 
изгодни: 30 на сто собствено 
участие за 5 години при лих
ва от 5 на сто.

Очевидно е, че производите 
лите в района на Звонци все 
повече се ориентират към ин 
тензивно животновъдство, за- 
щото то им донася солидни 
доходи.

Кооперацията изкупува днев 
но по 700—800 литра«мляко 
което преработва в оирене и 
изнася на пазара в Белград 
и др. по-големи промишлени 
средища у нас. На произволи 

нооперацията
заплаща млякото в срок ^от 
15 дни.

Между най-добрите млеко
производители в района са: 
Деско Начев от Нашушкови- 
ца, Филип Петков от Пресена, 
Петър Таков, Вида Василева и 
Стана Глигорова от Звонци, 
Тодор Стоянов от Ракита, Пет 
ко Костов от Берин извор и 
др., които дневно предават на 
коперацията по десетина ки
лограма мляко.

А. Д

БАБУШНИЦАВ БОСИЛЕГРАДСКА ОБ 
ЩИНА Местните общности пред 

сериозни проблеми
ЩЕТИ ОТ 

5.3 КШ1И0ЙА
ДИНАРА ще трябва да се пренъсне.

— Аз от Нова година ще 
си подам оставка 
дин председател на местната 
общност на съвместната се
сия на Съвета местните общ 
ности при Общинската енуп- 
щима и съвета за развитие на 
местните общности при 
щинската конференция на Со 
циалистическия съюз в Бабуш 
нишка община.

— Ние — изтъкна друг — 
досега бяхме само като щаб 
за организиране на разни ко
мунални акции. Сега обаче от

нас са търси много, а ние ня 
маме сили ... Кой ще 
книговодство, кой ще отгова-

Неочаквано, местните общ
ности в Бабушнишка община 
се оказаха в затруднено поло 
г.ение. Именно, поради прила 
гане на законна разпоредба, 
според която в новата година 
от местните общности се тъР 
си незабавно преустройство 
на конституционни начала, в 
много от тях се чуват гласове 
за помощ. Именно, повечето 
мести и общности не са се 
подготвили за работа, 
както повелява Конституцията 
нямат устроено книговодство, 
а с тази практика занапред

телитеводи
заяви е-

ря?При изграждане на о 
бентите от втория е- 
тап на Власинсните еодо

Накрая се прие занлючение 
в срок от двадесетина дни да 
се предприемат всички необ
ходими мерки, та местните об 
щности да се съгласуват с 
Конституцията, да бъдат уст
роени на делегатски принцип 
За улеснение на финансово- 
книговодствените работи на 
общинено равнище ще се сср 
виз, който да им оказва необ 
ходимата помощ.

електричесни централи 
на комунално-битовите 
стопансни и други обен 
ти в Босилеградсна об 
щина 
ти от
хиляди динара. Най-голе
ми щети са причинени 
в районна на 
рад, Горна Лисина и 
Долна Любата — казва 
се в отчета на комисия 
тл на Изпълнителния 

на Общинските 
в Босилеград

06-

са причинени ще 
5 милиона и 300 така

М. А. М. А.Босилег-

ДО 1980 ГОДИНА

ПЪЛНА ЗДРАВНА ЗАЩИТА ЗА СЕЛСКОСТОНАНСНИТЕ ВРОИЗВОДИТЕПИсъвет 
скупщина 
ноято е извършила по 
дробно преценяване па

* В ЮЖНОМОРАВСНИ РЕГИОН СЪС ЗДРАВНА ЗАЩИ
ТА ЩЕ БЪДАТ ОБХВАНАТИ НЪМ 217 ХИЛЯДИ СЕЛСКО- 

ПРОИЗВОДИТЕЛИСТОПАНСНИщетите.
трябва да обезпечат към 112 
милиона, организациите ма 
сдружения труд над 40 м до
пълни средства от около 65 
милиона динара. В Сурдулиш- 
шка община — с 5939, и Бо
силеград — с 11 727 осигуре
ни лица, интересът сред сел
скостопанските производите
ли е голям.

Трябва да напомним, че о- 
бемът на: здравната защита в 
първия етап (1978 -година) о- 
безпечава на селскостопански

те производители всички видо 
ве основна здравна защита.

Предстоящите разисквания 
по програмата за постепенно 
въвеждане на пълна здравна 
защита на селскостопанските 
производители трябва да да- 
дат отговори на редица въп
роси, от нойто най-важен е въ 
просъг за обезпечаване 
средства, развитие на здрав
ната мрежа, кадровото укреп
ване на здравните органмза1 

Ст. Н.

ИЗХОЖДАЙКИ от резолюци — в република Сърбия
ята ,по социална политика, при пристъпи нъм широка
ета на VII конгрес «а СКС, за внедряване на това социал
плана по развитие на здрав-; но мероприятие. Според пър- 
ната зашита и здравното оси- вит е изчисления, най-голяма
гуряване в СР Сърбия (без сума в размер от 78 «а сто
автономните области) за пе- що обезпечат самите селсно-
оиод 1976—1980, канто и про стопансни производители, до
грамата за постепенно аъвеж- като останалите оредства со-
дзне на п-ь-л-на здравна защи- лидарно ще обезпечават сдру
та на селсностопаннсите про- женияпг трудни общността,
изведители ма Републинансна- Юмноморавски регион са
та общност ло .здравно осигу- мйте селскостопански лроизво 
ряване, за период 1970—1980 жители в първия етап (1978 г.)

се
Общинската енупщи 

на в Босилеград ще по- 
Власинсните 

цен-

акция

Търси от
водоелеитричесни 
трали в Сурдулица да 
навакса щетите в утвър

до коиизнос,дения
то е дошло вследствие 
на изграждане на обен

на

тите от втория етап.
ции и пр.
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ПОДГОТОВКИ ЗА ШЕСНАДЕСЕТИТЕ СРЕЩИ НА ОСНОВ
НИТЕ УЧИЛИЩА НА НАРОДИТЕ И НАРОДНОСТИТЕ В СР 
СРЬБИЯ

НУЛТУРНАТА ДЕЙНОСТ В СУРДУЛИШНА ОБЩИНА

САМОДЕЙНОСТТА В НАСТЪПЛЕНИЕ Традиционни манифе 

стации на братството
РАСТЕ ИНТЕРЕСЪТ СРЕД МЛАДИТЕ ЗА РАЗЛИЧ

НИ КУЛТУРНИ ДЕЙНОСТИ И ИЗЯВА НА СОБСТВЕНИТЕ 
КУЛТУРНИ ВЪЗМОЖНОСТИ

•костта.
ИНВЕСТИЦИИТЕ за строеж 

на обекти за нуждите на нул 
тур-ата, въпреки ограничените 
средства, за текущата година 
не са малки. Освен за ада-гтта 
цията на дома на културата 
(5 милиона динара), тази годи 

бо открита нова библиото 
ка в Божица. Средства на сто 
и кост от 300 хиляди динара 
обезпечи Републиканската кул 
турна общност чрез комиси 
ята за развитие на културата 
на народността. Останалата су 
щиноката културна общност 
местната общност и „Хидротох 
кина".

Вече идущата (1978 г.) е за 
планувано изгражданото на за 
ла и библиотека с читаленя и 
обществени помещения в Или 
сура. Средства ще обезпечат 
Републиканската културна общ 
мост, общинската културна 
общноот и местната общност 
в района. Според първите из 
числения. строителството на 
този обуект ще струва около 
жда се също така за кул тур 
ни цели да се адаптира сел 
ския коперативен дом в То 
пли дол. Адаптация на тоя 
дом ще струва около 180 хил 
нди динара.

в Сурдулица има 14 хиляди гоПрез 1977 година в Сурдули 
шка община за културните де 
пности са отделени общо 930 
хиляди динара. В тази сума 
не са внесени средствата на 
Републиканската културна об
щност в размер от 132 хиля 
ди динара, дадени за развити 
ето на културата на българска 
та народност. Очевидно сред 
ствата не са достатъчни, осо 
бено ако вземем предвид раз 
витието на културата на бъл
гарската народност. Очевидно 
средствата не са достаъчни. 
особено ако взем предвид ра 
звитието и организацията на 
културна акции, манифестации 
и дейности.

В общината действува Наро 
ден университет, който в об 
щи черти поддържа основните 
културни дейности: библиотеч 
■ното дело, киното, организира 
нето на театрални представя е 
ния и концерти и пр.

ма.
та народност от Джаиовица 
турската от Призерен, румън 
ската от Уздин, унгарската от 
Чантавир, русинската от Руски 
Нърстур, 
вачица и българската народ 
восг от Димитровград.

ШеснадесетиВ града има широкоекранно 
кино. Седем местни обидно 
сти о баче обслужва подвиж 
но кино. В Клисура и Божи 
ца седмично со прожектира 
по един филм.

САМОДЕЙНОСТТА развиват 
три създадени дружес 

тва: „Първи май". ..Ром ' и 
Новица Дойчинович". Само в 
„Първи и май“ има около 
260 самодейци, предимно мла 
дежи и девойки, които члену 
ват в танцов състав, вокално- 
музикална. литературна, изо 
бразителна и др. секции.

Самоуправителната култур
на общност на интересите с 
тов местно с Общинската кон 
ференция на Съюза на соци 
алистическата младей» и Соци 
алистическия съюз. на носи 
тели на всички и културни ан 
ции и манифестации: „Срещи 
на селата. Републиканския го 
ранения събор на Влаоина, 
„Срещите на братството и е 
динството ог Сърбия. Косово 
и Македония-

Интересът нъм самодейно 
стта ежемесечно расте: все 
повече младежки организации 
в съдействие с останалите об 
ществено-политичесни органи 
зации желатят да създадат 
културно-художествени друже
ства. Вследствие на това, по 
инициатива на Общинската 
конференция на Социалисти 
ческия съюз. е създадена Кул 
турно-просветна общност, чия 
то основна задача занапред 
ще бъде развитие на самодей

Следващите 
срещи на представителите на 
основните училища на народи 
те и народностите, живущи в 
СР Сръбия. ще се 
от 12 до 15 май в Нови пазар, 
а домакин ще бъде учител 

колектив на основното

на

словашката от ,Косъстоят

засега ския
училище „Станка Радованович 
— Цана”. След Джаиовица 
Нови пазар е втори 
САП Косово, който 
представителите на 
народи и народности от СР
Сръбни*

Подготовката за поредните 
Срещи е в течение и Органи 
зационния комитет на Срещи 

проведе заседание в Бел 
град на 15 
което е прис-ьствал и предста

град в 
посреща 

всички
те

декември т.г. на

на основното училищеви тел
„М. Пияде” в Димитровград. 
На заседанието е обсъдена инОчаква се, и в тазгодиш

ните Срещи 
представителит на 
народ от Александровац, Пи
рот и Сръбски нърстур. хрх 
ватския от Таванкут. черногор 
ския от Витомирци и албанска

участвуват
сръбския

формацията за миналогодиш
ните Срещи и прието проек 
то-предложението за предстоя 
щите в 1978 година.

да

Д- С.
БИБЛИОТЕЧНОТО ДЕЛО

общината все още не е на 
завидно равнище. Липсата на 
помещения и развита библио 
течна мрежа осуетяват раз 
Фъщането на инициативи и 
доближаването на книгата до 
непосредствения производи 
тел. Освен централна библи 
отека, съществуват два би 
блиотечни пункта: в Божица 
и Клисура. В библиотечните 
пунктове, обслужващи главно 
населението от българската на

в

ДИМИТРОВГРАД
От казаното личи, че бла 

самодейността възможност за нови форми
НА НУЛТУРНА ДЕЙНОСТ

годарение на 
и повишения 
младежта, нанто и от разбира 
телството, ноето проявяват об

интерес сред

ществено-политическите орга 
ни за ции в Сурдулишка общи
на, в културната дейност своя
изява
хора и трудещи се. Очаква се 
занапред все повече да 
множат заинтересованите 
културна изява.

намират доста млади За културната дейност в Ди 
митровград през 1977 година 
която ще осъществи Центъ
ра на културата, неотдавна ра 
зговаряхме с 
човек в тази област — Кирил 
Трайков.

самоуправителите. След 
ще отделим читалището 
библиотеката, а самата библи
отека ще поднови с нови 3000 
книги и така броя на книгите 
в библиотеката ще приложи 
на цифрата от 20 000. На мне 
ние сме да потърсим възмож 
ности за купуване на библио- 
бус, която да разнася книги
те и в Местните 
На края библиотеката ще ус
трои и две литературни вече
ри. посветени на един българ 
ски и един един югославски 
писател.

Самодейният театър „X. Бо
тев” ще продължи с таченето

това
отродност, има по пет хиляди 

тома, като при това преобла 
дават книгите на български е 
зик.

се
за

най-отговорнияЦентралната библиотека Ст. Н

САМОДЕЙНИЯТ ТЕАТЪР В ДИМИТРОВГРАД — Какво ще кажете за ми- 
дей-налогодишната нултурна 

ност?Премиерата 

в началото
на „Ивнова слава“ - общности

Годината, която изтича из
пращаме забележителни резу
лтати почти във всички дей
ности. Активно се включихме 
с многобройни програми в оз- 
наменуването на Титовите и 
наши юбилеи. С помощта на 
организациите на сдружения 
труд завършавам адаптация 
на Културния дом. Започна с 
работа и шнола за основно му 
зинално образование. Самодей 
ният теат-ьр „Хр. Ботев” се 
представи с 10 представи и 
подвижното кино излъчи 110 
представлений в града и поч
ти всичките села в общината

— С канви 
те в идущата година?

Вярвам в личен успех и ус
пеха на всички заедно - 
върши Ранчева.

— Другарю режисьор 
Вие сте в пиесата и антьор?

— Да, аз играя „Ивко”. За 
мене това е една от по-труд
ните роли, защото играя 
възрастен лик. Обаче, той е 
провокация за всеки любител 
на театрално изображение.

Момчило Андреевич в пие- 
играе пътуващия актьор 

„Неко”

за-

на театралната художестве- 
ност, а в рамките на Центъра 
на културата ще продължи съ 
трудничествата с други само
дейни театри. Освен това, о- 
чаквам две премиерни и 10 
репризни представления от са 
модейците. Окончателно 
идващата година ще започнат 
с работа и пионерския 
дежки ансамбъл.
★ Културно-художественото 

дружество „Г. Димитров” и 
през 1978 година 
жи да атчи културното наслед 
ство на родния си край, 
то и да свързва тази култур
ната на останалите народи и 
народности в СР Сърбия. Фол 
клора, обогатен

Садомейният те 
атър „Христо Бо
тев” А Димитров
град в постановка 
на Слободан Ален 
оич за театралния 
сезон подготвя 

„Ивкова слава" от 
Стеван Сремац. 

Ролите изпълня
ват: Слободан А- 
лексич, Слободан 
Сотиров, Николин 
ка Ранчева, Мом
чило Андреевич 
Ангел Георгиев и

по-

през
сата

и мла-и -на мнение сме
че ролята съвпада с възмож
ностите на този самодеен ак
тьор.

— Първоначално бях опре
делен — заяви Андреевич — 
да играя „Ивко" обаче режи
сьора реши другояче. Сегаш
ната ми роля е от „моя приро 
да”. Ще се постарая да ус
пея, защото „Ивкова слава" 
ще бъде най-хубавото пред
ставление, което е досега пре 
дложено >на димитровградски
те зрители.

— Кога ще бъде премиер
ното представление?

В началото ма март— заяви 
режисьора Аленоич. Най-нап
ред ще ое представим на ди- 
митровградчани, а след това 
ще гостуваме в града-побра
тим Александровац, а след то
ва в Драгоман и Годеч в НР 
България. Нашата „Ивкова 
ва” ще имат възможност 
завърши Алекоич — да видят 
и гражданите на село, 
нъдето има възможност.

планове навлиза

ще продъл-
С новата проенто-програма. 

която е на разискване от 
турната общественост в 
митровград, Центърът на 
турата дава възможност 
трудещите 
не само да ползват

как-нулдр-
Ди-Ансамбълът, все 

ки петък в следо
бедните часове в 
библиотеката на 
Културния дом в 
Димитровград про
вежда репетиции 

Преди мяколно 
дни на една репе
тиция използвах
ме любезността 
им да поразгова- 
Ряме с няколко 
изпълнители и ре
жисьора.

— Другарю Алексич, каже
те ни като постановчик защо 
взехте „Ивкова слава”?

— Съдържанието на пиеса
та мисля, че е в близка до 
нашите зрители. За това съм

кул-
на

с хора и пес- 
грижа

се и гражданите
ни, ще ни бъде главна 
и занапред.

Съвсем

Николина Ранчева програми
те ни, но да и участвуват във 
воичните -наши

убеден в добрия прием от ди 
митровград чани.

Тук е и Нинолинка Ранчева 
която миналата година дебю
тира в „Снаха”, а постигна за 
бележителни успехи, ангажира 
на е за ролята :на „Кева” в 
„Ивкова слава”.

„Кева”

естествено, 
!ната ни дейност с

култур-културни ак
ции и манифестации, май то това не се 

изчерпва, тук е музейната сби 
рка, фото-клуба,

В
настъпващата година- ще бъ
дат много по-разнообразни.

Адаптацията на Културния 
дом ще ни даде възможност 
за въвеждане на нови форми 
за културна дейност. Така на 
пример още в началото на 
1978 година

художествена 
та секция, школата за шофьо
ри, шнолата за основно музи- 

градското 
кино, също така 

разгръща- 
и разпро- 

културата в об 
—■ завърши Трай-

кално образование, 
и подвижно

започна Ранчева 
е домакиня на събитията 

П атриархал но-трад и ци онната 
жена добре знае обичаите и 
церемониалното им

ще ни помогнатела в
нето, омасовяването 
страняване на 
щината ни 
нов.

с помощта на Об 
щинения синдикален съвет Це 
нтъра на културата в Димит
ровград ще открие школа за

изпълне
ние, обаче, когато бъде изпра 
вена пред непредвидими фак
ти често се обрънва.

там

д. с.
Д- С,
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в! ллдежкл сгрдницд
ВцПОеЕЩЕИИЕ НА ГРАНИЧАРИТЕ В ЗАСТАВАТА „КАДИН-

поете дълг м една
МЛАДОСТ

< § и&р.ХЪЪТ-.
• Шр. ■

Младежите Петър Бакета- 
рич от босненското градче Про 
зор и Златко Хуляк от Хърват 
ско Загорйе, сега 
в заставата „Кадиняча", 
мнят си детските желания 
„когато пораснат и бъдат го 
леми", с пушка в ръце край 
граничната бразда 
над мира на страната. Сега са 
щастливи, че желанието им е 
изпълнено.

Така започна срещата ни с 
този млад граничен колектив 
който носи името на легендар 
ната Надиняча края Титово У- 
жице с безсмъртния работни
чески батальон. Той е меж 
ду най-примерните в Босилег 
радска община, община. По 
случай 22 декември — Деня 
на ЮНА, неговият командир 
СТОИЛНО ДИМИТРОВ е 
лучил специално признание

,но граничарите изпълняват 
своите отговорни задачи. И с 
възхищение се радват на ус
пехите си азедно с команди 
ра Димитров. Този млад 
мандир е от село Доганица 
намиращо се на 20 километра 
от граничната застава. По про 
фесия е преподавател по ма 
тематика. Но вместо в учениче 
ска стая 
цата! В него винаги тлеело же 

дао блече войнишка

граничари 
спо- но-

да бдят

ето го на грани

ланието
униформа м да бъде в първия 
ешалон на .нашите въоръжени 
сили. Това желание му се осъ 
ществило преди една година

— Още като войник имах 
желание да остана тук да рг 
ботя. Защото, 
нашата Армия е голяма школа 
за всеки млад човек. Сетне ве 
че нямах никакви дилеми, ко 
гато ми се удаде възможнос-

След една трудова акция

ОБЩИНСКА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗА НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА МЛАДЕЖ В БАБУШ-НИЦАсъзнавах, че

АКТИВНОСТ В ЗНАК 

НА ТИТОВИТЕ ЮБИЛЕИ
по-

ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ В ИДЕОЛОГИЧЕСКО-ПОЛИТИЧЕСКОТО ИЗДИГАНЕ
НА МЛАДЕЖТА

— Изтеклата година млади
те в Бабушнишка община .из 
пращат със завидни резулта 
ти. Преди всичко, направено 
е много на организационното 
преустройство и за заздравява
нето на младежките организа 
ции. Приети са 350 нови члено
ве така че днес в общината има 
1 767 младежи и девойки — 
членове на ССЮМ.

В годината на Титовите и 
наши юбилеи — и младите от 
Бабушнишка община дават 
своя достоен принос.

На първо място, чрез при 
общаването нъм акцията „Ти 
то-революция — мир”, в съ
действие .на Съюза на бойци
те, младите най-активно са се 
включили в тази акция- Забе 
лежителни резултати са пости 
гнати и вакцията „Млад работ 
кин — селскостопански произ 
водител", в която са участву 
вали над 500 младежи и девой 
ки, а на двадесетина срещи 
в общината са присъствували 
над 20 000 души — изтънна 
между другото в уводната ои 
реч Властимир Николич, пред 
седател на ОК и ССМ.

Младите от Бабушнишка об 
щина направиха голяма твор 
ческа изява на своята само 
дейност и по време на телеви 
знойното съревнование с Бач 
ки Петровац в „Знание-имане". 
Тази акция беше сигнал за съ 
живяваие на самодейността в 
цялата община. Постигнати са 
добри резултати и в съревно 
ванието Най-добър ученик 
улище, клас".

ска баня бе организиран успе 
шен семинар, посветен на 
маркоическото издигане на 
малдите хора.

Устройвани са и срещи и 
правен обмен на опит във 
връзка с прилагането на За 
кона на сдружения труд, ор 
ганизирането на самодейно
стта, спорта и др. области

РАБОТА ЗА МЛАДИТЕ

През настоящата година 
Бабушница беше пуснат в дей 
ствие нов цех за автогуми на 
заводите „Тигър" от Пирот.

От 600-те приети на ра
бота, над 80 на сто са млади 
хора. Известно число младежи 
и девойки са приети и в „Тек 
стилколор”, и „Балкан" като 
по този начин е направена го 
ляма крачка напред в настан 
яването на работа на млади 
те хора.

По този начин сега се съз 
дават условия за организира 
не и на съревнование „Млад 
работник- самоуправител".

з

Наблюдение
МЛАДИТЕ И ТРАДИЦИИТЕ ОТ

тта да облека войнишка уни 
форма и поемем длъжността 
командир на застава. Сега се 
гордея, че ръководя с грани 
чен
омаяния състав представлява 
тана да кажа, мална Югосла
вия- всъщност нашият колен 
тив е голямо семейство, 
което е създадено същинско 
дружелюбие и разбирателство. 
Всеки от нас е щастлив, 
изпълнява отговорен, достоен 
дълг — казва Стоилно Дими
тров.

Преди да тръгнем на тази 
най-отдалечена от Босилеград 
застава на югославско-българ 
ската граница, комендантът на 
граничното поделение Изет 
Исмаил ни каза, че граничари 
те от „Надиняча” носят до
стойно това име. Тях краси ви 
сока морална и боева готовост. 
която се тук ежедневно и пран 
тичесни проверява.

— Преди да дойда тук пре 
дполагах си, че границата е 
„краят на свете” с някаква 
бетонна ограда. Сега гранич
ната бразда ми е някън съв 
сем близка, а длъжността да 
патрулирам в определения 
район — чест и отговорност 
—казва ЙОЖЕ СРАНА от Мур 
ска Собота.

По оняг, вятър, ден и нощ 
в сиво-маслинени

НОБ

Младежта в Бабушнишка об 
щина може да послужи за при 
мер как се развиват и пре 
насят традиците от Народоо- 
свободителната борба. И през 
изтеклата година, както и по- 
рано, в това отношение са по 
стигнати забележителни ре
зултати. Гимназията и основ 
ните училища в общината по 
сещават и изнасят там свои 
спомени бивши бойци от то 
зи край, а чрез училищната 
многот.иражна се отразяват и 
литературно тези срещи. Об 
съжда се възможността мно 
готиражката да се превърне 
общински младежки вестник, 
за да може да играе още 
по-голяма роля във възпита
нието и образованието на 
младите в духа на югослав
ския социалистически патрио 
тизъм.

Като минус в досегашната 
дейност на младежките орга
низации на участите се е не 
достатъчната им активност в 
реорганизацията на средното 
и основно образование ,раз 
вити ето на ученическото само 
управление.

Освен акцията „Тито — ре 
волюция — мир" в 'идната го 
дина младежта в Бабуш-ниш 
на община ще организира съ 
ревнование под название „Де 
сетте ионгреоа на СЮН", през 
май бе създадена младеж
ка трудова бригада, която у 
частвува в местни акции. Чес 
ствуването на Деня на младо 
стта и рождения ден на др 
Тито — 25 май тази година бе 
предружено и с приемането 
на 325 нови членове на Съю 
за нам ладежта.

колектив, който по наци

в ЗА ПО-ОЖИВЕНА АКТИВНОСТ

„Ако революционната орга 
низация на младите желае

че
успешно да осъществява сво 
ята функция, тя не смее да 
се затваря в себе си и да 
се бави изключително с „мла 
дежки въпроси" но трябва тя 
сно да се свързва със самоу 
правителните, политическите и 
другите интереси и потреби 
на трудещия се"... — се казва 
между другото в студията „На 
соки на развитие на полити 
ческата система на социалисти 
ческо самоуправление на Ед 
вард Кардел. В това отноше 
ние младите в Бабушнишка об 
шина още не са постигнали 
очакваните резултати. Това 
бе подчертано и в разисква
нията в които участвуваха 
Верица Стоянович, Драган И- 
лич, Драган Вучич, Милорад 
Паунович, Горан Митич и др.

Изтъкнато бе, че все още 
не е достатъчно изявена ак
тивността на младите в деле
гатската база и не се чувству 
ва активността им в разни са 
моуправителни тела и органи

В името на обществено-по 
литичесните организации в об 
щината младите приветствува 
председателя на Общинската 
скупщина Станимир Илич, а 
от името на Междуобщинсна 
та конференция на Съюза на 
младежта в Ниш Милица Стоя 
динович.

Искаше ни се да узнаем
нещо по-определено за тайни 
ните на успеха на този грани 
чен колектив.

— Няма тайни. Силата е в 
колектива и желанието^ 
граничар да бъде най-добър, 
примерен — казва Стоилно.

Безспорно Стоилновата опо 
ра е и в трудолюбието на ко 
лектива.

всекимладежите 
те униформи тук непрекъсна 
то бдят на границата на ро 
дината. Съвестни на дължно 
стта и горди на доверието.

Така в безпътната и прос- 
планина, съвестно и

!
трайна
отговорно, братски и дружеб- В. Велинов

СЪТРУДНИЧЕСТВО СЪС СЪ 
СЕДНИТЕ ОБЩИНИ

През изтеклия период мла 
те от Бабушница направиха 
оериозни усилия за разгръща 
не на плодовито сътрудник е 
ство със съседните общини 
моето е от голяма полза за 
сближението 
нас, за завръзване на нови по 
знанства и дружба за укрепва 
не на братството м единство 
то. Съвместно с младежките 
организации от Димитровград 
Пирот и Бела паланка в Звон

на младите у

М. А.Полезно сътрудничество
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в ДИМИТРОВГРАДСЪВЕТОБЩИНСКИЯ ПРОФСЪЮЗЕНИЗ ДЕЙНОСТТА НАДоговор за здравно-рекроационьи
почивки

НА СУБНОР В БОСИЛЕГРАДПРЕД СНУП1ЦИНАТА

ГОЛЕМИ ШИЕШ
общинската организация "а

СУБНОСрНУшГсвТпРО-А« и-'28 "
ПРЖТ"0ТГяривмГвИЛнЮа

Гбщ^енияДого^Ри-от^л

янв, сдружав и лочив
средствата за *а6отнМци от
територията на Междуобшин 
ската регионална общност.

беот тях, които >ни 
село, не са в завидно

работници. Също така
че са назрели ус 

на по 
Общин

малка част

състояние. Подета е инициали 
ва да се им се окаже нообхо 
димата яомош- Касае се за 
остарели или малоимотни чле 
нове на организацията, ооре- 

школуване на деца

СУБНОР в Бо
засадан^^^^редТадаТелс™ ^тъкнато,

™ м °бШм“дРу™™ 6°е стоянна 
инициатива в ор

Членовете на 
силеградсна община развиват 
своята организирана общество 
но-политическа дейност в се- 

1 районни дружества. Та- 
година те ознаменуваха 39- 

основаването 
Тази

за създаването 
комисия при

г&ияда.»“гг. ” д,„ 
на рабо

работа

ОКсъвет,зен съвет, 
раздвижена 
гаиизациите на сдружения труд 
от областта на стопанството и 
обществените дейности в оо 
щината да со сключи общест
вен договор за преазимане 
работниците между организа
циите — подписали този дого 
вор.

дем
зи
годишнината от 
на своята организация- 
делова манифестация съвпад
на с историческите юбилеи на 
другаря Тито и нашите народи 
и народности. Във всички 
сдружения бяха изнесени ска 
зки за делото на другаря 1И 
то, като пръв войник на наша 
та революння. неин вожд и 
стратег и неуморим борец за 
самоуправление, социализъм 
и необвързване.

менени с . _
останали без работна ръ- 

В предстоящия период за 
от тях ще се потърси

бъде винаги 
основните напътствия 
тниците, на временна 
в чужбина.

или Д. Ска. навсеки „
коннретна помощ от страна на 
Общинската скупщина. от новСВЕТЛИТЕ ТРАДИЦИИРАЗВИТИЕТО НА

На събранията бойците про 
изключителен 'интерес 

многобройнито ДА ПАЗИМТова ще създаде възмож- 
в общинатаявяват

за решаване на 
комунално-битови проблеми в 
селата. Тяхната дейност

в конкретните ои- 
ноито участвуват с па

пост работниците 
поради различни обективни при 

намалявано обвие конто
производството и пр. да 

боз работа, а 
веднага да бъдат настанени в 
някоя АРУга организация.

чини, 
ма на 
не остават

изостава и 
ции, в 
ри или доброволен труд.

Събранията бяха удобен мо 
НОВ по-близ-мнт бойците от

се занимават и с някои

■набележи конкретните задачи 
на членовете и новоизбраното 
ръководство в предконгресна 
та дейност.

Предстоящото заседание на 
бойцитена на засе-Присъствуващито

данието изтъкнаха, че ако съ 
ществуваше такъв договор оо 
работници в „Прогрес ' бив
_ занаятчийско-шивашка
работилница, нямаше да оти
дат иа списка на незаетите' 

На заседанието бе 
заключение

(изготви комисия на 
щинския профсъюзен 
през този месец, след ноето 
ще бъде пуснат на публично 
разискване във воички орга 
низации в общината.

Във връзка с посрещането 
нашите граждани, на вре 

работа в чужбина, а ко 
по време на новогодишни 

те празници ще дойдат при 
най-близките си бе заключе
но да се устрои разговор с те

вой

щИНИ. „
за положението на бойците.

живея, с какви трудности 
се срещат отделни членове и 

че болшин-

шата
как

прието
проекто-договорапр. Бе отчетено,

бивши бойци са реши 
своите материални и жили

щни проблеми, докато една

ството Об-Ст. Евтимов ! дали съвет

менна
ито

„Балкан” във В. БонинциЕдин цех в
Бабушнишка община, известна в Нишки регион 

общините отишли наи-напред в разви- 
традиции от Народоо-

БОСИЛЕГРАД
нато една отЗа електри

фикация-
тието и таченето на светлите 
свободителната борба всред младежта, прави първите
новните" организации ВнаесдруженижВатруд.КТАзбучна ис-

само учащите се трябва да знаят за 
минало на Лужница, за героична- 

борба
тина е, че не 
славното и героично

нашата Народоосвободителна
минало, с което с право се гор- 
трябва още по-добре да се вне-

та епопея на 
Наравно с тях, това 
деем 
дрява и

ДИМИТРОВГРАД пред света,
тачи и в организациите на сдружения труд-10,6Делегатско устройство 

на Съюза на запасните 

командири

Посещаващите политическата школа „Милентие 
Попович" покрай изучаването на материали от нашата 
самоуправителна прантика. имат възможност по-отбли- 

се запознаят и с историята на НОБ.зо дамилиона форма за развитие и тачене на тра- 
от НОБ са разни празници и тържества.

Удобна
дициите

* 1978 ГОДИНА ЩЕ БЪДЕ 
ГОДИНА НА ЕЛЕКТРИФИКА

ЦИЯТА НА СЕЛАТА

Чествуването на Деня на самоуправителя — 27 
юни — досега не се използваше в достатъчна степен 

чествуването на Първи 
ноември, 22 декември и други държавни и 

се използват запознаване 
нашата

Общинската конференция 
на Съюза на запасните воен 

командири ще се състои
до средата на януари едва- ■ 3 реализирането на програ-
щата година. Конференцията I мата п0 електрификация на 
ще съчиняват 35 делегати, де I общината до 1980 година, в 
легирани от първичните орга- I ,настъПващата година ще бъ- 
низации и обществен,о-лолити- | дат п00Тр0ени електропрово- 
ческите организации, органи и I ди в дъЛЖи,на от около 60 ки 
общности. Тогава ще бъде из I лометра. Според програмата, 
брано председателството на I приета от Общинската скуп- 
ОК на Съюза на резервните I щина далекопроводи ще бъ- 
военни (командири, накто и пре I дат построени до селата: Гло- 
дседател на ОК на СРВК. | жие< Паралово, Белут, Извор,

Горна Лисина, Радичевци, Рай 
чиловци, Добри дол, долнолю- 
батските махали, Широки дол 
и Клиоура, горнолюбатската 

от страна на Координациония | махла Сливйе и квартала „Ма
гурка” в Босилеград.

Общинската организация «а 
Съюза на запасните команди- 

Димитровградска община
за тази цел. Също така, 
май, 29
народни празници трябва да 
на по-широк кръг хора от фабричните хапи с

нири в
до началото на идващата го
дина ще се устрои на деле- 

принцип. През минала- 
седем

история-гатски
та седмица, всичките 
първични организации на за
пасните военни командини, кол- 

действуват в община-

Естествено, могат да се изнамерят и други под
ходящи форми и методи.

кото и
та, проведоха събрания на 
които са избрани нови ръко-

В рамките на идеологическо-политическото из
дигане в органиазциите на сдружения труд, нооители 
на които са Съюза на комунистите, профсъюзните ор
ганизации и Съюза на социалистическата младеж, за
напред повече място трябва да намерят материали 
от НОБ. Вероятно не е за подценяване и 
една по-рано твърде често практикувана, а днес по
забравена форма. Касае се за съвместни излети и 
екскурзии; било да стават до нултурно-историчесни 
паметници в пределите на общината или извън нея 
Съвместните екскурзии имат свое значение и съдър
жание, и ако са добре подготвени — могат много да 
допринесат за укрепването на другарския дух в колек-

водства приети програми за 
бъдещата работа и избрани 
делегати за Общинската кон
ференция-

За председател, подпредсе
дател и секретар на Общин
ския отбор предложени са, а

На състоялите се изборни 
заседания констатирани са до 
бри резултати във 
ласти, както по военните уме
ния така и в идейно-политиче 
сното образование и 
родната отбрана. Обаче, изра
зено е мнение, че след деле 
гатското устройство, запаони- 
те номнадири ще отбелязват 
още по-добри резултати, кое
то ще бъде възможно с каче 
ствено новата организираност.

отбор за кадрова политика I ' 
към ОК на ССРН 'в Димитров I За изграждане на електро

проводите и трафопостовете 
Димитър | ще бъдат изразходвани 10,6 

милиона динара. 80 на сто от 
средствата ще бъдат обезпе
чени от Републиканския фонд 
за развитие на недостатъчно 
развитите краища, а 20 на 
от местно самооблагане, ноето 
е вс ила от преди две годи-

всички об лаград, дадено е съгласие 
бъдат избрани 
Славов, Еленко Тодоров и То
дор Младенов. Делегат пък 
на Седмия конгрес на Съюза 
на запасните воени командири 
предложен е да бъде новоиз
брания председател на Общи 
нският отбор.

тив^, за проникване на младото поколение с основната 
нииЛа на нашата революция- Такива излети

всена-
!И екскур

зии допринасят и за по-тясно взаимно зближаване и 
опознаване, за циментиране ма братството и единство
то между нашите трудещи се хора.

сто

ни.
М. Андонов

В. В.Д. С.
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мозайка* мозайка * мозайка * мозайка * мозайка * мозайка
НАШ РЕПОРТАЖ

ИЗ МИНАЛОТО НА НАШИТЕ СЕЛА

Писмо до граничар:
„ДОБРЕ ДА ПАЗИШ 

ГРАНИЦАТА“...

Лупат-познат с турските зулуми
ДукАТ — село в западната част на Босилеград- 

сна община. Типично планинско село, което граничи с 
Църнощица, Назърица, Църна рена и Горна и Долна 
Любата. Селото има 23 махали. Богато е с вода.

В Дукат има следи на човешки живот още от най- 
раните историчесни епохи. Месността „Градите" меж
ду Баин и Клинчин дол свидетелствува за това. Тун 
се намират стари тухли, нерамиди, останки от стени, 
-за градище съществува и една легенда, иоято говори 

тун Са мивеели латини, а през реката имало ви- 
н и дълъг мост. По моста тогава минавали владете- 

ли и отивали на чернвата при Нърст. Легендите потвър- 
“Аааат, " останките на тунела в стената на Баин дол, 
оаИи°пИМа височина 3—4 метра, а широчина 2—3 мет- 
главн.пЪ.»:Иа °"°ЛО 200 метра' Това е 6ив изглежда 
— Татарин нръст" Валет0' Тув има и стаР° Църнвище

Следи на църнвище има и при манастира „св. 
Дух , където се намират също останки на старини, а 
в местността Пужар има останки от снривалища, нъ- 
дето хората се криели от турците.

Планинското село Дунат е познато и с турените 
зулуми. Хората били измъчвани, когато не могли да 
платят непоносими данъци. Запазен е споменът за 
тия тежни дни, когато хората били мъчени по най- 
зверски начин в големи кошове.

Намираме се >в клуба на 
от граничните застави стигнах т ук. Изпълняваме за 

дачите
ница, всичко да забележим, да 
провеждам в практика теоре
тическите знания: да могат да

рили нашите народи и народ 
кости, нашата Комунистическа 
партия, начело с нейния пред 
седател и нашия върховен ко 
мендант другаря Тито.

За родината и за Тито вой 
чки сме готови, ако се нало
жи, да се превърнем в „жив 
огън". С тези думи лроължи 
започналия разговор ПЕТЪР 
ГРАБОВАЦ от Босански брод. 
Тук ние почувствувахме и раз 
брахме много работи. Тук аз 
бях приет в Съюза на кому 
пистите. Завърших младежка 
та политическа школа на вист 
ник „Борба”. Тук разбрах за 
какво са се борили нашите на 
роди и народности през време 
на Народооовободителна бор
ба. Какви сили са влагали за 
обнова и изграждане на раз 
рушената ни родина и за овет 
лото бъдеще, в което ние 
младите поколения живеем 
днес. А това са придобивки 
и идеали, които ни създадоха 
нашите бащи, но за които ние 
ще се борим да ги запазим 
ано се наложи, до последния 
момент, до моментът, донато 
ими живи между нас...

Напускайки заставата, в коя 
то всички граничари са члено 
ве на Съюза на ооциалистиче 
ската младеж, а повече от по 
ловината членове на Съюза на 
комунистите, останахме субе 
ждение, че тези млади хора 
и вмоментите, които ползват 
за почивна, са на „поста” и го 
това за защищават границата

една
•в Димитровградска община. 
Войниците, в редките часове 
за почивка, играят 
четат, слушат радио, 
ват...

да пазим нашата гра

шахмат,
приказ-

Включваме се за миг 
в част от тяхното ежедневние 
Тук, на тази застава, както 
и на всички застави в страна 
та ни, живеят млади хора от 
всички краища, народи и на 
род ности. Един от тях е и 
ВАНЧО СТОИЛКОВСКИ от Гев 
гелия, който пръв започна да 
ни приказва за живота на гра 
ницата...

— Още като ученик в гимна 
зията 
сто н ПЧЕЛАв Гевгелия отивах че

а граничната застава, 
недалеч от този град, на юго 
славоко-гръцката граница. Там 
ние учениците, изнасяхме кул 
турно-художествени

СТАВА дума за медоносната пчела, 
която се отличава от другите видове диви 
пчели. Вкусът на меда познава дори и 
мечката, която с риок да бъде нажиле 
на от разгневените пчели се покатерва 
по дърветата да търси в хралупите ме 

Пчелното млечище допринася 
за оздравяването и укрепването на много 
преболедували слаби хора. 'Пчелната от 
рова пък се използува п ротив ревмати 
зъм, радикулит и други болести. Различ
ни приложения в техниката намира пче 
лният восън. Овощните се отрпват с плод 
благодарение на пчелите, които нацат от 
цвят на цваят и тана ги опрашват.

Пчелите се изграждат от восък голе
ми пчелни п ити и за да ги улеснят, хора
та им поставят в ношерите 
тови 
ните 
като

програми 
стихове, приказвахме',“1 а 

за граничарите, 
стихове,

им
рецитирахме 

приказвахме, а съ 
що така подготяхме и съвме 
стни програми. Когато отидох 
войник и в дните на обучение 
мечтаех и аз да бъда грани
чар. Смятам, че това е голяма 
чест, че граничарите са тези 
които са първия бент на на
шата родина. Затова се и гор 
дея, когато получа писмо от 
баща ми, в което обезателно 
и първо ми пише: .Добре да 
пазиш границата”...

Обичам този живот, е който 
сме всички като едно семей 
ство, — продължи ВанчоДежур 
ството и патрулирането на гра 
ницата е нашето ежедневние 
което изпълняваме

да им.

В. Стоилковски

бъдат спокойни I всички граж 
дани в страната, че на грани 
ците се намират наистина мла 
ди хора, но хора, които, ако 
трябва ще се -„превърнат” в 
жив бент, през който никой 
не може да мине. Всичко това 
го имаме предвид и в 
моменти,
нати” и когато ползваме 
совете за развлечение. Но и 
сега сме на щрек, понеже та 
зим онова, за което са се бо

рамки с го-
восъчни основи за зитите. Изграде- 
шестоъгьлни килийни служат или 

енладчета за мед, 
в които

пчелите. По-големите 
дането на мъжните пчели (търтеите), 
най-големите, с неправилна форма, са за 
отглеждането на мъжките пчели (търтеи 
те), а най-големите, с неправилна форма, 
са за размножаващите се пчели (царици
те или майките). Останалите 
ските пчели — работнички.

В един кошер живее една пчелна май 
Тя снася на денонощие средно по 

1200 до 2500 яйчица. От неоплодените яй- 
чица се излюпват търтеите. Те не работят 
нато

тези
когато сме „отпус

ча или като стаич
ки, се развиват личинките на 

клетки са за отглеж
а

А. Д.
с удовол 

ствие и гордост, понеже ни 
е доверена тази твърде важна 
роля в защитата на страната 
и защитата на придобивките 
от революцията.

са за жен-

ка.А в свободните часове е та 
ка както виждате. Освен то
ва, аз пиша стихове. Някои от 
тях ще публикувам в бюлети 
на на младежите от гимназия 
та в Димитровград, с 
добре сътрудничим 
Стоилковски.

Понеже шахматната среща 
беше прекъсната разговорът 
продължихме с партньорът на 
Стоилковски СТЕЛИО ЧУРКО 
от Пореч (Истра — СРХ).

— Аз съм също недалеч от
югославско-италианската грани
ца. Но за първи път виДях й 
почувствах какво значи живо
тът на границата, когато при

другите пчели, затова след опло- 
на царицата работническите 

пропъждат търтеите от кошера. От опло
дените яйчица се излюпват

издаването
които

каза или работ
нички, или царици (съвсем малко на брой) 
Преди зазимяването броят на работниче
ските намалява до 10-20 пиляди, за да 
може да стигне храната. Лете броят 
се повишава до 60-70 хиляди.

Презимуващите пчели живеят по 8-9 ме
сеца, летните по 1-2 месеца, а царицата 
— до 5 години. През лятото една част от 
пчелите със старата царица се изселва и 
каца на няной нлон. Ако пчеларят не при
бере веднага отделелия се рой в нов ко
шер, той може да го загуби. Ако се гри
жи добре за пчелите, подхранва ги за зи
мата и им намира добра цветна паша, пче 
ларят ще получи много мед. Обикновено 
от един кошер се добива около 15-16 кг 
мед, но има и рекордни добиви — от 60 
до 100 кг.

им

■ Почивна
I

: 1 #11,ИНТЕРЕСНИ НОВИНИ

Лекарство за дърва
п,вп,т, тг. Шивеят, въпреки вредно да стане служител в нянояшШ шт ШШ

ните им, съиращават се лро- .: *. | той. Наетата на бурунумините
дълшителността на живот им. ,ЯолоРНИТЕ; ДЕЦА” НА е най-неоправданата в Япония- 
Ученият от Мосновсии песо- ,|-1 в яПОНИЯ Тя наброява около 3 милиона

институт П. Обиде у. . , ' . / /души и манар, че настоаото
; ' / ! / ' : делене в страната е премахна
пч Навагути бил изплю то ст,с закон още през 1871 
Г'способен ученик. За- година, „висшите кръгове про 

но | училище С дьлжават да подлагат тази 
той' мечтаел / хора на дионриминация.

1 Г ■ ^____ _

1

Ц Ж 211 %

Я?1
ЕЙа ... ;техиичесни

ини разработил специални пре //;,
парати за лечение на болни- А 
тв дървета. Ленарствата съдъ Маса 
ржат ториев нйтрат, ванадиев /чиТелно 
петооиис, нобалтов хлорид, , вършил сред 
нойто позволяват на дървета* 'пълно ^личие, ^
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МОЖЕ БИ ЩЕ ВИ ИНТЕРЕСУВА?*
о
о^ * поздрави,

звено между два

1. Нои са първите иасвлници иа Горна Невла?
2. Нои са били първите отбориици иа Димитров

град?
<> динртелното 

та братски славянски народи.
^Г^ан^Вие^живи мост 
между София и Белград. Ва
ше благородно задължение е 
да пазите този жив мост от 
всякакви вредители, провока
тори и врагове на славянство 
то, да укрепвате този жив мо 
ст от ден «а ден. . •’ каза 
Георги Димитров на Димитров 
градената гара при заминава- 

Бледските разговори

< ► Георги Димитров на димитровградска 
заминаването му на Вледеното съвет*-

3. Канво каза 
Та гара при 
ние 1947 година?

4. Канво о запиел 
град 1883 година7

< >< >< ><> Константин Иречеи за Димитров-< >
♦

2. Първи отбориици в Дими 
" олед освобождение- 
били: Нацко Тодоров, Ге 

гов, Бвстати Станут.ов, Кирил 
Апостолов, Тодор Вацев, Арса 
Пейчев и д-р Драгомир Стефа 

Иванов. Та са избрани на 
2 октомври 1944 година.

ОТГОВОРИ:
тровград 
то оа1. Първи жители на Горна 

Невля са били преселници от 
Ясенов дол, Врапча, Зелени 
град (Трънско) и то Табаци от 
Ясенов дол, Оибинови от Врап 
ча, Чапини от Врапча, Шияко- 
ви, Катранджииоки, (сега ка- 
трандшииока махала) получила 
това название ногата им шатра 
нджии подарили едно дете). 
По-нъоно се създала и Угляре 
ва махала (Круша).

Две зла не иа 
1947 година.

4. Константин Иричек ногато 
минал през Димитровград на 
23 август 1883 година записал, 
че училището в Димитровград 

химически набинет, които 
същевременно служил и като 

аптека. Тогава Цари-

ноо

1
3. .Драги братя царибродча 

ни. от името «а българнсия 
правител- иманарод и неговото 

ство, както и от мое лично 
име, благодаря «ай-сърдечно 
за това иокрено посрещане и

градска 
брод имал 1074 жители.Затеко се тия дни при сшгатога у 

Цариброд. Видим нещо мисли, рачуна пнеу- 
йе и най-после реши и мене да пита.

— Тате, че те шгтам йедну работу, 
да ми кажеш, кикво да прайим...

— Ако знам, епико, че ти кажем... 
— Пише ми приятел оди Белград да 

дойде на гоейе за Нову годину...
— Ако сине, това нейе лоше,..
— Ама нейе лоше, верно йе, ама пог

леда ли ценете у „Балкан” — 25 000 динара 
улаз за йеднога... Я и жена — педесе иляди 
и он и жена — педесе, това су сто и ако 
доведе тъщата си, он Ьу мъкне постояно с 

| н>и, кикво че напраймо...
Замислимо се и двоиицата и синат пак 

( продължи...
— И това само за у „Балкан” а ли 

, требе и толко за дома, три дъна празник, 
> требе да се йеде и пийе... Нече да ми ра- 

спрайе двесте хилади...
Рачунамо, рачунамо със синатога и 

видомо дека денъска нейе лъсно да ти дой- 
* де и Нова година и йоще по-тешко да ти с 

ню дойде и приятел.
— Сине, реко му я. Това йе ако дойде 

само тия прител оди Белград. Он човек ти 
писал, ама ако дойде и некой незван... Тата 
да ти каже кво че прайиш. Четиш ли ти ве- 
сници?

< |
— Днешните 

знаят дори иглата 
служи?

— Кан така не знаем? За 
грамофона — отговаря внуч
ката.

момичета не 
за канво

— Наиво ли значи това?
— А, това сигурно е номе

рът на колата, която го е пре 
газила.

< >< >

оЗастаряваща актриса зая
вява в присъствието «а поде 
линатен господин, че току-що 
навършава 40 години:

— Снъпа госпожо, бих ви 
дал повече.

— Но аз не бих ги приела 
— твърдо отговаря актрисата.

Една баба казва на внучка
та си: о

1 о ШКогато ви поканят на вече 
ра и разберете, че сте трина 
десети, не отивайте само в 
случай, че яденето е пригот 
вено за 12 души.

! !
■У 1». (> сала-я

о $А &Х*чз&и1-1

**>РУ‘гя*1Умира прислужнинът на ба 
рон дьо Р. На следващия ме 
сец се явява братът на лоной 
ни на: 1 ■Л

— Г-н барон, идвам да по 
луча заплатата иа брат си.

— Но той почина.

— Нима имате претенции, 
че сте наследнин на брат ми?

5
— Четим... — каже детето ми.
— Видиш ли дека там може на кре- 

дит да се отиде у Венецию и Париз, у Со- 
| лун и Цариград. Узни ти пиши на приятела- 

тога дека не си дома и с йедън малък кре-
> дит, че видиш свет и че побегнеш оди тро-
> шкове...

БЕЗ ДУМИ

>
о

—- Знаете ли, че с дълбоко 
дишане унищожавате микро
бите?

На детето дъкну. Мирно 
Нийе с бабуту дойдомо да седимо при уну- 
цити, а он узе багажат и за малко паре оти
де у Париз. Нека децата виде свет, що тука 
да Би деру по кавенете.

Верно и тамо нема да йе йевтино, а- 
ма човек од две зла избира онова койе йе 
по-манечко...

си заспа.

— Така ли? Но кан можем 
да пи накарам да дишат дъл 
боно? т
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