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ГОЛЯМ МИТИНГ В НИШ ПО ПОВОД ДЕНЯ НА ЮНАВ най-новата история на нашите народи и народ
ности 1977 година ще блести със светлината 
на историческите юбилеи на другаря Йосип 
ьроз Тито БРАТСТВОТО И ЕДИНСТВОТО НА НАШИТЕ 

НАРОДИ И НАРОДНОСТИ - ОСНОВА ЗА 

Н0-НАТАШ0Н0 РАЗВИТИЕ НА 

САМОУПРАВЛЕНИЕТО

И на нашата партия, които в най- 
пълния смисъл и съдържание станаха юби- 

на братските югославски народи и народности. 
Ознаменувахме я тържествено и делово, с всеобщ 
обществено-икономически подем, със стабилизация на 
стопанството, с внедряване на „работническата 
туция , с много

леи

консти- 
с нови завоюва- 

ния е науката и културата, в реформата на образова- 
нието. . .

нови работни места,

ОТ ЮБИЛЕЙНА 

В КОНГРЕСНА ★ ОРДЕНА НАРОДЕН ГЕРОЙ НА ТРЕТА СРЪБСКА ПРОЛЕТАРСКА БРИГАДА 
ВРЪЧИ ПЕТЪР СТАМБОЛИЧ, ПРАТЕНИК НА ПРЕЗИДЕНТА ТИТО

ИЗ РЕЧТА НА ПЕТЪР 
СТАМБОЛИЧ

Към 30 хиляди граждани, трудещи се, младежи к де
войки от град Ниш и околността присъотвуваха на големия 

който се състоя на 22 декември на площаднароден митинг,
,,Освобождение" в Ниш. На това централно тържество 
повод Деня ма Югославската народна армия — 22 декем
ври — и връчването на ордена народен герой на Трета сръб 
ска 'пролетарска бригада, в присъствието на 250 преживели 
бойци от бригадата и най-висши ръководители на СР Сър
бия — Драгослав Маркович, председател на Председател
ството на СРС, Живан Василевич, председател на Скупщи
ната на СРС, Джавид Нимани, председател на Председател
ството на САП Косово, Дане Петковсни, Мома Маркович, 
Милия Радо1ванович, Момчило Дугалич и др. ръководители, 
канто и представители на регионалните общнюоти за общи
ните Аранджеловац, Войник, Вишеград, Лесковац, Приеполе 
и Чайниче, представители на Армията и на частите на 
народната отбрана.

Изтеклата 1977 година беше година, през която 
още един път във всички области на обществения 
живот се манифестира нашата сплотеност и дееспо
собност начело със Съюза на комунистите и другаря 
Тито. Снажно се изяви братството и единството и 
нашето югославско единение. Изпраща я работнинът 
със завидни резулати 
качеството и количеството на своите произведения, 
крито успешно конкурират на световния пазар. Сдру
женият труд на тружениците в селското стопанство я 
отчитат с рекордни добиви на пшеница, царевица, за
харно цвекло, слънчоглед, картофи и други произведе
ния- Това намалява вноса и укрепва икономическата 
ни самостоятелност. Младежта ще помни 1977 година 
по своите масови трудови акции навред из страната, 
по многобройните срещи на братството и единството, 
разширяване на познанията й за нашата история и 
революцията, която така блестящо и успешно си про
бива път към светлото бъдеще.

На международен план нашата независима необ
вързана позиция спечели нови облици в укрепването 
на мира и плодотворното сътрудничество и разбира
телство между народите. Президентът Тито, чието име 
стана синоним на нова необвързана Югославия, през 
август, септември и октомври направи историческа ми
сия на мира, като посети СССР, ДНР Корея, НР Ки
тай и Франция, Португалия, Алжир сетне и Румъния- С 
това афирмацията на нашата необвъзана и незави- 

самостоятелна позиция в световната общност по
лучи импулси и даде големи резултати.

От юбилейната 1977 навлизаме в изборната и 
конгресна 1978 година. През нея ще се състои Едина
десетият конгрес на СЮК, конгресите на СК в социа
листическите републики и ионференциите на СК в 
автономните области. Това ще бъдат срещи, на ноито 
ще се
нистите в предстоящия период — въз основа на Про
грамата на СЮК и генералната линия на председателя 
на СЮК и другаря Тито. Няма съмнение, че Съюзът на 
комунистите със своите над 1 600 000 членове и с по
стигната степен на идейно-политичесното си единство 
и дееспособност успешно ще изпълни всични възло
жени задачи.

Удостояването на Трета сръ 
бска пролетарска бригада с 
Ордена народен герой е голя
мо признание за всичко кое
то е дало населението от Юж
на Сърбия и Шумадия в осво 
бодителната борба к за създа
ването на нова социалистичес 
на самоуправителна Югосла
вия. То даде най-свидните си 
оинове и дъщери.

Това между другото в на
чалото на речта си на митин
га в Ниш ПетъР Стамболич 
при връчването на Ордена на

по

в производителноста на труда,

все-

сима

Петър Стамболич говори на митинга в Ниш

роден герой на Трета сръбска 
пролетарска бригада, с което 
отличие я -удостои президента 
на Републиката, защото тази 
чаот продължава нейните све
тли традиции и на трудещите 
се и населението от Ниш и о- 
нолноотта предаде честитките 
на др. Тито.

Народът в Южна Сърбия 
масово се отзова на възвание 
то на
родоооаободителната борба —
изтъ»на Стамболич и продъл
жи:

В тази част на Сърбия съ
ществуваше 

традиция 
движение под силно влияние 
на Комунистическата 

(На 3-та стр.)

на армейска област,
Указа на президента на Репуб 
ликата за удостояването 
Трета
бригада с Ордена народен ге
рой. пратеникът ма президен
та Тито, заедно със Сава Ра- 
дойчич-Федя, политически ко
мисар на тази бригада, закре- 

Ордена на военното знаме 
това подчерта, че бо

прочетенабележат непосредствените задачи на ному- От името на обществено-по
литическите организации, след 
като с едноминутно мълчание 
бе почетена паметта на запи- 

ют тази славна бригада 
НЕМА-

на
сръбска пролетарска

палите
бойци, митинга откри 
НЯ СТАНКОВИЧ, председател 
ма Общинската конференция 

Социалистическия съюз в 
Ниш. Той подчерта, че Тито- 

юбилеи като пай-мили 
-на нашите народи и

па пи
нато -при 
йци-те от Трета оръбока брипа- 
да оа горди, че достойно са 
■изпълнили саоя Дълг и допри 
пеели -за освобождението 
нашата опрана и за създаване 
то ма бра-тока социалистичес
ка общност на нашите наро-

ЮКП за въстание и НатжеТази година ще бъде година на избори за нови 
основните нлетии на самоу-

,празници 
народности, са дали основен 

-на тазгодишните актив-
делегации и делегати от 
правителиото ни общество до Скупщината на СФРЮ. 
Над един милион и половина делегати и членове на 
делегации в рамките на 
ръководството на Съюза на комунистите ще поемат 
отговорната задача за 
делегатската система,

печат
пости в този нрай — °т тръг
ването но Типовата щафета до 
Деня на ЮНА.

на революционна 
на работническотоСоциалистическия съюз и под

генерал-майор 
], сенре- 

СН в Ниш

партияпо-нататъшното изграждане на 
облин

След нато 
МИЛОВАН МИШЕВИЧ 
тар на Комитета на

нато най-иепосредствен ди и народности.

на социалистическата демонрация-

всични области на СВОИТЕ ЧИТАТЕЛИ И СЪТРУДНИЦИ 
Ч Е С Т И Т И М

НОВА 1978 ГОДИНА
Досегашните постижения във 

нашето самоуправителио 
успешно ще преодолеем 
ме още по-големи резултати през следващата 
дина. Неиа ни е щастлива и плодотворна.

МАобщество са гаранция, че 
всични трудности и завоюва- 

1978 го-

Стояи СТАНКОВ

ИЛ



нов морал, нови взароглед,
ИМООТКОШ0НИЯ. ..ОСНОВОПОЛОЖНИКЪТ „Експериментът" — самоу 
правяение изведнъж се оказ 
ва по-жизнен ог всички шу- 
мно-лриповдигкати лозунги, зад 
които ловко се прикрива бю 
рократизма. Са м оу правя е ни с 
то ражда идеята и за само 
стоя тел ни пътища в междуиа 
родни размери. Отношенията 
между дт^ржавите (малки и 
големи) следва да се уреждат 
според принципите на равно 
правие, ненамеса във вт»треш 
нит е работи, правото на самс 
сгоятелен път.

ЕСЕ получава възи трудещият 
можност да изяви творчески 

всички области
излезъл от*нието. Човекът 

вихър^те на войната като по 
бедитол, заживява с нова съд 
бе: чрез свободен труд да сь 

блага. Естествено, той 
трябва да развие преди 
застиналата
ма. Марксизма приема 
гъвкава теория и 
съобразена с живата действи 
телност н-а съвремието.

те за бореца-стратег, човеко 
л юбеца-м и елит ел, 
обясни стремежа му постоя
нно да изменя света? 3 «рая 
-на краищата: има ли кзмере 
ния за гениалните личности, 
въздействуващи на историята, 
съвремието и бъдещето едно 
временно.

В съвременния свят лично 
стта на югославския вожд Йо 

Броз Тито се откроявва 
с многообразието на 
изява. През 40-десетилетната 
си революционна дейност не 
ровите думи ' звучат не само 
като логическо обяснение хо 

на събитията, а и 
предвещавана 
които ще дойдат.

ако не се си заряд във 
на обществения живот.

здава Естествено, това не проти
ча гладко: той се стълвновя 

с консерватизма, анархоли 
техно 

маса атаиу- 
и отдясно. С

това
закостенели дог- 

като
Всяко докосване и опит 

на исда се обрисува образа 
торичесни личности,

вамощно 
върху хода на сьби- 

известен риск. Мо

берализма, догматизма, 
бюрократизма, с 
ваши ,,отляво" I

практика,
повлияли 
ята, носи 
же ли да се очертае една фи 

обединяваща епохи, да сиптура,
се говори за гениален мисли 
тел и основоположник, за дръ 
зновен революционер, за меч 
тател-практик, а при това тем 
бърът на гласа ти да звучи 
без патос? Няма ли да се об
едни личноотата, новата бога 

та душевност и човеколюбив, 
ако се изключи емоционална 
та нагласа? Колко историче 
ски правдиви ще бъдат думи

своята
С полагането на тази осно 

ва се създава необвьрзвт:;е 
то. С-ьвременната истерия от 
крива нова личност, чието влия 
ние ежегодно расте. В неговия 
глас се вслушват дери и отри 
чашите го. защото виждат, че 
жезниността на думите му се 
потвърждава от ден -на ден 
Но да се създадат так/за егно 
шения значи да се живее без 
илюзии и да се води постоя
нна берба срещу монополисти 
чките интереси.

кого 
за събитията

да

Своята революционност опо 
вести като основоположник на 
монолитна, единна, революци 
онна Комунистическа партия 
на югославските народи. С 
взрени ясно в бъдещето о- 
чи, разчупи сковаващите бари 
ери и допринесе за революци 
онизиране на трудовите маси 
В летописа на предвоенните 
революционни борби на всяка 
крачка изпъкна несломкмия и 
неукротимия дух на човен, из 
цяло слял съдбата си сг с 
съдбата на най-унижената нла 

работническата класа 
Но именно в нейния поход 
той вижда настъпление на но
вото общество, в което ще 
възтържествуват: 
вие,
и единство.

ПО ПОВОД ДЕНЯ НА ЮНА

С тактичността, със стратеги 
чезна осмисленост. евдъхно- 
векието на първооткривател, 
с преда: 1К007 на революцио 
нер-мечтател — той става стро 
ител на мостове между хора 
та и между народите. На две 
те земни г.олушария изник
ват мостове на доверие, мо 
стове на разбирателство, мо 
стове на приятелство... Пъти 
щата на мира заживяват на 
петте континента, като разсей 
ват надвисналите облаци на 
студената война над планета-

Президеттът Тито 

води разговор с 

делегация на ЮНА са

ПРЕЗИДЕНТЪТ на Република 
та и върховен комендант на 
въоръжените сили на СРФЮ 
маршал на Югославия Йосип 
Броз Тито на 22 декември т.г 
на остров Ванга проведе по- 
дълго време в разговор с чле 
ловете на делегацията на 
ЮНА, оглавявана от съюзния 
секретар на народната отбра
ла армейския генерал Никола 
Любичич.

равнопра- 
справедливост. братство

Самоуправлението извършва 
огромна пионерска роля: ме
ли стари представи, открива 
нови персепктиви. Човекът 
труженик създава нови отно
шения, като мени и своето све 
тоусещане. Ето защо бива про 
възгласено за „експеримент", 
а му се отричат атрибутите на 
жива практика.

„Еспериментът" обаче за
живява пълноценно. Неговата 
реч постоянно сочи пътища 
та, премахва бариерите, изяон 
ява и избистря хоризонтите. 
В съзнанието на човека се 
разместват пластове, трупа 
нин с векове, вършат се пре 
устройства в него и извън не 
го. Освобождението е пълно

голямата си революционна е- 
рудиция и с погледа на меч 
тател-практик, вижда осъ
ществените си мечти в бъде 
щите дни, неотклонно насоч
ва социалистическата самоу- 
правителна система към нови 
завоевания-

С прозорливостта си на мар 
оист в стъписала о,т нашестви 
ето на фашизма Европа, гръм 
ко призова към борба на жи 
вот и смърт. Четиригодишна 
славна епопея на партизанска 
и народоосвободителна борба 
потвърди далновидността, с 
която предвеща .на фашизма 
неминуем крах. При това стра 
ха с обикновените човешки 
болки, носи раните (свои у. 
на народа), защото осъзнава 
ва, че нищо по-силно не каля 
ва революцията отколкото соб 
стаената пролята кръв.

та.

Оттук у. от цялата му обая 
телна личност, никога не скло 
нила глаза пред насилието, из 

популярност 
си замисли пре 

връща в живи дела. Хвърле 
ните ст неговата ръка семена 
в душите на хората и народи 
те постоянно и се 
с плодове.

След това президентът Ти
то в Бялата вила даде обел 
за членовете на делегацията 
На обеда, освен армейския 
генерал Никола Любичич, бя
ха началникът «а Генералща 
ба «а ЮНА генерал-полковник 
Стане Поточар, секретарят на 
Комитета на Конференцията 
на СЮК в ЮНА генерал-пол
ковник Джемил Шарац, лодсе 
кретар в ССНО генерал-пол ко 
вник Петър Матич, генерал 
полковниците Енвер Чемало- 
вич, Бруно Вулетич, Душан Ви 
ятович, Иван Долничар, Ду
шан Корач, Дане Джуич и Ра 
дован Войводич, генерал-под
полковникът Жина Стоишич и 
генерал-майорът Речица Ет- 
хем.

Новото ражда и колебание 
Затуй
чават, но той не отмъщгза. 
Черпи вдъхновение в сполуки
те, които се превръщат в яр 
ко потвърждение на усилията 
му в създаването на новото 
А то обхваща целия обще- 
отвен организъм, всички дей 
кости на човека: нова етика, 
ново светоусещане,

несполуките го огор-
никва неговата 
Гениалните

отрупват
След победата 

му отреди да положи 
основен камък: самоуправле-

и сто ри ят а 
друг
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НАЧЕЛО НА СЮК да бъдем готови Съществена 
'изпълняването 
-представлява 
развитие ма -нашата 
•на отбраната и 
в съгласие с 
социалистическата 
телш система.
досега резултата потвърдиха 
оилата „ реалността на .нашата 
концепция -и ефинасността на 
оиотемата «а отбраната. Днес 
с гордост можем Л
раме, че машите 
ои-ли са

всекого да 
отклоним от агресията, подлог 
вени

предпоставка за 
на този защита спадат в най-крупни

те постижения ма нашето об
ществено развитие. С 
'нето на Конституцията 
съответните закони 
е уредена нашата 
'историческа гледна

Дълг 
п о-н а тат ъ шногго

да посрещнем войн-ата. 
ако дойде до нея. Затова на 
шата система на всенародната 
отбрана и има двокрапгна роля: 
отклоняване от

Мисля, че днес вече никого 
не трябва да убеждаваме 
това, че мие сме последовател 
ми и упорити борци за мир 
света. Съюзът на югославски 
-те комунисти -винаги застъпва 
ше гледището, че за развити 
ето -на социализма и за

приема 
и на 

Цялостно

оиотема 
самозащитата 
развитието на 

самоу прави 
■Постигнатите

в

в агреоията и 
водене на всенародна отбрани 
тел-на война, ако ни бъде на 
ложен-а. Следователно 
всенародна отбрана е инотру 
мент на мира.

Всенародната отбрана и об 
ществената самозащита за да 
бъдат -подготвени за функции 
те, ноито сме им 
ли, всички .наши 
материални1 -потенциали трябва 
да -се оспособяват във всеки 
момент да могат да застанат 
в олужба на отбраната да се 
съкруши волна агресия, без 
оглед кой и с -какви сили 
я е предприел.

гледано от 
оо « точка, но
ва оиотема на отбраната. Съз 
Дадена в периода на всенарод 
«ата отбранителна война, 
въоръжения етап на нашата ре 
волюция, тя се развиваше за 

п със самоуправителната
едгн е?™4®“3 оистема като 
фГтори. ’НеИН,ИТе оьщвогввни

нашатапро
греса на човечеството е необ 
ходим мир. Нашите народи не 
желаят война, но ние не сме 
и дефетиотически пацифисти. 
-Ние не живеем

през

да коматати 
въоръжени 

висококачествено пол 
готв ени, м орално-п олитически 
сплотени, съвременно органи
зирани, въоръжени с модерно 
оръжие и техника, коитоТоч™ 
Цялостно са произведени в .на 
ш«те фабрики. на

Досегашното 
оист ©мата на 
брана .и

извън простран 
- в суро 
н-а д-неш

'предназначи 
човешки и

отвото и времето, но 
вата действителност 
ния овят.

Нашите Развивайкиусилия и целокуп
ната дейност на междунаро
ден и вътрешен план е насо 
чена срещу политиката на си 
лата и войната. Ние трябва

___ системата
всенародната отбрана 
градихме

н-а
ти е из- 
-мощни 

въюръ
Ю го сл авс к ата
териториална 

и ги оспособи

Две твърде 
1 на единнитекомпоненти 

жени 
-народна армия и 
та отбрана —

изграждане н-а 
всенародната от 

-на обществена
сили

само
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Братството и единството
основа за по-нататъшно развитие на самоуправлението

ва сто.Т те краища в Сърбия, за прео
доляванегго на който 
11ървата световна война, 
стой по отношение

на нашите народи и народности
обществен ата самозащита. 

Не може да се говори 
витието -на нашата Армия, 
при това да 'не се говори за 
личността на другаря Тито, ко 
йто не само формулира стра
тегията на нашата освободите 
лна борба и революцията, 
пряко ръководеше е изгражда
нето на нашата Армия- 

Изграждана върху традиции
те на Парижката .комуна

Отбранителната 
шата страна не ес амо 
въоръжената му подготвеност 
и обученоот. Неговата отбра
нителна система има овоя ос
нова в политическата стабил
ност на нашата страна. Гаран
ция на тази стабилност са на
шите оамоуправителни социа
листически отношения- 
стабилност

оила на на- рията, а така ще бъде и за
напред". Във връзка с това 
Стамболич подчерта, че брат
ството и единството днес 
вградено в самоуправителната 
ни система.

Вояка крачка в изграждане
то на самоуправлението пред
ставлява създаване на 
връзки между народите и на
родностите върху равноправни 
начала.

преди 
а и в

всред работниците. Оовен то- 
и в Първата и във Втората 

война българският 
окупатор отричаше на 
в този край сръбоката 
ционалност и национална сво
бода и това бяха причините 
поради които тук се разгоря 
силно партизанско движение. 
Със съединяването

за раз- въвва ана други- 
отара Югославия не беше на
правено почти нищо.

След Народоосвободителна- 
та война този край остана и- 
кономически 

част на Сърбия. Степента г;
о бществ бко-и к он оми ч е окото 

развитие на нашата г 
всичко, направено през’ после 
дните години в Южна Сърбия; 
създаде реална оонова и укре 
ли уверението, че този край 

предстоящия период

световна
енарода 

му на-

нонай-изостанала
на новиТази

на отреди
те се създаваха по-големи вое 
ННИ чаоти, но това разраства
не на движението бе съпът- 
ствувано с кървав терор, кой 
то окупаторът наложи над на
селението в тези въстаничес- 
ки краища: в Църна трава, 
Ябланица, Топлица, Пуста ре
ка и другаде. И въпречм 
в редица вражески офанзиви 
развитието на Народоосвободи 
телната война в Южна Сър
бия не можеше да се спре.

В Шумадия и Космай — про 
дължи Стамболич —

извира от съз настрана и
нието на нашия човек, че то-

Врагът винаги настояваше 
като правеше планове против 
нашат страна, да насъсква на 
родите един срещу друг и да 
раздухва национализма, 
воички

в още
по-ускорено и по-уопешно ще 
ое развива — подчерта Стам
болич.

При
такива' обстоятелства 

— каза Стамболич — ние се 
сплотявахме, защото вековни
ят опит ни учеще да се защи 
ща вам е сдружени, с общи си 
ли. Следователно, братството 
и единството за не е за нас 
извехтял лозунг, но поръка с 
жизнен опит, изискване на вре 
мето, поука от тежката исто
рия на нашите народи и наро 
дности. Другарят Тито винаги 
ни предупреждава, че най-го- 
лямата придобивка от нашата 
революция е братството и един 
ството, което изковахме и кое 
то непрекъснато развиваме".

За съществуването на хо
ра и групи, които се стремят 
да запазят бюрократичните и 
технократични монополи в ра 
звитието на нашата 
Стамболич каза, 
шли на второотепенен коловз 
защото не могат да спъват «а 
шия път и се чувстуват угро- 
зени, с това че трябва да спо
делят съдбата на работничес
ката класа. Тъй като не могат 
да се примирят с това, тези 
хора и групи минават на стра 
ната на вътрешния и външния 
враг, не стеснявайки се 
калкулират с не единството на 
народите от позициите на на
ционалистическата , 
тическата и либералистическа- 
та ограниченост. Тази „загри
женост за съдбата на Югосла 
вия” всред враговете на наше 
то конституционно устройство 
винапи беше само вид на бор
ба против социалистическия 
път на нейните народи, про
тив всеки наш по-нататъшен 
революционен похват.

това,
АРМИЯТА И НАРОДА СА 

ИДНО
Нато се опря върху създа

ването на Народоосвободител- 
ната войска Петър Стамболич 
изтъкна, че тази войска, съз
дадена от въстаници и бойци 
от воички народи и народнос
ти, които бяха готови за осво 
бождението и за по-добър 
вот да дадат и животите ои 
„От тази

силно ое 
разгоря въстанието през 1941 
година, което врагът настоява
ше да угаси с помощта 
домашните предатели. Въпре
ки терора, крачка по крачка 
нарастваха партизанските 
сетину, чети и батальони, от 
борбата на които се роди Пър 
ва шумадинска бригада.

на
жи

де- епопея ни оотава ис 
торическата поука: копато ед 
но движение застъпва и тъл
кува стремежите и защищава 
прогресивните народни интере
си, тогава това движение не
пременно побеждава 
движение има бъдеще. Впро 
чем това не е само наш опит’’ 

Главната особеност на наша 
та Армия беше 
нейната най-дълбока свърза
ност с народа — изтъкна Ста
мболич. С развитието на само 
управлението отбраната на на
шата страна получи нова си
ла, организация и форми — 
разви се в система на всена 
родна отбрана. Решаващата 
роля на работническата класа 
в обществото трябваше да се 
отрази и в цялостната отбра
нителна система, откъдето во
ди потеклото си к Титовага

Пратеникът на президента Тито — Петър Стамболич връчва 
ирдена на Трета сръбска пролетарска бригада

Трета сръбска бригада пре
търпя през Народоосвободите 
лната борба огромни загуби, 
за които свидетел сте у ват гро
бовете и паметниците, 
то е осеян нейния боен път. 
Тези жертви, с които се гор
деем, не бяха напразни. От- 
дължаваме им се с днешната 
борба за социалистически от
ношения, за единство и неза
висимост на страната. Стамбо 
лич изтъкна също, че в идна
та година се навръшват и 100 
години от освобождението на 
южната част на Сърбия от 
турския феодализъм. Това не
що беше — и национално и 
социално освобождение. Про
дълженото роботво под турци- 
те доведе този край до голям 
икономически и културен за-

такова
рху ооновите «а марксизма за 
„въоръжен народ" нашата си 
стема по всенародна отбрана 
представлява поеледователие 

приложение на големия опит 
от Народооовободителната бо
рба и революцията в днешни
те условия на развитие на со 
ци ал исти ч еското

целият народ — каза Стамбо
ли ч.

отрана 
че са оти-с кои-

зи само управителен порядан
му обезпечава най-добри пер
спективи на материален и кул 
турен прогрес, както и на най- 
широки демократични права и 
човешки свободи.

НАШЕТО ЕДИНСТВО Е 
НЕПОКЛАТИМО 

Говорейки за равноправието 
между народите и народности 
те у нас Стамболич между дру 
гогго подчерта:

„Нашето единство, 
реална действителност, е ус
ловие за нашето съществува
не, на нашия свободно избран 
път в бъдещето. То вече из
държа големи изпити на исто-

и си остава

самоуправле 
ние. Тук е неговата изключите 
лна оила и затова исторически 
гледано, това е нова отбрани
телна система. ДаТази система
днес не е само концепция, за 
щото е разработена и ое при
лага на практика във всички 
видове. Тази оистема, като 
своя, приеха с въодушевление 
воички младежи и девойки,

бюрокра-което е

концепция за единството 
всички фактори: и на ЮНА и 
териториалната отбрана и

на

на

хм е за успешно водене на вой 
«а без оглед на силата на аг 
ресора,
би била водена и времето на 
траенето й-

няма право да подпише капи
тулация, да приеме или приз 
нае окупация на Югославия- 
Това би представлявало преда 
телотво «а страната, което 
най- решително и безмилостно 

Югославската народна ар- би било наказано, 
мия е ударната част на наши 
те въоръжени сили. Територал 
нагла отбрана е най-масовата отбрана е интегрална част на 
им част -и нейните части са нашите оамоуправителни обще 
организирани, въоръжени, обу- отвени отношения- С това на 
чени и 'подготвени1 за действия шите трудови хора и граждани 
по цялата територия на отра обезпечават придобивките на 
ната. Организационните облици революцията, мирното разви 
на частите на териториалната тие на социалистическото са- 
отбрана са различни и дават моуправително общество, своя 
възможност за еластично и та свобода, независимостта, 
разнообразно дейотвуване, на суверенитета и териториалната 
кто на фронта така и във вра 
жеския и в нашия тил. Това 
е форма на най-масово анга 
тиране на широките маси в 
борбата и отпора. Защото пун 
ктове на организиран отпор 
трябва да бъде всява фабри допълва техните права и само 
ка, всяко селище, всяка част управителна обществена пози 
от нашата територия- Честите 
на териториалната отбрана са 
подготвени да водят борба не 
само с Югославската народна

ществената самозащита имат 
и обществено-политическите и 
общеотвените организации. Ме 
жду тях отделно 
мат организациите, ноито обе 
диняват

гуряването на тези средства, 
но и за тяхното рационално 
ползване. Няма такава 
която нашето общество не е 
готово да плати, когато се ка

Поннататък Стамболич се 
опря върху международната 
политика на нашата страна ка- 
то изтъкна, че движението на 

сае за опазване на свободата необвързаността и 
и независимоотта.

условията в които
цена

мяото зае-

Защото 
най-

младежта.
младежта представлява 
голямата оила на отбраната. 
Тя винаги знаеше да цени ово 
бодата и да се жертвува за 
нея- Това тя ще знае ако за 
трябва и е б-ьдеще.

авторите
тът, с който Югославия се 
ползва всред необвързаните и 
в овета е третият отбраните
лен бент на нашата незавиои- 
моот.

Като честити на бойците от 
Трета сръбска пролетарсна 
бригада великото отличие, пра 
тенинът на др. Тито Петър 
Стамболич каза:

„Разрешете ми, да поздравя 
младите войници и старейши- 
1ни от нашата Армия а пос- 

Ця- редством тях и младостта на 
нашата страна, която на ши
рок фронт, съзнателно и отго 
ворно влиза в борба за само
управление, за конотитуцион- 

да но претворяване в живота на 
обществените позиции и роля 
на сдружения труд, за прове
ждане на концепциите по все
народна отбрана и обществе
на самозащита, за опазване 
на нашата свобода и незавиои-

Сиотемата на всенародната С оообено удоволствие же
лая да изтъкна, че явленията 
на национализъм, унитаризъм, 
оп ортюни сти ч еок и 
зъм и технократизъм не наме 
риха плодородна почва в ЮНА 
поради организираното, реши
телното и ефикасното действу 
ване на организацията на Съю 
за на комунистите.

Съюзът на комунистите 
лотно има трайно задължение 
поннататък да издига оистема 
та на всенародната отбрана и 
обществена самозащита, 
пази тяхното единство, да се 
противопоставя на всички тен 
денции, които отслабват 
ралшмюл и тическата оила и бо 
евото единство на въоръже
ните сили, воред воички граж 
дани, да развива съзнанието, 
че защитата на отраната е не 
само тяхна, но и на всеки от
делен човек.

(От доклада на Йосип Броз 
Тито пред Десетия конгрес на 
СЮН)

либерал и-

Също така важна роля имат 
организациите на бойците и 
на запасните командири. В те 
зи организации членуват спо
собни революционери и мла 

Решаващата роля на работ ди професионално оопособени

цялост.

кадри, чийто опит и знания 
взаимно се допълват. Това мно

ническата класа и на воички
трудещите се в системата на

го допринася за .по-нататъшно 
-то морално политическо укреп 
ване и нрофеоионално -оопосо 
бяване на въоръ жените сили

ция, издига тяхното съзнание 
и отговорност за по-нататъшно 
то развитие и укрепване на 
съзнателността за съдбовната 
свързаност на воички наши на 
,роди и народности1 върху ос 

на равноправието, брат

мо-

Потребите за бъдещата мо 
дернизация ,на отбраната изис 
кват в съгласие с икономичес 
яото развитие и с 'нашите въз 
можностти да се отделят еъо 
тветни материални 
И по-иататън трябва да се сгга 
раем за солидарност на тру 
дещите се и 'гражданите в оои

мост, за демократични, иконо
мически и политически отно
шения между народите, за 
приемствено провеждане на 
политиката на Съюза на но- 
муниотите в Югославия и дру
гаря Тито, за нашето социали 
стичеоко бъдеще”.

От митинга бе изратена при 
ввтетвена телеграма до др. 
Тито.

армия, 'но и самостоятелно.

Всички граждани на нашата 
страна, когато дават осгпор па 
агресора било с оръжие в ръ 
ка или гю какъвто друг на
чин се числят към в'ъоръжени 
те сили. в нашата Конституция 
изрично е казано, че никой

новите 
ството и единството.

средства
Важна роля ® лоннататъшно 

то развитие на системата на 
отбрана и на об М. АНДОНОВвсенародната
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ТЪРЖЕСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОК НА СНС В БОСИЛЕ
ГРАД

ИЗБОРНАТА ДЕЙНОСТ В НИШКИ РЕГИОН

Висока степен на един 
ство и организираностВсеотдайно ще пазам 

Титовате завети СК на село. Пробле-цт на
мът о още по-труден за тях 
ното ангажиране в ръководст
вата на първичнте организа- 

СН, понеже значител-

— До 25 декември завършиха изборите в първичните ор- 
-анизации и Конференцията наСК. — Изборите добро подгот 
вени и проведени в твърде благоприятна политическа атмос
фера. — За ръководствата сабрани най-способните, в анци- 
ите проверени идейко-полити-тичесни определени кадри.
В ход са подготовките за провеждане на изборни общински 
конференции на СК

ции на
на част от комунистите през 
лятото са извън местоживее
нето. Поради това има явлени 

отказват от функ-

Българсната народност в своята изтория за пт>рви 
път е получила същинска национална свобода и рав
ноправие в братсната общност на Титова Югославия 
— изтъкна Гоне Григоров Бабу шпица, Пирот и други об 

щини, ударението бе сложенс 
върху развитието на самоулра- 
вит елки те социалистически от
ношения» съгласно становища
та на ЗОтго заседание на Пред 
седаггелството на ЦК на СЮК 
и студията на Едвард Кардел, 
която едновременно представ
лява и изходна основа за под 
готовка на Единадесетия кон
грес на СЮК и Осмия кон
грес на СКС, след това 
осъществяване на Закона за 
сдружения труд, подобряване 
на икономическото положение 
чрез увеличение производител 
костта и икономичността 
труда, намаляване брака к бо- 
ледуванията, канто и заздравя 
нето на трудовата дисциплина 
в процеоа на производството 
и тм.

Във всички първични орга
низации и конференции на Съ 
юза на момуниотите на тери
торията на Междуоб щилсна-та 
конференция на СК до 25 де
кември приключиха изборите 
и бяха определени основните 
насоки за по-нататъшна дей
ност. Определени бяха и сро
ковете и н осител и то на пред- 
отоящнте активности.

Тазподишната изборна дей
ност измина под знака на Т ки
товите и наши юбилеи, подго
товката за XI конгрес на СЮК 
и VIII кногрес на СКС и при- 
тв-ьрдо благоприятна политиче
ска атмосфера във войчни об 
щини.

ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНИ ИДЕЙНО- 
ПОЛИТИЧЕСКИ РЕЗУЛТАТИ

я да се 
ции, па постоянно се ангажи
рат онези комунисти, които 
остават на село. По тоя въп
рос ще се водят разговори на 
събрания на първичните орга
низации на СН в предстоящи-

На 26 декември членовете сег.те революционни години 
на Общинската конференция които са зад нас, а името му 
на СКС, на изпълнителните ор символизира революцията от 
гани на общеотвено-политиче- нейното начало до днешни 
ските организации и на Общи дни. 
леката скупщина в Босилеград 
достойно ознаменуваха Титови 
те и наши юбилеи: четириде 
сет години от идването му ма 
чело на Партията и 85 години 
творчески живот.

— С личен пример "Пито ни 
оспособява да устояваме, да 
не заотавем пред трудностите 
да пробиваме нови пътеки

те месеци.
Обща оценка е, че изборите 

на ръководства в първичните 
организации на СК в общин
ските организации на СК из
минаха в демократична, 

атмосфера, 
натрапване

в
социалистическото самоуправ
ление. Последователен на Ле
ниновите разбирания за работ 

На тържеотвеното заседание ническия авангард, за Тито 
в присъствие на МИЛЕНКО Партията никога не е била во 
СТОИЛ КОВИЧ, заместник 
реггар на МОК на СКС .и други 
гости от Южноморавски ре
гион, за великото историческо 
к1 революционно дело на дру
гаря Тито говори ГОНЕ ГРИГО
РОВ, секретар на Общинския

за кон-
безструктивна 

явления за
„свои" кандидати, относно та
ка, накто е договорено на пре 

на дизборните събрания, а съгла 
сно становищата на кадровите 
комисии при общинските кон
ференции на СКС. Всъщност 
избрани са най-способните, е 
акциите проверени, идейно-пс 
литически определени кадри, 
като при това се води особе
на сметка за осъществяване 
то на работническо мнозинст
во в ръководствата на лървич 
ните организации на СК и кон 
ференции на СК. Навсякъде 
за това съществуваха реални

на

сек- днаж завинаги определен ор
ганизъм, но революционна ор
ганизация, която методите на 
дейатвуване и формите на ор
ганизиране приспособява на 
времето и условията за борба 
— изтъкна Григоров.

Спирайки се върху Типовия 
лозунг за братството и един
ството, който отразява съвку
пната програма на Съюза на 
комунистите, Григоров каза:

— За нас, българсната на
родност, братството и единство 
то и политиката на пълното 
национално равноправие е по
лучила свое съдържание сми
съл и значение в Социалисти
ческа Югославия- В своята 
история за първи път сме по 
лучили същинска национална 
свобода и равноправие, което 
е дало възможност в ноннрет- 
ните условия с пълна солидар 
ност на всички народи и на
родности и в нашта община 
да се осъществяват значител- 

облг 
миче-

От миналите избори за Меж 
конференциядуобщинената 

на СНС (юли 1975 година) чле 
нотвото на Съюза на комуни- 
отите нарасна в региона за 22 
на ото. Днес на територията 
на Нишки регион има 50 052 
комунисти, от които 16 161 ра 
ботници,
5079

Предстоящата дейност ще 
бъде насочена към по-нататъ
шно организационно, акцион- 

кадро-
во укрепване и оспособяване 
на първичните организации на 
СКС, идейно-политическото и 
марксическо образование, осо
бено на младите кадри и тях
ната систематична подготовка 
за прием в СК, за да дочака 
предстоящите конгреси СК на 
територията на МОК на СКС 
с подобрен класово-социален 
състав. Същевременно на въ
проси от всенародната отбра
на, обществената сигурност и 
самозащита, поддържането и 
развитието на комунистическа
та критика и самокритика в 
предстоящия период първич
ните организации на СК ще 
посветят особено внимание.

идейноно, и

или 32,28 на сто;
чаотни селскосто

пански производители, или 
10,14%; с което значително е 
подобрен класово-социалния 

състав на СК. В редовете на 
СК се намират и 32,65% мла 
ди, 18,73% жени, което пред
ставлява чувствително подоб
рение.

Също така твърде значител 
ни резултати са постигнати в 
организационното, акционно и 
идейно-политическо оспособя
ване на общинските организа
ции на СК. Всички тези пости

условия-
Всички предложени кандида 

ти за състав на новите ръко
водства на първичните органи 
зации и конференциите на СК 
получиха максимален брой гла 
сове, относно всички присъс- 
тауващк оказаха безрезервна 
подкрепа на членовете на но
вите ръководства. Такова от
ношение бе и към избора на 
членовете за общински 
ференции на СК и активите 
на комунистите 
ствени производители.

на В РЪКОВОДСТВАТА __ НАЙ- Във всички общински орга-
ДОБРИТЕ КАДРИ нкзации в ход са подготовки

Комунистите в селските ор за пР°веждане на изборни об- 
ганизации особено ударение в щински конференции. През я- 
предстоящия период ще сло- нУаРи 1978 година комуниелги- 
жат на сдружаването на сел те ще се изкажат за четири-
скостопанските производители годишната дейност на общин-
в земеделски кооперации и ските организации на СК, об- 
прием на по-голям брой сел- щинените конференции, ней- 
скостопански собственици в ните °Ргани и тела. До среда 
Съюза на комунистите. 73 на Февруари ще се състо-

В Бабушнишна община съ- У И избоРните общински 
щеотвува трудност и при прове ™вН4ИИ^ на КОИ70 межДУ АРУ 
ждане на събраната, особено ръководете“37 ИЗбРаНИ

НИ резултати във всични 
сти на оществено-иноно кон-
сния и политически живот. За 
това комунистите, трудещите 
се и гражданите от община
та, с всички народи и народ
ности в братска, самоуправите 
лна, социалистическа и необ
вързана Югославия, решител
но се противопоставят на вси
чки видове на подценяване на 
нашата Народоосвободителна 
борба иреволщция
ни натисци

гнети резултати през измина
лия период са плод на преда
вка и ангажирана работа 
комунистите във всяка среда 
в борбата за по-нататъшно ра 
звитие на самоуправителните 
социалистически

непосред-

Г. Григоров
I
комитет на СКС в Босилеград 

Епохата на Йосип Броз 
и наша епоха. Тя е ограниче
на само в началото си, а без
гранична е в своя ход в бъде 
щето. Тази епоха 
като звезда пътеводител от е- 
дин майски ден преди 85 го
дини. Последните четири десе 
ггилетия представляват 
зрялоотен, най-блеотящ 
риод на тази епоха, която 
наша, на нашите бащи и на
шите деца, най-величавата е- 
поха в по-новата история 
нашите народи. Краят на тази 
епоха е неуловим и него 
отвено ще може да определи 
историята със съвкупния 
синтез на събитията и проме
ните — изтъкна Григоров.

След като се спря 
по-важните моменти 
ния и революционнен 
Тито, Григоров каза, 
та революционна г 
Ция и дело оа оставили дълбо 
ка бразда /на всяка юг

отношения- 
На предизборните и избор

ни събрания и конференции 
освен критическа и самокрити 
ческа оценка на извървяния 
път, бяха определени 
татъшните насоки за дейност. 
В първичните организации на 
СК и в ООСТ в Димитровград,

е

и на всич- 
и териториални 

претенции нъм нащата стра-
и ложа-се подава

на.
От тържественото кон-заседание 

бе изпратена приветствена те
леграма до другаря Тито. Меж 
ДУ другото в нея се казва, че 
населението в Бооилеградсна 
община непоколебимо 
тел но ще строи 
телни социалистически 
шения и всеотдайно ще опаз- 

светлите Титови завети: ра 
внолравието, братство и 
отвото и независимоотта 
наше/то социалистическо обще 
ство.

най- и новипе-
в отделни първични организа-е Слободан КРЪСТИМ

Ги реши 
оамоуправи- Лна

ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА 
ОБЩИНСКИЯТ КОМИТЕТ НА

скШГсъюзА К0НФЕРЕНЦИЯ

ОТНО-
един СЪЮЗА НА КОМУНИС- 

НА СОЦИАЛИСТИЧЕ-

ва
единен

на

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ НА СЪЮЗА 
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ 
ЦИАЛИСТИЧЕСКАТА МЛАДЕЖ 
ОБЩИНСКИЯТ ОТБОР

върху 
на жизне- 

път на 
че негова

НА СИНДИКАТИТЕ 
НА СЪЮЗА НА СО-

В продължение на програма 
та Естрадният състав на Кул
турния център в Лесков а ц 
пълни революционни 
посветени на Тито.

из
пеели,

НА СЪЮЗА НА БОЙЦИТЕ
ДИМИТРОВГРАД

мисъл, ак-
Винетните в този брой са от 
учениците на Основно у-ще 
Димитровград

Вчетириде вВ. В. {“.всички ГРАЖДАНИ

Честитят

и ТРУДЕЩИ СЕ ВДИМИТРОВГРАД ОБЩИ-

Над 80 отличени
В чест на 22 

Деня на ЮНА
и награденидекември — 

и двойните Ти 
тови и наши юбилеи, Общин 
сният оггбор на Съюза /на за 
лаоните военни командири про 
веде тържествено заседание, 
на което бе произнесено 
во за историческото 
м роля на ЮНА,
АР. Тито и

подчерта че и нейните 
чки постижения са неразрив
но свързани с името на Тито 
както и постиженията 
бщо.

След това 
Общинската

вси- лрезиданта на Републиката за 
извънредн/ите постижения в 
работата на Съюза на запас 
ните военни командири в Ди 
митроапрад.

И на края, Кирил Тодоров 
връчи 40 юбилейни 

ки и 18 дипломи на запасни 
командири' и подлежащи на 
воената служба, накто с

„Примерен младеж” на 
п етър Стоил нов и Й ордан Ва 
цев за показаните уопехи във 
воения център в Неготин.

Новатани изо-

председателят на 
с скупщина Борис
Ьорисов връчи грамоти на- 
Илия Петров, Димитър Сла
вов и Петър Митов, а на Вла
до Топич — Орден заолупи за 
народа със сребърна звезда 
Александър Тошков — Медал 
«а заслуги за .народа и Дра 
талюб Атанасов — Орден иа 
труда, с които

сло- 
здач ени е 

делото на 
връчени повече от 

отличия на най-заолужните 
запасни командири.
телТ,‘1Л Д?А°Р°В' содпредседа 
тел на Общинския отбор на 
Съюза «а запасните военни 
командири, говорейки за ЮНА

1978 годиназнач-

80
и зн а-

Ци^истичес^отоВ^УраСжддНеАВОЕВАНИя

МОУПРАВИТЕЛНА СТРАНА
В СО- 

НА НАШАТА СА-™ е отли.чил д. С. V.
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СРЕЩА С ТРИМА НОВОИЗБРАНИ СЕКРЕТАРИ
ИНТЕРВЮ С МИОДРАГ ПАНЧИЧ, СЕКРЕ 
! ТАР НА ОК НА СКС В БАБУШНИЦАДоговореното до се проведе в дело УКРЕПВА ПРЕСТИЖА И 

ВОДЕЩАТА РОЛЯ НА 

СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ \ *
тПРЕЗ МИНАЛАТА седмица 

приключиха изборните събра
ния в първичните партийни о,р 
ганизации в Димитровградска 
община, на ноигпо 
нови секретари и приети 
ви анционми програми. ТазгоДи 
шиите изборни събрания 
състояха в годината на двой
ните Титови и наши юбилеи. 
Това повлия на всени член по- 
делотворно и градивно да се 
отнася нъм задачите ои, към 
критериите и сроковете. М 
ду 'новоизбраните 
М1Нозина са нови, на които за 
пръв път се доверява 
най-отговорна функция 
вичната организация.

са избрани
но-

ШИР
!се /

Тези дни приключиха изборните събрания в Съюза на
секретаря 

да ни отговори на нянолко 
Въпроса нато даде основни характеристини на изборната и 

предконгресната дейност. I

' I
?комунистите в Бабушнишка оГ-щина. Помолихме 

на Общинския комитет на СКС I
Vеж-

Е. Тодоровсекретари

бъдещата ни работа, г 
вижда и от акционната 
ма е омаоовяване

§което се 
пропра 

на органи
зацията. /Нашата организация 
на сдружения труп наброява 
около 300 труженици, 1 
пръснати на шир по 
на различни обекти. В 
ващия период няма ; 
лим на някой строеж да ня 

един и повече членове на 
ОЮК. Това е възможно, за 
щото имаме доста способни 
за членове работници. С

тази 
в пър*

— Предизборната активност в Ба- 
бушнишна община приключи 
Можете ли другарю Панчич да из
несете основните харантеристини на 
тази дейност?

— Изборната дейност, която вече про
дължава над един месец, тлаона комуни
стите в жива политическа дейност, която 
ще продължи до конгреоите и нататък. 
Потвърди се на практика, че изборите са 
удобен момент само за кадрова обнова, 
момент, в който воички първични органи
зации направиха реален пресен 
годишната си дейност, извираща от обек
тивна преценка на активността, на всички 
въпроси, които по обективни или субектив 
ни причини не са дали адекватни резулта
ти. Основно, което може

— Между двете изборни събрания на 
Общинската конференция на Съюза 
/комунистите броят на членовете на СК на- 
'Растна с 450 души, или всеки пети член 
на СК

на
но те са 
страната 

настъп- 
да позво

— е новоприет члан. Това показва, 
че към въпроса на приемането на нови 
членове в редовете на Съюза на кому
нистите е водена съответна политина. Мо
же би не напълно успешно във воички, 
среди, но успешно. От миналите конгреси

до днес /всички първични организации 
на Съюза на комунистите са приемали но
ви членове, макар че в нястоящата година 
една малка част организации не са прие
мали /кови членове.

Можем да бъдем доволни от класово- 
социалния състав на СК в общината. В 
партийните организации в Бабушнишка об
щина днес действуват 1 467 души, от кои
то 380 са работници, 465 селскостопански 
производители, 535 младежи и девойки и 
92 жени.

това
на две-Дейността на първичната 

партийна организация в /най- 
старата трудова организация в 
Димитровград, мебелната фаб
рика „Циле", която наброява 
43 члена е насочена 
во ознаменуване на

да се констати
ра е, че почти във воички първични организа 
ции имаме задоволяваща степен на идей
но-политическо единство. Първичните орга
низации са се занимавали с прави въпро
си, схващайки своето право място; а про
явили са решимост в предстоящия 
рос да се преодоляват забелязаните сла
бости.

към дело
Н. Йотев тридесето

годишнината на „Циле". Сума 
секре- та от 20 милиони 

тар на също така новата пър
вична организация на Съюза 
на комунистите, която е току- 
що формирана от труженици
те в Общинския съд в Дими
тровград.
— В бъдещия период акцент 

ще сложим на подготовки 
те за партийните конгреси на 
СЮК и на СКС.

— Това — подчерта Йотев 
— както и марксическо изди 
гане са задачи от първостепе
нно значение. Прилагането на 
законите и законността, ще 
бъде главна активност на дру 
жеотвото на юристите, на Об 
щинсния съд, но и на наша
та -първична партийна органи
зация-

ЕЛЕНКО ТОДОРОВ,

НОВКО ЙОТЕВ, нов динара
наглаои новоизбраният 
тар СТЕФАН НИКОЛОВ — де-

— Готвейки се за общинската из
борна конференция, която ще се 
проведе на 14 февруари идната го
дина, предварително донладът на 
ОК на СКС ще бъде на публично 
обсъждане.

Какво очанвате от обсъждането?
— Докладът за работа на ОК на СКС 

е във фаза на изработка. След като бъде 
готов, първо ще бъде разгледан на засе
дание на Общинския комитет на СКС, 
сетне ще бъде пуснат на публично обсъж 
дане в първичните организации на Съюза 
на^ комунистите. По такъв начин,се създава 
най-широка възможност за реална прецен 
ка на активността и ангажирането на Съю
за на комунистите във всички области на 
обществено-политическия живот, развитие
то на обществено-икономическите отноше
ния, внедряването на делегатската систе
ма. Ще бъдат посочени постигнатите 

зултати и допуснатите слабости. Комуни
стите в общината значи ще имат още ед
на възможност, разглеждайки доклада за 
работата на Общинската конференция на 
СКС, да изнесагг свои забележки 
ложения-

секре
въп-

Имаше обаче и организации, които проя
вяваха известна инертност, като изчакваха 
някой острени да им разрешава въпроси
те. Затуй занапред ще трябва по-комплен- 
оно да се изучават проблемите на тези 
организации като се набелязват мероприя 
тия за най-последовател но осъщеотвяване 
на поставените задачи. а

— Как се зачиташе договора за 
кадровата политика?

— В настоящите избори за ръководства 
във воички първични организации на Съю
за на комунистите, общинската конферен
ция, активите на работниците — комуни
сти и комисиите ще бъдат избрани 350 
членове или всеки четвърти член на СК, 
което ярко оочи необходимостта от обез
печаване на качествени кадри. Защото и- 
менно от тяхната способност и ангажира
не ще зависи успешното осъществяване 
на поставените задачи. Имайки предвид 
всичко това, считам, че на този въпрос 
сме посветили аденватно внимание и от 
постигнатите /резултати, главно можем да 
бъдем доволни. В аспект на класово-социа
лната структура — в ръководствата и кон
ференцията, ще можем по-определено да 
говорим, когато сумираме резултатите, но 
можем да кажем, че са зачитани реше
нията за броя и структурата на състава 
на общинската конференция, с изключе
ние на кооперация „Будучност" и в някол
ко други организации, нъдето не е зачи
тана препоръката на Кадровата комисия 
при ОК на СКС, за които наново ще раз
говаряме в тези среди.

При обезпечаването на кадри е същест
вувала пълна демократичност, както при 
предлагането на членове на ръководствата 
на първичните организации, така и за де
легати на общинската конференция- През 
януари на 1978 година в първичните орга
низации на Съюза на комунистите ще во
дим разговори за новия състав на Общин
ския комитет на СКС, делегатите на Меж- 
дуобщинсната конференция на Съюза на 
комунистите, момиоията при ОК на СКС. 
По този въпрос първичните организации 
на СК ще изнеоат свои мнения и предло
жения.

С. Николов Iловите успехи в изминалата 
/вече година, достатъчни 
да ни мобилизират за нови у- 
силия и нови делови победи

секре
тар на първичната организа
ция в строителното предприя
тие „Градня": — Нашата ор
ганизация наброява 34 члена 
от които шестима са току-що 
зачленени. Основна задача

реса

I
I

и пред-Д. св

— Намираме се пред Единадесе
тия конгрес на СЮК и Осмия кон
грес на СКС. Кажете ни др. Пан
чич, нои са основните задачи на но- 
мунистите в Бабушнишка община 
в предконгресната дейност?

— До конгресите нашата ооновна актив 
ност ще бъде в най-пълното конкретизи
ране и претворяване в живота на задачи
те, произлизащи от отудията /на др. Кар- 
дел „Насоки за по-кататъшно развитие на 
системата ка социалистическото самоупра
вление, в която е разработена ролята и 
начина на действувай е на субективния фа 
ктор в социалистическото общество, а спе 
циалко ка начините и средствата за всъ- 

ществяване ка водещата идейна и поли
тическа роля на Съюза ка комунистите. 
В този смисъл воички организации на Съю 
за на комунистите ще изработят свои про 
грами за дейотвие.

Отделно внимание в преднонпреония 
период ще бъде посветено на осъщест
вяването и прилагането на Закона за сдру 
жекия труд, идейно-политическото издига
не и укрепване на единството, развитието 
на самоуправителни обществено-икономи- 
чесни отношения на село. Сериозно внима 
ние ще обърнем и на инвестиционната по 
литина и по-ускореното развитие1 «а общи
ната изцяло и на воички други въпроси от 
всекидневния живот от значение за по-ус- 
нореното развитие на общината.

Интервю взе:
Матея АНДОНОВ

ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СОЦИАЛИСТИЧЕ
СКИЯ СЪЮЗ
ОБЩИНСКИЯТ КОМИТЕТ НА СЪЮЗА НА КОМУНИС
ТИТЕ
ОБЩИНСКИЯТ СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ 
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗА НА СО
ЦИАЛИСТИЧЕСКАТА МЛАДЕЖ
ОБЩИНСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪЮЗА НА БОЙ
ЦИТЕ

СУРДУЛИЦА

НА ГРАЖДАНИТЕ И ТРУДЕЩИТЕ СЕ 
В ОБЩИНАТА И СТРАНАТА

ЧЕСТИТЯТ

Имоти 1978 година
С ПОЖЕЛАНИЯ ЗА НОВИ ЗАВОЕВАНИЯ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОТО СТРОИТЕЛСТВО 
РАЗЦВЕТ НА ОБЩИНАТА И

— Какво е направено за подобре
ние на нласово-социалната струк
тура на Съюза на номунистите нато 
се има предвид, че Бабушнишка об
щина е предимно 
община?

В
И ВСЕОБЩ 
СТРАНАТА селскостопанска
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ЧЕСТВУВАН ДЕНЯ НА ИНДУСТРИЯТА ЗА НАУЧУНО- 
ВИ ИЗДЕЛИЯ „ТИГЪР"

ЗА РОЛЯТА НА МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ В БОСИЛЕГРАДСНА ОБЩИНА

Обогатяване на практиката 

с нови решения ГОДИНА Н1 НОВИ 

ТРУДОВИ ПОБЕДИжители и с годишен доход от 
500 динара, получени от Общи 
момата смупщина — назва Но* 
стадинов.

местните общности в БосилеградПреустройството на 
ска община е нужен процес, без нойто не могат да осъ
ществяват изцяло конституционните си задачи. Това меро
приятие ще бъде реализирано в периода на предстоящи
те избори за нови делегации и делегати резултатите на плана на изно 

са, койгго през .тази година е 
увеличен за 35 на ото и ще 
достигне сумата от 10 милиона 
долара. За отбелязване е, че 
при болшинството <изделия на 
чеотвото е по-добро от запла 
чуваното.

Спирайки се върху личния 
стандарт на работниците Дабе 
пич подчерта, че след един 
период на застой отново 
създадени условия за изграж 
дане на жилищни' квартири в 
Пирот -и Димитровград, е ко
ето се създава 
до 1980 година да се решат 
сегашните жилищни пробле
ми на работниците в организа 
цията.

След речта на Дабетич бя
ха връчени дипломи на заслу 
Млу: работници в организация 
та: Стоян Виденов, Бонна Стоя 
нова, Мина Борисов, Миомир 
Дабетич, Ангелина Маркович, 
Михаил Иванов, Васил Георги 
ев, Марко Павлович, Будимир 
Гигов и Боривое Манич. Ди
пломи получиха и Военната по 
ща 3343 в Димитровград и Ме 
тоди Петров, илюстратор и 
карикатурист в Издателство 
„Братство”, за успешно сътруд 
ничеотво в течение на година 
та. Също тана бяха връчени 
19 признания и 20 похвални 
грамоти на работници в органи 
зацкягга, които в течение на 
годината са показали пример 
ни резултати и са се изтъкна 
ли с обществено-политическа 
та си дейност.

ЗАДАЧИ В'1>в воички основни органи 
зации на сдружения труд в за 
водите на „Тигър” на 21 денем 

беше ознаменуван Деня 
на индустрията за каучукови 
изделия. В основната органи
зация в Димитровград се със 
тоя тържествено 
,на работническия С7>вет, 
което за развитието и всъще 
отвените резултати говори ди 
ректорът на ООСТ Г 
Дабетич.

Костадинов, всичко това не е 
достатъчно, за да се изцяло 
осъществят интересите на 
трудещите се и гражданите 
организирани в местните общ 
ности. Защото, конституцион
ната роля и задачите на об
щностите са много по-големи 
и широни.

Вече четири години във вся
ко село в Бооилеградсна об
щина, а това значи в 37 се
ла, действуват местни общно 
оти. Как тези основни клетки 
на нашата обществено-полити
ческа система тук осъществя
ват непосредствените си зада 
чи, какъв е досегашния им о- 
пит и какво трябва 
ни в практиката им/

На тези въпроси поискахме 
отговор ат председателя 
Общинската конференция 
ССРН в
КОСТАДИНОВ. Инак, 
повече пъти органите и фору
мите на ССРН в общината по
дробно са обсъждали не само 
тези, но и редица другк въп
роси
ка местните общности.

— И през тази година ще 
продължим със състезанията 
нц местните общности в анци 
ите, организирани от Съюзна
та конференция на ССРН. Цел 
та на състезанията са в раз
решаването на проблемите 
собствените среди. Тун би из
тъкнал възможностите на са
мо няколко общности: на Ли- 
сина, Извор и Белут в област
та на електрификацията, на 
Караманица, Голеш и Жерави- 
но в изграждане на пътища, 
на Църнощица и Дунат в из
граждане на здравна амбула
тория, път, пронарване на те
лефонна линия — изтъкна Но 
стадинов.

Меотните организации на 
ССРН, в нойто действуват вси 
чни обществено,-политичеоки 
организации, имат твърде важ 
на роля в развитието и дей- 
сгтвуването на местните общ
ности.
— Съветите на местните общ 

ности са само изпълнителни

ври

заседание
в .на

се меда
Миомир

са
на

Той изтъкна, че преди един 
месец заводите на „Тигър” 
откриха нов цех на автогуми 
в Бабушмица, което представ
лява още една трудова побе 

се в „Ти

па
Бооилеград БОРИС 

досега възможност

да на трудещите 
гър” и техен принос в година 
та на Титовите и наши юби-свързани с дейността
леи.

Този цех е плод на самоу- 
правигелно споразумение въР 
ху началата на Конституцията 
и Закона за сдружения труд, 
изтъкна Дабетич. Работниците 
в „Тигър” по този начин са 
изназали висока степен на со 
лидарност с трудещите се хо 
ра, моито живеят в една изо
станала община, каквато е Ба 
бушнишна. С това те създадо 
ха и условия за по-бърз сто 
пански и обществен напредък 
на този край-

РЕЗУЛТАТИ

— Местните общности са 
намерили определено място 
в бществено-политическия 

живот в нашата община. Име 
нно тун отпочват и приключ
ват почти всички договори за 
разрешаване на жизнените 
проблеми на трудещите се и 
гражданите — изтъкна Коста-

наоргани, а организациите 
ССРН — място за договор по 
всички анции и мероприятия 
нойто единствено могат да се 
реализират чрез местните об
щности. Това нещо предпочи 
та непрекъснато доизгражда
не и усъвършенствуване 
формите на действуване 
общностите. Покрай вече о- 
формените комитети за обще
ствено самоопазване, насноро 
ще бъдат оформени и съвети 
на потребителите. Но това са

динов.
Досега

резултати местните общности 
постигнали в разрешаване на 

сУ-^битовите проблеми 
в своите среди. Данните 
последните две години посоч
ват, че меотните общности в 
Долна Любата, Горна Любата, 
Млекоминци и напоследък 
Долна Лисина успешно органи 
зират и провеждат акции 
електрификация- За резултати 
•те си в тази област долнолю 
батската местна общност полу 
чил Грамота от Съюзната кон 
ференция на ССРНЮ.

най-успешни
Б. Костадинов на

на
Защо е това тана и защо 

резултати на Босилеградските 
меотни общности са все пакп 
скромни?

комун-алн Също беше изтъкнато, че 
заводите на „Тигър” през та 
зи година ще

от

осъществят 
производство от 34 хиляди то 
на различни стоки, което е за 
22 на ото повече от миналата 
година. Общият доход ще до 
динара.

ПРОБЛЕМИв само някои от начинанията за 
по-нататъшното развитие 
местните общности в нашата 
община — занлючи Ностади 
нов.

на
— Нашите местни общности 

споделят съдбата на няколко 
обентивни обстоятелства: 
общата стопансна 
лост на общинъата, на селата 
с масови старчески доманин- 
ства и с разновидни неразре
шени проблеми. Изхождайки 
от тези моменти не може да 
бъдем доволни със сегашното 
устройство на общностите — 
изтъкна Костадинов.

Фактът, че всяко село има 
своя общност само ма пръв 
поглед изглежда успешно ре
шение. Обаче, когато се мавър 
ши обстоен анализ отига се 
до извода, че една такава раз 
обединеност и дребноот прави 
общностите доота неефикасни 
по редица практически въпро-

по

В. ВЕЛИНОВ Забележителни са и А. Д.на
изостана-

ДЕЛЕГАТ НА ПЪРЛИЛ КОНГРЕС НА АФЖВ залесителните акции голе 
ми резултати отчитат местни
те общности в Църнощица и 
Дукат, а в създаването на из 
куотвени ливади в Долно Тлъ 
мино, Зли дол, Брестница, Из 
вор, Груинци. С увеличаващо
то се производотво на фураж 
в тези общности се създават 
изгодни условия за интензив
но развитие на животновъдст
вото.

КРЕПКАТА 74- 
годишна Тодорка 
Гьошева живее в 

Одоровци със 
своя съпруг Йор
дан, пенсионер — 
шивач. Картички
те на бюфета го
ворят, че децата 
не са ги забрави
ли, редовно се о- 
баждат, а и често

на Първи конгрес на АФЖ, 
който се съотоя в Белград, 
през януари 1945 година.1 "V

и

— Дали се радвах? Кан да 
«е ... Спомням си като днес 

тръгнахме за Белград. Аз 
се докарах в ново джубе от 
пъртеници, което до 
ва рядко обичах. Понесох не 
що и за Витомир защото зна
ехме, че е в

какШ
юга

В много села са прокарани 
нови пътища, извършено уре- 

гробища
Това са само някои от по- 

важните акции и резултати, 
върху които са били ангажи
рани местните общности.
Обаче, според мнението на

ждане на Белград. Спом
ням си, че много добре пъту
вахме и тогава за 
аз видях колко големи са би
ли разрушенията от войната 
И сега

и друго. идват да ги видят.
Приятно е в до 

ма на Тодорка, къ 
дето печката бум
ти, а съпругът й Ц 
за да съкрати ча- Ш 
совете, от 
на време, I 
„сингерицата да 
ушие костюм на 
някой съселянин.
В този дом, нога- 
то вятърът носи 
дребните снежин 
ни около старата 
«ъща единствено 
споменатите за 

миналото

ои.
Невъзможно е да съще

ствува и успешно да работи 
една местна общност, 
например в село Барйе с 50

пръв ПЪТ

канто
ми е пред очмте Бел- 

сгради бяха на
пълно разрушени ... А в зала
та където бяхме 
жени-делегати в
ни ...

прад. Многовреме
пусне

ОБЩИНСКИЯТ КОМИТЕТ НА СЪЮЗА НА КОМУНИС
ТИТЕ

ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СОЦИАЛИСТИЧЕ-ския съюз
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗА НА СО

ЦИАЛИСТИЧЕСКАТА МЛАДЕЖ 
ОБЩИНСКИЯТ СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ

ВИДЯХ много 
черни забрад

Но най-радосте.н момент 
беше когато дойде Тито. Аз 
тогава го видях много от бли 

Тои ни говори и тогава 
донесох две онимки 
в нашето

Та как няма да ои спо
мням. Аз бях от онези 5—6 
жени от нашия нрай, конто 
първи видяха Тито ...

Тодорка 40-годишна 
видя Тито

на Ти-то 
село. Това бяха и

жена,
сгря

ват сърцата им. 
— Вие сте били

оамо няколко
сеца след освобождението на 
Димитров прад ска община 
българофаш нотката окупация 
В общината тогава кипеше 
жив политичеони живот. Мъже 
те бяха на фронта. И синът 
на Тодорка. Витом1ир, беше 
армията. Жените се организи
раха и събираха помощ за 
фронта. Тодорка беше 
07 ТяХ- която активно 
ше в

ме-
В БАБУШНИЦА първите негови онимки в Одо-делегат на 

Първия конгрес на АФЖ на 
Сърбия в Белград. Спомняте 
ли си за тези дни от преди 32 
години? к я

от ровци.НА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ И ТРУДЕЩИ СЕ

Тодорка живее 
•ни. Но 
първата наша 
е участвувала 
на организацията 
която тази година 
годишнината от 
то ои.

с тези споме 
малко хора знаят заЧеститят новата 1978 юдина Тодорка за един момент за 

стана. Лицето й светна нато 
на човек на когото съобщават 
най-радоотната веот. След то
ва сложи джезвето 
та и започна:

делегатка, ноято 
създаването

в
в

™П0ЖЕЛАНИЯ ЗА °ЩЕ ПО-ГОЛЕМИ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОТО СТРОИТЕЛСТВО.

на жените, ' 
чеотвува 35- < 

освобождение

УСПЕХИ В една 
работе- 

организацията на АФЖ 
я избраха за

на печка-
Затова делегат

Б. НИКОЛОВСТРАНИЦА 6
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ПРИНЛЮЧИХА ИЗБОРИТЕ В СЪЮЗА НА БОЙЦИТЕ
йован'петровичНТЕРВЮ с председателя на ос в сурдулишка община - ИНЖ.

Бойците I занапред 

в първите редици ВИСШ СТОПАНСКИ ПОСТИЖЕНИЯ
Изтичащата 1977 година 

община ще бъде записана 
телни стопански и комунално-битови постижения- Пус
нати са и ^предадени на употреба редица стопански и

са част от общо 
нолното тря-

летописа на Сурдулишка 
като година на изключи

в вна станция в Йелашница, 
културата и просветата — би
блиотека и ученически стол в 
Божица, три телевизионни оре 
предаватели: край Божица,
Клисура и Власина, в съобще 
нията: асфалтирани са пъти
щата Клисура — От,рези миров 
ци, селоките пътища до Ко- 
строшевци и Драинци, Бело 
поле — Киевац, а в Сурдули- 
ца ,някои улици с обща площ 
около 40 хиляди кв. метра.

В годината на опазване окол 
«ата среда пусната е пречист 
вателна от танция през която 
ще минават отпадъчните от 
канализационата мрежа също 
в строеж) води, а също и про 
мишлените замърсени води в 
Бело поле. В Сурдулица прик
лючва стрежът начнов хотел, 
нов водопровод, манто и рекон 
отрунцията на ПТТ мрежата и 
нови 1000 телефонни постове. 
В течение е регулацията ма 
реките Върла и Романовска.

— Неведнаж сме изтъквали 
за деловото сътрудничество и 
интеграция на сурдулишните 
стопански организации с по- 
големи организации. До ноя 
степен се развиваха интегра
ционните процеси и в тази го
дина?

в
На 24 декември т.г. в Ди 

митровград се състоя изборна 
Конференция на Съюза [ 
бойните, «а която 6е избрано 
НОВО РЪКОВОДСТВО !И
4иона програма. На конферен 

присъству 
ваха председателите на Меж- 
дуобщимения отбор на Съюзя 
«а бойците - Ниш, Вун Бое 

на Общинския отбор а

бе възходяща. Бойците анг,а 
жирами в творческата самоу- 
правителма практика. След та 
зи констатация, Петров обстой 
мо говори за дейността ма Об 
щинския отбор, Председател 
сггвото ма Общинския отбор, 
комисиите

номунално-битови обенти. Усвоени 
1,39 милиарда динара, капиталовложения 
бва да бъдат усвоени до 1980

на

годинаприета ак
цията, като гости

контролния отбор, 
д кмитровградс ка община 

И(.ии ио МК са евидентирани 420 бойци,
Пиппл _°пЩ НСКИя отбор в от коигго 412 мъже и 8 
тРпА(;„«,илЖОрлЖ» Нейкович, орпани^рзни в 7 местни на общинския отбор в Бабу жеотва.

Марко Златановци. След това бе приета анциона
вРДимитоовгЯг,Т На °КпНа ССРН Програма на борческата органи в Димитровград — Сръбислав зация. Програмата предвижда

засилено марксичесно изди
гне на бойците, а особено 
проучване ма студията на Ед 
вард Кардел. Бяха 
заюцочения за дейността на 
бойците в по-малгатъшно разви 
тие на делегатската система, 
аграрната политика, анционмо- 
то едимство, формиране на 

в организациите 
сдружен труд за течение 
революциоммте 
НОВ, както
жи акция за събиране ма ис 
торически материали за писа 
не ма хроника ..Димитровград 
в НОВ”.

Делегиращите едмодушмо за 
председател на Общинския о,т 
бор избраха Димитър Пе
тров, за делегат на Междуоб 
щинския отбор на Съюза бе 
избран Сърбислав Златкович 
а за член на Републиканския 
отбор Света Чирич.

От съотоялата се избирател 
на Конференция беше изпра 
темо приветствено писмо до 
другаря Тито.

В

жени
АРУ

приети

в

I комисии

традици' 
и да се раздви-ч--,.

*мжт Й. Петрович
Д. Петров

Златкович и др. обществено- 
политически дейци в общима-

си реч, досега 
шния председател на Общин
ския отбор на Съюза на бой 
цкте Димитър Петров изтъкна, 
че дейността ма бойците през 

период, общината

— С основание може 
твърдим, че трудещите се в 
Сурдулица напълно са схвана
ли интенциите на Занона за 
сдружения труд по отношение 
на сдружаването. Почти няма 
организация на сдружения 
труд, която да не е влезла в 
интеграционни цялости в ре
гиона, или републиката. Така 
например „Пети септември" и 
автосервиза са в състав на 
автомобилните заводи „Църве 
на застава” в Крагуевац, тун 
има цех „Галеника", (сега ос
новна организация на сдруже
ния труд), „Власина-продукт” 

в системата на „Овощар- 
КООП” от Белград и пр. и пр. 
Свой интерес да открият це
хове, които прераснаха в орга
низации на сдружения 
намериха модната конфекция 
„Ниш”, „Кощана” и „Симпо” 
— Враня и други.

— Може ли да очертаете 
нанратко кои обенти ще се 
строят през 1978 година и в 
нои насоки ще се развива об
щината?

да
Почти отана традиция в на

вечерието на всяка Нова го
дина с „първия гражданин” 
ма общината да побеседваме 
за уоилията и резултатите в 
осъществяването на стопански 
те задачи през изтеклата годи 
ма. Към председателя на ОС 
— инженер Йован Петрович 
се отнесохме с въпроса:

— Кои са основните белези 
на усилията и нанви са пости
женията през 1977 година?

— Годината ка Титовите и 
«каши юбилеи (1977) в много 
насоки ще бъде преломна за 
Сурдулишка община. Тук ня
мам предвид Закона за сдру
жения труд, въпреки че той 
отприщи небивали сили и ус
кори пълноценното заживява
ме на самоуправлението.

Чрез всестранно ангажиране 
на трудещите се, гражданите 
и обществено-политическите 
Ръководители, пуонахме в дей 
отвие и предадохме на употре 
ба редица стопански и кому
нално-битови обенти. Безспор
но цехът (сега основна органи 
зация на сдружения труд) на 
„Цървема застава” — „Пети 
септември”, представлява най- 
крупният стопаноки обент, ной 
то започна да работи тази го 
дина. С капиталовложения от

180 милиона са псотроени на
пълно нови мощнооти. Сега 
тоя цех ще произвежда един 
милион производствени едини 
ци на автоелентрооборудване. 
Работата получиха 250 души.

В непооредотвена близост е 
построен автосервиз. Сумата 
0|т 14 милиона динара за капи
таловложения съвместно обез 
печиха автомобилните заводи 
.Дървена застава” в Крагуе
вац и Влаоинските водоцентра

та.
В уводната

отчетния Д. с.

ОТ ЧЕСТВУВАНЕ НА ДЕНЯ НА ЮНА В БОСИЛЕГРАД
ЛИ.ПРИЗНА81Я НА НАЙ-ДОБРИТЕ Псотроени са още автобу
сна гара ма АТП „Единство” 
от Враня, бензоотанции 
„Югопетрол" и „Власинапро- 

Обувната фабрика „Ко-

енаДеня на ЮНА в Босилеград 
ска община бе тържествено 
чествуван. В навечерието на 
празника в Босилеград бе ор
ганизирано тържествено съб
рание с нултурно-художестве- 
на програма, на което за зна
чението на Деня на ЮНА го
вори комендантът на гранично 
то поделение ИЗЕТ ИСМАИ-

зации от общината, на войни
ците
рите в граничното поделение 
празника честити инж. ДРА
ГАН МИЦОВ, председател на 
Общинската скупщина. По тъ
ржествен начин бяха връчени 
отличия, награди к признания 
на най^примерните войници и 
командири.

С Оред за вйонишки заслу
ги със сребрън венец бе удо
стоен ИЗЕТ ИСМАИЛИ, а с ме 
дали за военни заолуги коман 
дирите: НОВИЦА БРАНКОВИЧ 
ДРАГАН ЙОВАНОВИЧ и МИ- 
ЛОЕ СТАНКОВИЧ. Войниците 
— граничари: ДРАГАН ГОЙИЧ 
ИВО ДОБРОВАЦ, СТЕВО ВРЪ- 
ЗИЧ и ЗИЯД ОВНОВИЧ полу
чихме значка „Примерен вой
ник”.

граничари и команди- дукт .
щана" от Враня откри цех, в 
който понастоящем работят 
60 души. Започна строителст
вото на овцеферма в състава 
на „Влаоина-продукт", чието 
предаване най-вероятно ще 
бъде през 1978 година.

труд

ЛИ. — Свидетели сме и на ин
тензивно строителство на обе
кти вт.н. „надстройна”. Може 
ли да ни кажете нои обекти 
досега са предадени на упот
реба?

В присъствие на представи
телите на трудовите и обще
ствено-политическите органи - — Насоката е ясна: 

претворяване на Занона 
сдружения труд и задълбоча
ване на интегационните проце-

пълна
за

ГОСТИЛНИЧАР- 
СКОТО ПРЕД
ПРИЯТИЕ 
„ЦЪРНИ ВРЪХ” 
БАБУШНИЦА

— Почти няма облаот, в ко
ято да не е построено нещо 
В здравеопазването — третия 
траент нъм медицинския цен
тър ..Ммлентие Попович", здра

ои.
Очакваме да приключи стро 

ежа на втория етап на Влаоин 
сните водоцентрали, 
изграждането на преградната 
стена на язовира край с. Ли- 
оина, Босилеградска община, 
„Власина-продукт”

относно

Г л
В своите заведения 
в Бабушница, Звон- 
ска баня и др.

предприе
ма сериозни мероприятия за 
мзгражн ад анеир 
изграждане на рибник на те
риторията на „Църна трава”, 
а предприятието „Каменолом" 
за по-нататъшна експлоатация 
на неметали и отроителството 
на цех в Босилвградена общи
на. За развитие ма туризма са 
обединени всички гостилничар- 
оки боекти на територията на 
Сурдулишка и Църнотравска 
община в оиотемата „Балкан” 
— Лесковац.

ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА

ОБЩИНСКИЯТ КОМИТЕТ НА СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ 
ОБЩИНАСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ССРН

ОБЩИНКСАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗА НА СОЦИАЛИСТИЧЕС
КАТА МЛАДЕЖ
ОБЩИНСКИЯТ СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ 
ОБЩИНСКИЯТ ОТБОР НА СЪЮЗА НА БОЙЦИТЕ

Ви предлага първо
класни питиета и 
ястия.

На всички клиен
ти „Църни връх"

В БОСИЛЕГРАД
ЧЕСТИТИ Да напомним, че сериозни 

мерки се предприемат и 
отпочваме строежа на язовир 
край Завой — Ппротека об
щина.

От казаното личи, че и 1978 
година в Сурдулишна община 
ще продължи темпа на интен 
зивно стопанско и комунално- 
битово строителство.

заНА ТРУДЕЩИТЕ СЕ И ГРАЖДАНИТЕ В ОБЩИНАТА И СТРАНАТА ПО
ЖЕЛАВАТНОВАТА 

1978 ГОДИНА

ЩАСТЛИВА И УСПЕШНА НОВА 1978 ГОДИНАс пожелания за още 
по-големи успехи 
занапред. У ст. нч.
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ЗО-ГОДИШНИЯТ ЮБИЛЕЙ НА „В. И. ЦИЛЕ” В ДИМИТРОВГРАДОТ ОТЧЕТНИТЕ СЪБРАНИЯ В ПЪРВИЧНИТЕ МЛАДЕЖНИ ОР
ГАНИЗАЦИИ Започна нов етап на разнитеСамокритичен анализ

1961 година. 1961 
има 85 работ

на работни 
с него и общия 

Мак

те няма до
предприятието
мина, а броят

„Васил Иванов Ципе”. 
година

„прераства" ©ъв фабрика. От 
тази година датира и открива
нето (на собствени търговски 
магазини.

Вече„Днешното чествуваие на 
•нашия убилей е още по-зиа- 
читателно, понеже съвпада с 
годината, в която ознаменува
ме Титовите и наши юбилеи 
— 40 години от идването му 
начело на ЮНП и 85ния му 
рожден ден. Това щастливо 
обстоятелство ни прави гор
ди, но и задължава за в бъ
деще. Необходимо е в усло
вията на социалистическото 
ни самоуправително общество 
чиято сме съставна чаот, още 
по-усилено да работим, за по 
хубаво утре”.

С тези думи започна докла
да ои директорът на мебелна 
та фабрика „В. И. Циле" в Ди 
митровград — Георги Нацнов 
обръщавайки се към работни 
ците, пенсионерите, би в ши ръ 
новодители на предприятието 
и към обществено-политичес
ките дейци в общината а по 
случай 30 години от формира
нето на тази, „най-стара” тру 
дова организация в Димитров 
градока община.

Формирана е на 24 онтом 
ври 1947 година, като Държас 
на машино-монтоярна, колар
ско-дърводелска работилница 
„Циле” и първите работници 
в нея са сдружили собствения 
труд и средотва. През 1951 го 
дина се съединява със „Свет 
липа”: 1952 електрическата це 
нтрала и млинът се отделят; 
през 1954 в рамките на .,Ци
ле" се формира занаятчийска 
работилница „Механик”; през 
1955 Към „Циле" 
нява строителното предприя
тие „Гребен планина"; а вече 
1957 „Механик" се отделя, ка 
кто и строителен цех и създа 
ва се предприятие „Градня" 
Важна година е и 1961, когато 
се преместват в новоизграде 
мит е производствени помеще
ния и вместо дотогавашното 
название получава ново име 
— дърводелско предприятие

иа деииастта предприятието1966

ците расте, а 
доход на организацията, 
ои мал кият брой на работници 

предприятието достига през 
1972 година, когато има 272 
работника.

С чествуването на тазгодиш
ните юбилеи започва и 
етапа в развитието на фабри
ката. Тази година е значител
на понеже в нея е закръгле
на конструкцията на финанси- 

реконструкцията

В течение на изминала 
та седмица в всички пър 
вични младежки органи
зации в Димитровград
ска община се състояха 
отчетни годишни събра
ния. С тези събрания де
войките и младежта се 
подготвят за годишно от 
четно събрание на орга
низацията на социалисти 
ческата младеж, което 
ще се одържи до края 
на декември тази годп-

се че све още малко мла 
дежи и девойки участву 
шат в работата на съве
тите на местните заедни 
ци. За това са крави са 
мите младежи. Преди из 
борнитс младежи в ня
кои ръководства вече ме 
са членове на тази орга 
низания. Други са се от 
селилн в други места. На 
тяхно место в тези ръко 
водства не са избрани 
други.

В организациите па 
удружения труд младеж 
та разисква за проблеми 
те у производството и

I!

НОВ

порайето
на организацията. Стойността 
на капиталовложенията възли
за на 15 милиона динара за 
основни средства, както и 
милиона динара 
средства. Реконструкцията за
почва през 1978, а трябва да 
приключи до 1980 година.

След доклада на Нацков бя 
ха връчени награди и призна
ния на работниците, които 
предприятието са над 15, от
носно 20 и 30 години. Сетне

8
за оборотни

на.
Почти на всичките см 

заседания димитровград
ската младеж разглежда

Г. Нацков
вВсичко това говори за значе 

ниото иа трудова организация 
в рамките на която е и нача
лото на много дейности и за 
родишът на нови предприятия 
в Димитровградска община.

Данни за броя ка работници

тържественото чествуваие 
юбилея продължи с обяд за 
всички работници и гости и с 
увеселение.

иа

А. Д

се присъеди

•Ж *
Ждрелото при Власи

прилагането на Закона 
за сдружения труд, пра
венето на нормативните 
актове и под.

едногодишната си дейно
ст и постигнатите резул 
тати. Пропуските в ня
кои активности също та 
ка са били самокритиче 
ски разгледани. Най-гол- 
ямо внимание се обръща 
на организираноста и ме 
то да на работа. Забеляза 
но е че в някои първич 
ни организации не се ра 
ботело с постоянно тем 
по (в селата Куса Врана 
Гоин дол, Смиловци и 
Ар.).

В производствените на . „Циле”

В ООСТ „ИЗГРАДНЯ" В БОСИЛЕГРАД

От неизвестност до успех
Преди седем години в състав на Комуналното 

приятие „Услуга" в Босилеград бе оформено строителното 
предприятие „Изградня", ноето започна с 15 работника. Се
га то има 150 работника, които през тази 
виха общ доход от 12 милиона динара

долюбието и опита на босиле- 
градския строителен работник. 
За нратно време това, се пот
върди нато правилно и точно 
— назва БОЖА СТОЯНОВ, ди 
ректор на „Изградня”.

От отделна важност е, че 
тази строителна организация 
масово приема строителните 
работници от босилепрадска 
община, които са до преди 
като сезонни „печалбари” стро 
ил'И частно от случай до слу
чай в цялата опрана. Сега 
мите перспективи са безсъмне 
но големи. В

пред- възлиза на 3.200 динара и се 
числи между най-гол емите 
стопанските организации в об
щината.

Още от началото на форми
рането си строителната органи 
зация „Изградня” 
отрои в различни градове в 
СР Словения, а от преди една 
година в Белград и 
рад.

Тази
„Изградня’

в
година осъщест

Младежта на заседани 
ята си отворено и крити 
чески разправя и за уча 
ствието си във делегат
ската система, в работа
та на делегациите. През 
лятото обично намалява 
активноста, поради пол 
ската работа. Констатира

ОСНОВНАТА ОР
най-многоганизация за стро 

ителна дейност 
„Изградня”, която 
работи в състав 
на Предприятието 
за производство 
оборот и битови 
услуги „Босилег
рад", е най-млада 
стопанска органи 
зация в Босилепра 
дека община.

Същевременно 
Тя се числи меж
ду най-успешните 
и най-п ерсп ек,тив- 
ните. Че е това 
така говорят раз
войните резулта
ти, които е тя осъ 
ществила от фор
мирането си до 
днес. Преди се
дем години, кога- 
го е отпочнала да 
работи с 15 работ 
нина реализирала 
е 670 хиляди ди
нара общ доход, а през 
година 150 постоянно 
работника са осъществили 12 
милиона динара.

Това са ооновните 
ито говорят за 
развоен път на тази организа 
ция, която има бройни

Босилег-

година в Босилеград 
построи сградата 

на парната хлебопекарница, 
мост, сградата на телевизион 
ния ретранслатор, а вход 
граждането на триетажна 
пищна сграда.

тех

момента ,на по
стоянна работа се намират 110 
строителни работника от общи 
ната. Това обаче все още е 
малко, тъй като тук могат 
да се организират пет пъти 
повече строителни работници. 
Но успешното начало гаранти
ра сигурна перспектива на бо 
оилвградените строителни ра
ботници и размах на 
строителна

е из- 
жи-

Според детайлно изготвената 
програма за работа, в 1978 го
дина „Изградня" 
построи обекти 
от 15

планира да 
на стойност 

милиона динара. Най
в.и|„ се отрои в ср Ловения, Белград и Бооилеград 

Един от главните проблеми 
на тази стопанска организация
нинег °Ш1 недостатъчната Ц Я 
ничесна оборуденоот. , 
на строително-технически 
шини се прибават все по-вече 
' 7 не е Достатъчно, за
да може тази строителната ор 
ганизация да бъде равнопра 

©н партньор и конкурент на 
АРУги строителни 
Именно

много
тази

организация.
Две неща отличават този ус 

пешен колектив. Почти 90 на 
сто От неговите работници 
под 30-годишна възраст. Зна
чи, най-млад колектив

тех
Напети-сг

ма-
Парната хлебопекарница в ^Босилеград" между

стопанските организации в об
щината. И второ, дейността 
на тази организация 
ва с висока г_~ 
на труда. Повече 
та работници са

тази
заети

можности и перспективи 
развитие и разширяване 
дейността ои.

за
се отлича 

производителност 
от половина- 
квалифицира- 

и висококвалифицирани строители. к
През 1977 г 

веният среден

на

предприятия

в. в.

в момента, ногато започ
нахте да формираме 
организация нямахме 
Дин динар основни и оборотни 
средства. Разчитахме

данни, ко вI нинашата 
нито е-досегашният

година осъщест- 
личен

въз- на тРУ-
ДОХОД
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ИНТЕРВЮ СЪС ЗЕМЕДЕЛСКИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛ МАНОИЛ С. МАНОИЛОВ ОТ СЕЛО ОДО

ОБРАБОТВАНЕТО № ЗЕМЯТА ВИНАГИ 

МИ ДОСТАВЯ УДОВОЛСТВИЕ
— Защо най-много обичате 

земеделието?
недовиждам и пове

че гледам телевизията.
— Кои сназки най-много ви 

интересуват?

— Най-много гледам преда
ванията за село, а интересу
ват ме и новините.

— Считаш ли, че селянинът 
е подценен?

— Да, това се вижда. Селя
нинът няма здравна защита, ня 
ма пеноия а работи много. Се 
та вече изглежда, че и това 
ще се реши.

— Какви трудности има ва
шето село?

— Слаби са ни връзките 
с града. Само един автобус 
дневно е малко.

— Имате ми някои забележ 
ки по адрес на кооперацията?

— С кооперацията сътрудни 
чим добре, но най-много ме 
сърди, че не докарва храна 
за добитъка. В нашето село 
има около 300 крави, а за оп- 
лождение ги караме дори в 
Смиловци.

ме
Земеделският 

производител Ма- 
ноил Сотиров Ма- 
ноилов от село О- 
доровци е роден 
през 1912 година. 
В живота сис е о- 
питвал да бъде 
кръчмар, майстор 
на кашкавал и си
рене, бакалин, но- 
жухар, но никога 
не е напуснал зе
меделието.

— Това за мене е най-прия
тната работа и ако бих бил 
млад при сегашните 
пак бих се захванал със земе 
делието.

условия

Изглед от с. Драговита

НАШ РЕПОРТАЖ — Колко имате обработвае
ма земя?За път и ток в Драговита — Обработваема земя имам 
10 хектара, а необратваема не 
зная много повече.

КОГАТО след много трудно 
сти пристигнете в село драго
вита, пред вас се открива чу
дна картина. От лявата страна 
се издига в небесата грамад
на скала наречена „Гавранов 
камък”, а отдясно потънала в 
снежна белина и мъгла се 
надвисва над селото Гребен 
планина. В нейните поли ся
каш притихват нъщички на 
бройните махали ...

Пътят води към центъра на 
селото. Към голяма сграда, ко 
ято някога е била училище, в 
което през 1952 година са би
ли около 120 ученици и шеоти 
ма учители. Днес няма уче
ници, училището е закрито, а 
сградата се ползва за събра
ния-

ца, Поганово ... По-близо 
дот ези села, 
центъра на Драговита. А жела 
нието е да се електрифицират. 
Сили няма много. Има около 
100 домакинства и 250 жите
ли. А някога е имало над 160 
домакинства и повече от 720 
жители.

— Захващали сте се с мно- 
имали

са ще не са оилни да поемат 
онова което се иска.

— Какво мислите ноннрет-

го работи. Къде сте 
най-много доходи?

отколкото до

— Най добри доходи съм 
имал от животновъдството.

но?
— Те купуват от нас месо и 

мляко. И случва се да чакаме 
и по една година да ни запла 
тят. През това време коопера 
цията работи с наши пари. А 
когато ние купуване нещо на 
кредит от кооперацията тога
ва плащаме лихва.

— По колко овце сте отгле
ждали?

— До 1972 година имах 120 
овце. Сега имам оамо 42 ов
це, свърлишка 'порода.

— Защо напуснахте овцете?

— Те искат повече работа 
а ние сме вече стари хора.

— Сега с какво най-много? 
се занимавате

— Дължи ли ти нещо коо
перацията?

— Сега няма много. Не ми 
е платила само млякото за 
ноември и декември — около 
1200 лнтра.

— Колко мляко продаде през 
1977 година?

— През цялата година про
дадох около 14 000 литра.

— В Одоровци работи коо
перация „Видлич”, докато 
вие сътрудничите с кооперация

— Когато гледате телевизия 
може ли да видите нещо, ное 
то е нужно и тук да се прило
жи?Влизаме в стая, в която 

край голяма печка насядали 
десетина души. Не трябва мно 
го време да се запознаем. На 
бързо започна партийно избор 
но събрание на първичната ор 
ганизация на Съюза на кому
нистите в селото, която наб
роява 6 души. На събранието 
присъствуват значително пове
че ...

Какво да кажем за събра
нието? Събрание, «ато всички 
събрания- Комунистите и оста
налите жители, решават по 
въпроси от жизнен интерес. 
И в доклада, и в програмата 
за предстоящата дейност, и 
в разискванията, се говори 
как да се решават въпросите 
от които зависи в голяма сте-

— Точно това ме тревожи 
най-много. От предаванията 
виждам, че в други места по- 
добре работят, ние нато че ли 
тук не провеждаме всичко кое 
то се търои в селското стопан 
ство.

— Сега отглеждам крави.
Имам 7 крави. Около тях тря
бва по-малко работа, а доходи
те не са малки.

— Колко души сте в семей
ството?

Г. Иванов — Пет души: аз, жена, син 
снаха и внук.

— Кой най-вече работи?

— Си нът м и Сърби ел а в и 
снахата Мира. Внукът Синиш а 
е студент в Ниш.

— Колко данък плащате?

— За 1977 година платих 
550 000 стари динара.

И изтъкнаха това на събра
ние. Казаха още, че в средно 
срочния план на общината до 
1980 година е предвидено и 
да се построи път до Драгови 
та и да се електрифицира се 
лото. А нима те да чакат юни 
цизтивата от други. Най-важна 
та задача пред партийната ор 
ганизация и пред останалите 
общеотвено-полютически 
низации в селото през идущи 
те две години, е да водят те
зи акции и борят се за тях
ното осъществяване.

оргапен живота на тези хора.
Секретарят на организация

та Горча Иванов изтъква, 
комунистите са най-отговорни 
за разрешаване на проблеми
те. От тях трябва да тръпне и- 
нициативага. А че има какво 
да се работи, има.

Селото е отдалечено от цен 
общината около 23

— Много ли е това? Ползвал ли си 
от „зеления план”?

— Да, купих една крава „си 
” за 12 300 динара.

— Значи доходите от земе
делието тун могат да бъдат 
добри?

че кредити
„Сточар”. Може ли да ни 
нажете защо?

— Аз съм свикнал с тия хо
ра и въпреки това, че „Вид 
лич„ плаща мляко по скъпо 
сътруднича със „Сточар".

— Има ли нужда от две коо 
перации на така мална тери
тория?

— За нас на село е по-до
бре, че има две кооперации 
които са в поотоянна „конку
ренция”. Лично мисля, че ня
ма работа за две нооперации 
Не зная да кажа защо има 
две кооперации.

— Канво купихте през 1977 
година?

— Купих трактор и прикачни 
машини с готови пари, а коо
перация „Сточар" ми даде 
пет милиона кредит.

— Четете ли вестници?

— Да, обичам да чета ве
стници, но през последно вре-

— Не, -това не е много. За 
ония ноито работят данъкът 
не представлява никаква труд 
но от.

На събранието посочиха и 
много други неща, но ние из 
тъкнахме най-важните. С же
лание да успеят, а в това вя
рваме, както вярва и партий
ната организация в селото, но 
ято за секретар преизбира Го 
рча Иванов, един о.т носители 
те на всички дейности и ак
ции в селото.

Когато напуснахме събрание 
поехме 07Д «ъм Погано-

менталка

— Запознати ли сте с данъ
чните облекчения, които пред 
лага Димитровградска общи-

търа на 
километра. До Поганово може 
да се стигне и с моторно во
зило, но от Поганово до тун 
— никак. Само с животинска 

особено

— Точно така е, но чове$ 
не може да се занимава със 
земеделие сам, трябва му по
мощ. А тая помощ трябва да 
дойде от коперацията. Зако
нът за сдружения труд пред
вижда добри работи и трябва 
по-ефикаоно да се прилага и 
на село.

на?
— Да, запознат съм и мисля 
че това ще даде голям под
тик за работа. Аз ще имам 
големи облекчений-

атяга, или пеша, 
през тези зимни дни, когато 
изрования 6 километров път е 
покрит с бяла покривка.

Махалите, които ги има над 
десет, са отдалечени една от 
друга и по 8 километра от ед 
ната и другата страйа на Гре- 
бен планина близо до Иск ров- 

Трънсни Одоровци. Оста- 
към Борово, Ск-ьрвени

то и
во, криволичещ между гори
те, пожелахме на драговитча- 

акциите. И след- 
стигнем без

— Ти маш син, нойто е оста 
нал на село. Много негови дру 
гари са отишли в града, рабо
тят в промишлеността или са 
на друга работа. Кои по-добре 
живеят?

ни успех в 
ващият П7>т да 
труднооти 
П7,т, осветлен с електрическа 
светлина.

— Кога последен път сте 
срещнали агроном?по новоизграден

— Агроном не съм видял по 
вече от една година. И ногато 
дойде на село той не идва 
да дава напътствия, а по ня
коя друга работа за коопера
цията или общината ...

Богдан НИКОЛОВ

ци и 
палите

А. Д. — Оония които отидоха в 
града материално са по-добре 
Това се дължи на факта, че 
ние досега на село работех
ме много примитивно. По-голя 
мо внимание се обръщаше на 
развитието на индустрията.

— В канво се мени живо 
тът на село?

— Промените на село са го
леми, но има още много и не 
достат7,ци. Трудно1 отстранява
ме привичните, които имаме в 
живота на 
мероприятия изискват голямо 
с-ьтруднимество между части
те стопани 
Но нашите кооперации все о-
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'ВОРБАТА 
И РАЗВИТИЕТО 

НА ЮКП 
МЕЖДУ 

АВЕТЕ ВОЙНИ

пред Коминтерна, 
че работниче

КАКТО винаги всяна реч и 
труд на другаря Тито предиз 
винват особено, голям интерес 
всред нашата и световната об 
щеотвеност, така и лекциите 
му пред посещаващите По 
литическата школа в Кумровец, 
изнесени на 26 и 27 март 
1977 год. побудиха извънред 
но голямо любопитство. Като 
на непосредствен свидетел, 
активен деятел, революцио
нер и творец на съдбовни ис 
торически събития за нашите 
народи и народности Титовите 
изложения откриват истини и 
съзнания, хвърля нова све 
тлина върху най-бурните ходо 
ве от историята на Съюза на 
югославските 
[ЮКП), т.е. в периода од 1927 
до 1941 год. В изложението 
си Тито разкрива и разсветля 
ва по-цялостно и комплетно 
онези драматични и съдбовни 
моменти през 1937 и 1938 год. 
когато на ЮКП бил надвие 
нал застрашителният облак от 
Комитерна тя да бъде разфор 
мирана. Осветлявайки този пе 
риод, Тито излага тежката ат 
мосфера на несигурност в Мо 
еква (нъдето тогава било се 
далището на КИ) по време на 
оотрите Сталинови честни, в 
които невинно пострадали и 
мнозина честни, преданни на 
работническото движение юго 
славски революционери. Мал 
цина са революционерите от 
световен мащаб, нанъвто е Ти 
то, които така откровено, пре 
цизно и изнюансирано изло 
жиха в спомените и оценки 
те си за този период на неси 
гурносг и деформация не са 
мо в СССР, но и в работниче 
ското движение, с оглед на 
тогавашната му роля като пър 
ва страна «а социализма.

Преводът на книгата-лекции 
на български език ще задо 
воли широкия интерес всред 
гражданите от българската на 
родност в Югославия да по 
лучат точна и пълна предста 
ва за въпросните събития,

та класа, трябва да тръгне 
по правилен, истински револ 
юционон ленинови курс. Зато 
ва той като революционер 
започва решителна борба сре 
щу фракционоротвото, застра 
шаваща опасност за партията 
и работническото движение 
Той и но оамо той, вижда боз 
ллодността от ривалството 
между лявата к дясната фрак 
ция п ръководството, поради 
което п’ьрвичнито организа
ции биват предоставени и дър 
жавната бюрокрация-

В борбата срещу фракцио
нните разяждания Тито за 
воюва първа победа на кон 
ференцията на местния моми 
тет в Загреб през февруари 
1928 год. когато неговият до 
нлад бил гласуван с огромно 
болшинство като официален 
а този на политическия секре 
тар бил отхвърлен. Титовата 
революционна, комунистическа 
последователност, откровеност 
и анционност го излъчват наче 
ло на загребската партийна 
организация, която 
била една от най-силните в 
страната) такива били още пар 
ткйните организации в Бел
град, Ниш и Сплит).

Неуспехите в движението, 
фракционните обвинения, че 
стите провали и стълкновения 
подкопават авторитета на пар 
тията в Коминтерна. Из кан
целариите на Номинтерна се 
нооила мълва, че поради те 
зи и други слабости и обвине 
ния ЮКП щела да бъде раз 
формирана. Тази опасност дъл 
боко засегнала и разтревожила 
Тито. Той виждал, че Ко
минтернът обобщавал онези 
слабости и гнила атмосфера в 
Ръководството, като им давал 
димензия за цялата партия 
Обаче Тито и този път не 
щадил ни труд, ни сили, из
лагайки се наредица опасно 
оти, които тогава вледеяли 
и успял да предотврати това 
опасно и несправедливо ре 
шение. Той поел пълна отго

ворноот
като доказал, 
ското движение в страната е 
здраво, съществували здрави 
и предани кадри, същовреме 
нно търсейии ръководството 
на партията да мине в страна 
та. Въпрени всички трудности 
и препятствия, подобрения и 
пр. — това негово искане бил 
осъществено. Тито съвсем на 
тегорично подчертава, че за 
това големи заслуги имал Г. 
Димитров, при когото той ви 
наги намирал разбирателство 
На друго 
че и ИВАН Караиванов му по 
могнап в Коминтерна.

След като Тито с-ьздал но 
во р/,ководство в страната 
партията станала важна и вли 
ятелна политичесна сила. Но

преценка на е- 
от най-главните и най-

марноическа 
дин
компетентните 
тях. Комуниотите пън — и по- 
отарите, а още повече по-мло 
дите- получават книга за ко 
мунистическото им изграждане 
и за изучаване иоторията 
ЮКП, т.е. СЮН през един от 
най-решаващите периоди.

не само за читателите

участници в

& *,//**■', л
И — в това отношение най- 

инсистират
пор
много българите 
а аз им отговорих в речта си 

Военната академия”- 
И тази Титова книга, както 

открива виж

от българската народност, но 
за всеки човек, който си слу 
жи с български език, книгагга 
на др. Тито ще бъде интерес 
но и полезно четиво, което 
ще му даде ценни познания 
за да разбере историческата 
основа, процеса, революцио
нните подготовки и развитие 
то на Народоосвободителната 
борба и социалистическата ре 
волюция в Югославия ръко- 
ведена от ЮКП и Тито.

Книгата обхваща четирите 
лекции и то: франционните 
прояви в ЮКП и борбата за 
единство на партията, Юго
славската комунистическа пар 
тия и Коминтернът, Ново ръ 
новодство и заздравяне на 
Югославската комунистичесна 
партия и Коминтернът, Ново 
ръководство и заздравяване 
на Югославската комунистиче 
сна партия и ЮКП в подго 
товките на НОБ и социалисти 
ческата революция Всяка от 
тези лекции представлява кон 
цизно изложена част от бур 
ната, упорита, пожертвовател 
на и дълбоко осмислена револ 
юционна борба на човека, 
който изцяло по светил себе 

и ум, и воля, и труд 
и личен живот — за победата 
на работническото движение 
в Югославия, за по-човечен 
и по-правдив живот, за лик 
видиране експлоатацията на 
човек от човека.

За да се постигнат тези це 
ли Тито, и самият работник 
с трезно съзнание и буден- 
дух, вижда още през 1927 
год., че преди всичко ЮКП 
като авангард на работническа

пред
място споменава

и всяка друга, 
дания и предизвиква възторг 
с дълбокия марксически под 
ход в преценките на събития 
та, както и с неговото рядко

комунисти

далновидностзадарование 
мобилизаторска и организатор 
ска способност, дълбока хума 
нност и революционно самоо 
трицание за доброто на труде 
щите се, народите и народно 
стите в Югославия и общия 
прогрес на човечеството.

вото ръководство, начело с 
Тито, организационно и поли 
тически я заздравило. Тито яс 
но и точно преценявал хода 
на предстоящите събития и 
подготвя партията, работниче 
ската класа, прогресивната ин 
телигенция, бедното селяче
ство — изобщо целия народ 
за предстоящите събития- Ис 
торически резултат на тези 
подготовки и революционна 
дейност били 27-мартовиските 
демонотрации срещу срамния 
пакт на Цветкович-Мачен с 
Хитлерова Германия, подготов

тогава
Миле ПРИСОЙСНИ

ДИМИТРОВГРАД

Качествена програма 
на самодейците

ките на народа за решителна 
борба срещу фашисткия агре 
през април и май 1941 год., 
въоръженото въстание и че- 

Народоосвобо

По повод на 22 денември — 
Деня на ЮНА и двойните Ти 
тови и наши юбилеи, самодей 
ците от Димитровград съвмес 
тно с женския хор, изпълниха 
качествена 
жествена програма на тържес 
твеното събрание в Димитров
град.

тиригодишната 
дителна борба на народите и 
народностите в Югославия и 
социалистическата революция

...... Без така ясна перспек
Народоосвободи- 

телна борба нямаше да полу 
чи размах, ширина и сила, ка 
квато имаше, а наскоро щеше 
да се превърне в 
съпротивително движение, ка 
квито имаше в някои страни 
в Европа. Но нас все

си културно-худо

тива нашат
Най-напред, 

под ръководство на Мишо Ки
ров изпълни „Интернационала 
та”. Самодейците Васко Каме 
нов, Николинка Ранчева, Слобо 
дан Алексич и Садик Хамидо 
вич изпълниха рецитал, посве 
тен на другаря Тито за ЮНА

женският хор

случайно

още ни 
приписват, че това бил отпор 
че това не била война, а от- д. с.

Г
нови книги

Срещи с природата и традицита на историята
(Д-Р СПАС СОТИРОВ:„ПО ДОЛИНАТА НА ЕРМА”)—ВТОРО ИЗДАНИЕ „БРАТСТВО" — НИШ

ТЕЗИ ДНИ излезе от печат Тази година започна изграж 
в издание на .Братство — дането на път по долината на 
ниш второ издание на книга Ерма от Суково до Звонци 
та ,Ло долината на Ерма” от Това е повод са нарасналия мн 
д-р Спас Сотиров. С тази нни терес за този край- Долината 
га през 1961 година започна на Ерма е привличала внима 
издателската дейност на бъл нието на много учени и пъте 
гарската народност в Югосла шест-веници, особено след ос 
вия. За кратко време книгата вобождението от турците, но 
беше напълно изчерпана. Ед- все пак до днес остана непоз 
нако бет ърсена от югославски ната за нашата общественост, 
япг и българският читател. За С книгата на Спас Сотиров , По 
това издателството реши да долината на Ерма" се направи 
издаде тази ценна книга (Ре- много за запознаване с 
цензенти д-р Александър Ги- налото и настоящето на този 

про0ф- А1р ГавРило Ви' край, който на малко простран 
данович. Редактор на издание- ство, на около двадесет кило-

Д сТпвГгТ’ ПИ°аТеЛ)- М6ТРа- е б°™ 0 МНОГО П.рирод 
И С допълни НИ красоти и исторически це-
« обогати новото издание с нности. Спас Сотиров 
наи-съвременни проучавания Яри н
на този край. По този начин

По този начин читателят на красоти, Звонска баня и на 
върде доотъпен начин се за твърде интересен начин 

познава със Суковския мана- зал ни е всичко 
отир, .някогашно седалище на «раищата през които 
епископия, КОЙТО беше среди- тича Р
ще на жителите от Горното 
Понишавие по време на тур 
ците. Тук е и манастира „св.
Никола” при 'Планиница, живо 

джет писан пРез 1606 година. Чига 
У 1телят ще узнае много нови
® Дан™ за^Погановсни мзнастир Тази п0лезна ннига пр

е Константин Деяновин83'^ ЧВаМе На 'всички ония. които 
Драган. И неговата "?°Г‘ваТ нашите уче
Елена. Константин Дра^аш ?е лГм И студвнти' преподавате-

разна 
за Ерма и■Жг ■

* Тя про-

■

В книгата е даден богат пре 
глед на литературата, 
е той ползвал 
сърбохърватски език.

№11& КОЯТО 
и резюме на

Йй
4М

МИ

; !
които оа 

и маСОТИРОВ
във Влашко вл сражението при ония

ПО ДОЛИНАТА ровини заедно с Крали Марио
НА ЕРМА

к сито сл ед п рочитан етое 'влю-
в природата на този край, 

читателите занимащите се с и с Уп°рнтоот на учен, направи 
наука и обичащите пътепиона книга, с която читателите во

Г еГЧГ ^рГсГлоХи^ “

на книгата сигурно ще поже 
поне1кат0 съ1°анта пРа™в хри лаят да прекарат 

стинения войвода Мирче. н един
ден всред природата на Ерма.

БРАТСТВО

Сотиров 
ните е покрай историчес 

паметници, миналото на 
този край описал Б. Николов'природните

УСТРАНИЦА 10

БРАТСТВО -А- 1 ЯНУАРИ 1978



ПОРТРЕТ

ОЧИТЕ НИ ДРУГАРЯ 

Т1Т0 ИИ ГОВОРЯТ
»Никога не бих могъл да 

се отделя от танците»
ДРАГАН ВЕЛИЧКОВ е уче

ник от втори курс — машинен 
отдел

тешен. Притежава особен усет 
и сякаш от първия миг зажи
вява с танца. С една дума, ся
каш всички ритми на народни 
те хора е събрал в себе ои.

мето по улици — аз тука уча. 
Няма да говоря за другарство 
то, взаимното уважение и 
всичко онова младежко, което 
ни сплотява така оилно, че 
просто не можем един без 
друг — добави Драган.

А чувството за колективен 
живот у Драган може да ое 
каже е на висша степен. Са
мият факт, че освен в танцо
вата група, членува още в До
броволното противопожарно дру 
жестао в Сурдулица, че е уча 
ствувал на младежките трудо
ви акции „Модро око”, „Ма- 
риово" и „Влаоина 77”, крас
норечиво свидетеотвуват за 
развит усет към колективен 
живот.

при Образователния 
средношколски център 
ша Пияде” в Сурдулица. Не
говите родители са заселници 
в Сурдулица така че той изра 
ства и завършва основното си 
училище в тоя град.

„Мо-
УЧЕНИЦИТЕ ОТ ОСНОВНОТО УЧИЛИ

ЩЕ „МОША ПИЯДЕ” В ДИМИТРОВГРАД 
ВЪВ ВРЪЗКА С ТИТОВИТЕ И НАШИ ЮБИ 
ЛЕИ НЕВЕДНАЖ ПИСАХА НА ТЕМА ТИТО. 
ЕТО ИЗВАДКИ ОТ СЪЧИНЕНИЯ НА УЧЕ
НИЦИ ОТ VIII КЛАС

Още като летонласник в ос- 
нюв/ното училище се записва 
във танцовата група при учи
лището. От тогава .народното 
хоро го пленява и той твърдо 
заявява:

Тито това е човекът, който преживя свръгчо- 
вешка борба, човек, който бе окован със синджири и 
все пак неговите очи са така мили. В тях е съедине
но детството на малкия Йоже, в тях е синевата на 
Неретва, Су.тйеска, Зеленгора, Игман и Гърмеч!. . . 
Беше арестуван, пускан на свобода и пак арестуван 
Той обича свободата, слънцето, хората, труда. . . — Никога не бих могъл да 

се отделя от хорото, от танци 
те. Аз не могат да се пред 
ставя, че един ден в живота 
си щЖе престана да играя. 
Чрез народния танц аз се 
запознах (макар и частично) 
с бита на почти всички юго 
ела век и народи и народности..

Тези думи напълно оправда 
ха мнението на художествени 
ръководител на танцовия съ
став при ((културно-художестве 
ното дружество „Първи май”) 
— др. Борис Савич, за Дра 
ган Величков като танцьор.

— Драган е един от маяци 
ката, който с любов изпълня 
ва воичко, изцяло е предан 
е предан на народния танц. 
Винаги е редовен и изпълни-

Оливера РАНГЕЛОВА

В заключение ще кажем са 
мо, че Д. Величков наистина е 
избрал най-правилния път 
живота и безспорно никога не 
ще се оплаква, че младежкия 
му живот е минал нахалос. На 
против, той живее богато и 
оттук извира неговият оптими 
зъм:

!§§ НННКшми» А в

1Ни Д. Величнов

Инак Драган е между доб
рите ученици. Не, не е отлич
ник. Тази година по предложе 
ние на ОК на Съюза на соци
алистическата младеж е приет 
и в редовете на Съюза на ко
мунистите.

— Днес всеки млад човек 
може да изяви себе ои. Стига 
да желае и да се потруди да 
открие своята наклонност. А 
всеки млад човек има дарба 
за нещо. Аз мога да кажа за 
себе си, че с оптимизъм гле
дам на утрешния ден. В това 
наше социалистическо, само- 
управително общество и не 
може по-инан — заключи той

Iщ
г - Щ :: :: V;I?

— В културно-художествено
то дружество „Първи май" 
станах член през 1975 година 
Считам, че тук изцяло оползо
творявам свободното си вре
ме. Вместо да прахосвам вре-

Ш. 1
^ 0 и4

Мирослав Комненич, \/Ш-5 — „Партизанска колона" Ст. Н.★
В сините мили овчи и днес нато че ли удря 

чукът от Сисак. В тези очи се види Кумровец. Вижда 
се детството на Йожа, как осамотен на ливадите 
край родния Кумровец седи при кравите. Неговите 
очи говорят за Сисак, Любляна, Загреб и Белгрзд. В 
очите на другаря Тито и днес ехтят водите на Неретва 
и Сутйесна и вятъра от високите върхове на Игман и 
Козара. . .

СРЕЩИ

СМЕЛИТЕ КРАЧКИ НА ЕДНО МОМИЧЕ
Титовите очи видяха и Лепоглава и Октомврий

ската революция и Народосвободителната война. Това 
са очи на човек, който желае свобода на всички. Очи,

Често, много често, четем
за млади хора, които (напуснат 
родните си села, намират ра
бота в града и започват нов 
живот. Рядкост е да срещне
те 'някой, особено ако има об 
разование, да 'напусне града и 
замине на село. Имахме ща
стието да запознаем едно мла 
до момиче, което въпреки вой 
смело крачи в живота.

са много доволни. Тя им 
е близка и знаят, че по кое 
и да е време ще ги посрещ
не с кадифената си усмивка 
и ще тръпне с тях да ои взе

цигари, газ, лампи и т.н. Но 
краката заздравяли и отново 
е отивала. И, както казва, но 
гато дойде някой да си нули 
нещо, забравят воички труд
ности.

Но дейността и тук не спи 
ра. Един е от (инициаторите 
за формиране на младежка 
организация. На 12 ноември е 
приета и в редовете на Съ
юза на комунистите, а 
дни по-късно свикала младе
жите и формирала организа
ция- Избрали я за председа
тел.

които желаят ние да живеем в мир. . .
Негица ТОДОРОВА

★
Тези очи говорят повече от неговите думи. От 

тях като от отворена книга може да се прочете це
лия му живот, животът на всички югославски народи, 
защото Тито и народът са едно. Тези очи ни водеха 
през мрака на поробена Европа. В тях се четат теж- 
ните дни на Революцията, в тях са съединени всички 
детайли на тази величава борба. . . И днес тези очи 
водят нашите народи към социализъм и по-добро 
бъдеще.

два
Казва се Перка Момчилова
По потекло е от Драговита 

а родена е преди 21 година 
във Велика плана, нъдето ба
ща й е бил на работа.

Рано остава оираче без май 
на и известно време е била 
а дом в Белград. Няколно дет 
сни години прекарва при ба
ба си и дядо си в Драгови
та, а след това отива да учи 
при баща си в Ланчево, нъ
дето той работил. Там завър- 
шава основно и средно тър
говско училище. Преди една 
година отива на тости при чи
чо си в Драговита, където уз 
нала, че се търои продавач за 
магазина в това село. Конку
рирала и била приета ...

— Нямах работа, а принци 
път ми е да работим, без ог
лед на условията. Когато тря 
бваше да ме приемат, дирек
торът на предприятието 
каза: „Ще ти дам два месе
ца да опиташ как изглежда 
да работиш на оело"... Но 
ето минаха десет месеца, аз 
съм все още тун, а той вяр
ваше, че ще избягам ...

Зряло 'всичко е обмислила 
Момчилова. Знае тя какво о- 
чаква едно младо момиче в 
едно далечно, без път и елен 
тричеоки тон, село. Знае про 
блемите на възрастните хора 
в този край- Но със сигурни 
крачки се отправя нъм неиз
вестното. И ето, че тун е вече 
десет меоеца.

Моето най-голямо желание е тези очи, като 
две светли звезди вечно да блестят и винаги да ни 
водят нъм осъщестяване на идеите на социализма, 
защото това е най-велиният сън на човечеството.

Виолета КОЛЕВА

— Дълго време в Драпови- 
та бездействуват младите. А 
над 15 души са. Редно е и 
ние да бъдем по-активни. Да 
подготвим програми за праз
ниците, да внесем живост в 
селото. Само две седмици 
след формирането на органи
зацията успяхме да подготвим 
културно-художествена програ 
ма за събранието по случай 
Деня на Републиката, а ето и 
за Нова година се готвим ...

Може би един ден и Перка 
ще напуоне Драговита. Но ще 
остане в сърцата на жители 
те й и в спомените им, нато 
храбро и силно момиче; като 

ициатор и деец, като техен 
•най-енъп съселянин и другар.

★
Очите на другаря Тито ни вдъхват вяра в бъде- 
Техният поглед премахва всички бариери. И та-щето.

ка расте нова Югославия и крепне под ръководството 
на Тито, който ни учи как да запазим братството и 
единство, кан да браним спечелената свобода. В очи
те на Тито се виждат победите на миналите 
ления, храбростта на югославските народи, ноито са 
ре шепи щасливото бъдеще заедно да строят.

Думите на Тито представят спектър от желани- 
воични нас. Ние младите винаги оу учим от 

примера на Тито, — гражданина па овета^ ЦВЕТК0ВД

поно-

П. Момчилова

мат от магазина нужните стоята на ни.
За зимата е набавила всич

ки стоки, които трябват на на
селението. Два пъти е отива 
ла пеша до Димитровград, 
„дреболии”, както й казали в 
предприятието. Но тези дре
болии трябват ш жителите —

33 ин

ми А. Д.

XXX

Поисках нещо да ти кажа, 
но ти надалеч си замина, 
поиснах сълза да отроня, 
но ти в жар я изгаси, 
поиснах пан да те видя, 
но ти се превърна в мачта.

Изчезваш от погледа винаги, 
но в душата ми остава следа.

Емилия ПЕЙЧЕВА

Браиислав Нейков, У-а — -Дядо Мраз" Драговита ани
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РАЗГОВОР С НИНОЛАЙ ПЕЙЧЕВ — ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОН ССМ В ДИМИТРОВГРАД

ДЕЕСПОСОБНОСТТА НЕ МЛАДЕЖТА
зоваиие, (през годината чрез 
различни форми на обучение 
бяха обхванати над 500 девой 
ни и младежи, или половината 
членуващи в нашата органи
зация). Необходимо е още да 
се подобряват методите на ра 
бота в тази насока.

П.ред нои задачи през 1978 година е изправена мла 
дежната организация в Димитровградска община? — 
попитахме председател на Общинската конференция 
на Съюза на социалистическа младеж в 
град Николай Пейчев:

Димитров-

— Предприемат ли се ня
кои конкретни акции в Новата 
година?

— През 1977 година, после 
дователно провеждайки кон
гресните документи и програ
мата «на ОН на ССМ, младите 
хора в нашата община възоб 
новиха авторитета на младеж 
ките трудови акции'. А това е 
важен фактор в процеса на 
социалистическото самоупра- 
вително възпитание на младо
то поколение. Освен че пости 
гнахме добри резултати «а ед 
нодневните акции от местен 
характер, успяхме да органи
зирам и успешното проведем 
акцията на районния водопро 
вод. В тази акция, в две сме
ни от по един месец, взеха 
участие почти 100 девойки и 
младежи. Те постигнаха забе
лежителни не само трудови ре 
зултати, измервани с кубиче
ски метра изкопана пръст), но 
в тази акция внесоха своята 
младост и своето идейно и 
акционно определение.

— Самите под
готовки за провеж 
дане на XI кон
грес на СЮН, VII 
конгрес на СНС 
изборите на деле
гати за скут цип и
те на обществено- 
политическите об 
щноохи и самоуп- 
равителните общ- 
нооти на интереси 
те: накто и прове
ждането на X кон
грес на ССМ н-а 
Сърбия опреде
лят съдържание
то, обема и интен 
зитета на съвкуп
ната дейност н-а 
ОК на ССМ в Ди
митровград за пре 
дотоящата година

Изхождайки от 
това становище, 

мие обърнахме 
най-голямо внимание върху из 
готвяне на съотвени програми 
в ОК на ССМ, и в първични
те младежки организации. Де
йностите ще бъдат насочени 
в подготовките на споменати
те конгреои и избори. А за 
успешно изпълняване на за
дачите е необходимо младеж
та в нашата община още по- 
усилено да работи върху ан 
ционото, идейно и кадрово 
укрепване на редовете си. 
Само по този начин успешно 
ще действува в политическа
та ни система и ще бъде 
деен фактор в по-нататъшно
то развитие на самоуправле
нието в определените среди 
Това значи, че всяка първич
на младежка организация тря 
бва да намира собствен път 
метод и съдържание на ра
бота.

Мирослав Комленич, У1И-5 клас, Димитровград „На празник”

НАД КАКВО РАБОТИТЕ?

„Подготовям изложба...“
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ принадлежи нъм най-младото по

коление димитровградски художници. Понастоящем 
работи в Прокупие като преподавател по изобразител 
но изкуство в средния образователен център.

На нашия традиционен въпрос: „Над нанво работи
те”, той заяви:

— Напоследък по-интензив
но работя върху подготовка 
на художествена изложба, но- 
ято най-вероятно ще отнрия в 
Пронупие. Разбира се, сетне 
(ногато вече бъде готова) ще 
се опитам да я представя и 
в други места, може би в Ди
митровград.

Никола Пейчев

зации, в които членуват деца
та и младежта. Трябва да ин 
тензивираме дейността на 
младежта в останалите обще 
отвено-политически организа
ции и самоуправителни тела.

Затуй заехме становище 
през 1978 година обезателно

В моето творчество главно 
преобладава натюрмортът и 
пейсажа. Мотивите черпая от 
пределите нрай Топлица. Онол 
ността на Димитровград също 
използвам за мотиви на свои
те пейсажи.

да имаме една самостоятелна 
бригада на съюзните младеж 
ки анции, а също така да ор-

Всички тези задачи са при
ети като становища на ОК 
на ССМ на неотдавна проведе 
ното заседание. Обобщихме 
осъществените резултати, но 
изтъкнахме и проявените сла
бости. Въпреки че положител
ната оценка на марксисткото 
и.1 идейно-политическото обра-

ганизираме и своя местна бри 
гада. За да успеем — подго
товката ще започнем

За творчеството на Георги 
Георгиев може да се каже 
още, че в себе си е насите
но с огромен лиризъм, въпре
ки че в пейсажа обича повече 
да внася тъмни цветове.

още
през март.

А. Д.

Гостилничарско 
„БАЛКАН”

На всички свои 
клиенти, делови 
приятели, на вси-

ЧЕСТИТИ НОВАТА
с пожелания за но
ви успехи в социа-

предприятие 
ДИМИТРОВГРАД

Георги ГеоргиевБИОГРАФИЧНИ
ДАННИ Считам обаче, за да 

се получи цялостна представа 
за работата на един 
нин,

Георги ГЕОРГИЕВ е ро 
ден през 1944 година в 
Димитровград. Тук е за
вършил гимназия, а през 
1970 година Художестве 
на академия в Белград 
в класат на Неделно 
Гвозденович.

Досега на колективни 
изложби е участвувал в 
Белград, Прокупие и Ди 
митровград.

чки трудещи се и 
граждани

худож-
че трябва творчеството 

му да се погледне за един по- 
продължителен период. Защо- 
то определен цикъл всъщност 
настава и се развива за срав
нително по-дълъг период, зая
ви накрая Георги Георгиев.

СТ. Н,

Необходимо е да обърнем 
повече внимание върху 
совяването на първичните ор
ганизации, формиране и укре

ома-
1978 ГОДИНА

листическото изгра
ждане.пване на дружества, сдруже

ния V: обществените органи-

БЕСЕДА С ФУТБОЛИСТА

У
' I - '
- о ч- .V

У поритостта * * )
• * 4

И трудът
водят към успехитеВ изобразителното си изку

ство Георгиев е по-близък до 
импресионизма, макар че кар
тините му се отличават с ед 
на жизнена правдивост и до- 
сговереноот, 
впечатление за принадлежност 
към реалиотично изкуотво.

ШГ “ “ »* 11 *> 1 8 Й
Бивш и дългогодишен член «а футболния отбор Асен

Преди няколко дена орещнахме се 
ационния център „Парк" в Димитровград 
момента да оподел1им за успехите 
е бил «и е сега, намеренията. .

— Канво да ви

което създава
в спортно-ренре- 

и използвахме 
му, отборите чкетю член

кажа_ започна Пейчев __
та другарувам от как зная за себе ои Кпптп 
— осем години, слушах по-възоаотни?» ^ аХ садем
ели за футбола на/ го^^к за Пейчини/646 
живее в такава провинция!” Първ който р чяЯо 
от мен може да стане футболист ’е Еленко ВиллчпЗЪЛ' Ч® 
тава преподавател по физично възпитани» ВиДанович, то- 
лище М. Пияде" в Димитровград”^ * В оонот°™
До 197/ зГдаГт^вгЙдокиГ отборТбиГах"АСеН Б“' 
мача. Най-голям успех тмк ом» Р 3 повече от 120
не «и позволи да се класирам в' понвисГра™ °3а° ЮЛ 
бе първото поражение, а второто коп»тоР,?» 
ятелите ми ;в отбора В Димит™./ раздели с при-
болисти, обаче, трябва н^пл РЗД 'ша талантливи фут- 
тренировки И' на физичеомта к™™ояНа^ЧИ на ои°тематични 
становна високите резултати нД дГизоетТнат”^ ТаКаВа °6'

п-ЙТу°„^КдТбрееп3раиГОТаТа
пите. Продължих с упорита м/

с топна-

внук, че

♦учи-

Глигор Пейчевмене това в атака

^някшко^е^опейони Л|атра!ниа1обачеНТа БяХ « *«««* 
Футболист. Искам да че л/тбоГ ШТО ,гурист- • 
триумфи и катастрофи, ™ ф^тболитт Т ,ноои в себе ои « 
оотане винаги еднобраоно горд^6 е’ ,т°й тРябва

чувства уважавалт* и 5опец/алисти?еУТи^^ГВп,К°ГОТО ° вднакв,и 
тровпрадските и оиротсн/те лХтели " дим"-

Драган СТОЕВ

даСИ в „Раднички"?
огг опециалисъи 

тренировка и 'и О/т коле- 
преди четири
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ИЗ ДЕЙНОСТА НА МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИТЕ

НАПРАВЕНО ПОВЕЧЕ ОТ 

ПЛАНИРАНЕТО
!

Хората в мастната -общост 
Кострошевци се горди с по
стигнатите резултати. Но ка
зват, де са могли и повече да 
'направят. Огромна е помощта 
на заетите в строителните пред 
приятия в вътрешноста. А за 
клисуроките майстори-зидари 
надалеч се знае. Ценят ги ке 
само зарад чаоността, но и 
зарад изключителното трудо
любие.

Затуй, когато стане дума да 
се помогне на тия хора, т. е. 
на техните съселяни, в пред
приятията казват: „Да 
могнем
работници, няколкократно че 
върнат тъзи помощ”. И им 
помагат.

Местната общност Костро- 
шевци обхваща и селата Паля 
и Сухи дол. През изтеклата 
1977 година, мотивирани от че 
юбилея, с трудови победи, ре 
ствуването на Титовите и наши 
шиха да обогатят плодотвор
ната си дейност. Асфалтиран 
е пътят от кръстовището Кли 
сура — Стрезимиривци до Кос 
трошевци на дължина от три 
кулометра. Пълна помощ на 
тази акция оказаха граждани
те с доброволен труд, както и 
с парично участ.

Хората от Сухи дол завар 
шиха строителотвото на водо 
провод на дължина от около 
10 километра за чийто стро
еж изразходваха 200 хиляда 
динара. Тази немалка сума су- 
хидолчани обезпечиха чрез до 
броволни дарения, чрез местно 
самооблагане и известна по
мощ им оказа Общинската 
снубщина в Сурдулица. При 
това вояка домакинство учас- 
твуву с доброволен труд. Сред 
ствата и влажения труд се ис- 
платиха: в седемдесет домове 
пристигне питейна, изворна 
планинска вода.

Местната общност развя 
още дейности. Тя участвува

в строителството на ТВ-препре 
давател със сума от 50 хиляда 
динара. Разширен с коловоза 
около 4 километра. А разши- 
на пътя за саля на дължина 
рени оа путищата >в Сухи дол 
и Паля-

Коритото на река Никулица 
е регулирано на далжина от 
около два километра през но- 
строшевската а също толко 
ва и през оухидолсната мера. 
За регулацията на коритото 
са обезпечени средства от 100 
хиляди динара. В ход е елек
трификацията на Лапина ма
хала <в Сухи дол. Дължината 
на мрежата с нисконапреже- 
ние достига един километър 
■и 8 семейства ще получат 
електричеоки ток. За строител 
ството на тези обекти са били 
необходими 80 хиляди динара, 
а половината от тази сума о- 
безпечава местната общността

Както ни осъведоми Ратно 
соггиров, председател на мес
тната общност, само плана по 
залесяване не е попълнен. Не 
са засадени 10 хиляда борови

фиданки поради на липсата на
посадъчен материал.
че от заплануваното. 1Н0 място

— Направихме доста, пове- 
за самодоволство няма. През 
1978 година очанваме още по- 
съдаржагелна дейност. Запла
нувано е да са електрифицира 
Паля и да се застеля пътя до 
селото. Ще изградимо мост : 
в Паля и Кострошевци. Запла
нували сме редица още дру
ги работя-

Много акции в материално 
отношение помагат и жители 
от селата, които работят във 
вътрешността. Така например 
строителното предприятие „Ра 
тко Митрович” от Белград два 
помощ на местната общност 
в размер от 100 хиляди дина 
ра, строителното предприятие 
„Трудбенин” от Белград — 10 
хиляди, „Рад” — 50 хиляди и 
т. н. Хората от този меотна об
щност по този начин най-до
бре се отплащат на своя ро
ден край-

Милна Сонолов, уч. У111-5 — Димитровград дъждовно време

Съобщение на 
„Мост“

им по- 
добри са нашите

Журито за преглеждане предложените трудове 
на творческия награден конкурс на сп. „Мост” за 1977 
год. състав Властимир Вацев, председател, д-р Сава 
Пенчич и Миле Николов, 
ние:

членове, взе следното реше-

— За стихотворение да не се даде нито една
награда:

— За разказ да не се даде първа награда:
— втора награда за разказ се дава на разказа 

„ТИКВА” с шифър „Луна — 77” — след дешифриране
то е установено, че автор на този 
НИКОЛОВ, журналист на в. „Братство”;

— трета награда се дава на разказ „ДАЛЕЧНА 
МУЗИКА”, с шифър „Музина” — след дешиврирането 
е установено, че негов автор е СИМЕОН КОСТОВ, 
служещ, живущ в Белград:

— за отнуп е предложен разказ „НАШ ЧОВЕК”, 
с шифър , Добри дол” — след шифрирането е устано
вено, че негов автор е ИВАН БОРСКИ (Ванче Богоев), 
журналист в Радио-Ниш.

— Предлага се на редакцията на списанието да 
стъпи -в контакт с авторите на разказите „Всеки е ко
вач на съдбата си” с шифър „Фея” и „Когато изчез
ваха козите” с шифър „Дребни хора” и след извес
тно дообработване — въпросните разкази да се пе
чатат.

Сърболюб МИКИЧ

зказ е СТЕФАНеа

— За новела, есе, научна и публициотична ста
тия не се дава нито една награда.

Наградените и откупените разкази ще бъдат 
публикувани в следващите книжки на сп. „Мост”.

РЕДАКЦИЯ НА СП. „МОСТ”
Миряна Дончева, уч. УН-2: Селски пейзаж

торите: пулсът на едни бие мощно, уверено. . . При 
по-старите се чува едно вътрешно хриптене, всени 
миг може да очанваш да го задави нашлица...

Тогава не е и чудно защо Сима с особена гри
жа се отнася към „своя" автобус.

— И автобусът има „живо” сърце. След всени 
рейс не ще да е зле да го попрегледаш. Все ще за
бележиш, че тук е поотлебена няноя гайна, че там се 
поотвъртяла бурмичка, а може да се сблъснаш и с 
цял дефент. Наистина тоя дефент все още не се виж
да, но се налучнва, може да се предугади.

Танива „лекарски” проверки Сима прави след 
всяко пътуване. Той не обича изненадите. Просто до- 
стаъчно е да опипа с очи само, та утре нато потегли 
на път да му с нянан по-сигурно. Ниной не може с = 
точност да предвиди нога трябва да направи проверка
та преди нещо да откаже. Ето защо е редовната про- 
верна.

огато Автотранспортното предприятие в Бо
силеград потърсихме да ни посочат ной от 
возачите на автобуси е най добър, директорът 
Любен Богословов известно време се суети. 
След туй разрови нянанви книжа, взе един 

пръст проследи имената, мъннайии

К
(очерк)списък и нато с 

почти нечуто, най-сетне каза:
— Не, че нямаме. Имаме доста добри шофьори, 

съзнателни и дисциплинирани, прилежни в работата. 
Засега обаче (за деветмесечието) най-добри резулта- 

двойката СИМА КОСТАДИНОВ и СТОЙНЕти постига 
БОРИСОВ.

Дори ни посочи и някои цифренни показатели: 
при годишен план за общ доход от един милион за 
девете месеца на текущата (1977)година, той е ост,- 
щ-ствил 890 хиляди динара. Годишният план за до
хода е да се осъществят 540 хиляди динара, а ето 
за 9 месеца са осъществени 490 хиляди динара.

За нас по-интересно беше едно друго сведение: 
този резултат е постигнат не с по-голям брой преве- 
зени пътници, а чрез намаляване разходите на сто-

.

— После и автобуса не бива да се гони безми
лостно. Някои считат: щом е машина — натиснай газ
та докрай- А не е тана. И най-малкото „възвишение" 5 
на пътя, и най-малката вдълбнатинна — могат да се 
окажат злеполучни. Знае се, че „дребните" болести 
разяждат потайно организма — добави той-

Сима счита още, че Занонът за сдружения труд, 
именно занапред ще застави и другите към „средства
та за производство" да се отнасят по-другояче.

— Вие им назвайте „средства за производство”, 
а за мен един автобус нинога няма да бъде „сред
ство".

И донато записвахме цифрите, Сима Костадинов 
Използвахме момента, 

за следобедни- 
от път и трябваше

да си почине. _ __
— Особена тайна да успееш няма. Просто тря

бва да си обичаш работата си и да я работиш с любов 
— бяха първите му думи на въпроса ни: нак успява 
да задържи първото място според осъществен доход 

Тук трябва да се отняоним и да иажем, че Сима 
Костадинов е 32-годишен и че нато водач на автобус 
работи още от 1967 година. Тази година му е нянан 
„юбилейна" — цели десет години превозва пътници.

Роден е в Любета, нъдето и завършва основно
то си образование. След това учи столаисно Училище 
в Босилеград. Тув за пръв път сесреща с моторите 
и от първия миг заживява с тях.

— За мен моторите не бяха машина, миуиища 
желязо”, иаито обичаха да им иазват. Приех ги и 
живи същества. Вслушвали ли сте се нан работят м

бе влезъл за случайна справка, 
за да си насрочим среща — 
те часове, тъй нато бе пристигнал

разговор

Той се начи на автобуса, го, и 
де глава през прозореца попита:

— А сега, чувате ли живото сърце на автобуса,

нато пода

ат
Трябваше да се съгласим, въпрени че не почув

ствувахме това. Главно зарад Симо, зарад неговата 
шобов и все от дейността му нъм машините, гри
жливото, почти „бащинско" отношение към автобуси
те.

Разделихме се, а в ушите ни още се блъснеше 
неговия приятен глас: „Просто трябва да обичаш ра
ботата и да я работиш с люб°в"‘ Ст. НИНОЛОВ
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КОНФЕКЦИЯ „СВОБОДА“ - ДИМИТРОВГРАД
СЪС СВОИТЕ ООСТ „МЛАДОСТ" (производството) И „БУДУЧНОСГ" 

(търговията) И ТРУДОВАТА ЕДИНИЦА „ЕДИНСТВО" (общи служби) НА 
СВОИТЕ ДЕЛОВИ ПРИЯТЕЛИ, МНОГОУВАЖАВАНИ КЛИЕНТИ И НА ВСИ
ЧКИ ТРУДЕЩИ СЕ И ГРАЖДАНИ В СТРАНАТА И ОБЩИНАТА

ЧЕСТИТИ

„СВОБОДА" ПРОИЗВЕЖДА:
СЪВРЕМЕННА ДЕТСКА, ДАМСКА И МЪЖКА КОНФЕКЦИЯ

„СВОБОДА" СЕ ПРЕПОЗНАВА:
ПО СЪВРЕМЕННАТА КРОЙКА НА МОДЕЛИТЕ, СЪВРЕМЕННИЯ ВЪНШЕН 
ВИД НА ИЗДЕЛИЯТА, ФИННАТА ИЗРАБОТКА НА ВСИЧКИ МОДЕЛИ И 
ПО ДОСТЪПНИТЕ ЦЕНИ НА СВОИТЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

„СВОБОДА” ПРЕДЛАГА:
БОГАТ АСОРТИМЕНТ ОБЛЕКЛА В БОГАТА ГАМА НА РАЗЦВЕТКИ

„СВОБОДА" СЕ ПОЛЗВА:

С ГОЛЯМ АВТОРИТЕТ НА ДОМАШНИЯ И ЧУЖДЕСТРАНЕН ПАЗАР.

Новата 1978 година
ПОЖЕЛАВАЙКИ ИМ ВСЕОБЩ НАПРЕДЪК, РАЗЦВЕТ И НОВИ ТРУДОВИ 
ПОБЕДИ В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОТО ИЗГРАЖДАНЕ

г
Строително предприятиеоост »ШСТИЛК0Л0Р« «»

В ДИМИТРОВГРАД
Бабушница НА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ И ДЕЛОВИ ПРИЯТЕЛИ В 

СТРАНАТА И ОБЩИНАТА

ЧеститиИЗРАБОТВА:
Честита

— ПЕЧАТНИ ТЪКАНИ И ТЕК
СТИЛНА ГАЛАНТЕРИЯ,

— ХАЛТЕРИ,
— СУТИЕНИ,
— РАБОТНИ КОМБИНЕЗОНИ,
— КЪРПИЧКИ И ДРУГА ТЕК

СТИЛНА ГАЛАНТЕРИЯ.

Новата 1978 годииаНовата 

1978 година
С ПОЖЕЛАНИЕ ЗА ОБЩО БЛАГОДЕНСТВИЕ И УС
ПЕХ В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОТО СТРОИТЕЛСТВО

• Строителното предприятие „ГРАДНЯ" изгражда вси
чки видове обществени и частни обенти

ГРАЖДАНИ, ПОЛЗВАЙТЕ ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ УС
ЛУГИ НА „ГРАДНЯ”!

НА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ И ТРУДЕ
ЩИ СЕ

У

ММУ1Ш0-БКТ8В0 ПРЕДПРИЯТИЕ
»УСЛУГА«-Димитровград КОЖООБРАБОТВАТЕЛНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА 

СДРУЖЕНИЯ ТРУД

НА ВСИЧКИ ТРУДЕЩИ СЕ, ГРАЖДАНИ И ДЕЛОВИ ПРИЯТЕЛИ 
ЦЯЛАТА СТРАНА И ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА

Честити
в »БРАТСТВ0«

ДимитровградНовата 1978 година
С ПОЖЕЛАНИЕ ЗА ОЩЕ ПО-ВИСОКИ РЕЗУЛТАТИ В 
КОТО ИЗГРАЖДАНЕ СОЦИАЛИСТИЧЕС-

ГРАЖДАНИ, ПОЛЗВАЙТЕ УСЛУГИТЕ НА „УСЛУГА"

НА ВСИЧКИ ПОТРЕБИТЕЛИ И ДЕЛОВИ 
ОБЩИНАТА, СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА

ПРИЯТЕЛИ В

ПРОФЕСИОНАЛНАТА СЛУЖБА
НА САМОУПРАВИТЕЛНИТЕ ОБЩНОСТИ НА ИНТЕРЕСИТЕ 
ПО КУЛТУРА, ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА, ОБРАЗОВАНИЕ 
СОЦИАЛНА ЗАЩИТА И ДЕТСКА ЗАЩИТА

ЧЕСТИТИ
В СУРДУЛИЦА

ЧЕСТИТИ

Новото 1978 година
на всички ГРАЖДАНИ И ТРУДЕЩИ СЕ 

КАТО ИМ ПОЖЕЛАВА ВИСОКИ ЗАВОЕВАНИЯ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОТО ИЗГРАЖДАНЕ 

ОБЩИНАТА И СТРАНАТА

С ПОЖЕЛАНИЯ ЗА ОЩЕ ПО-ВИСОКИ 
ПРОИЗВОДСТВОТО, ЗА МИРЕН 
НО СЪТРУДНИЧЕСТВО.

I

РЕЗУЛТАТИ В 
ЖИВОТ И ПОЛЗОТВОР-в !НА
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Индустрия на каучукови изделия
ПИРОТ

ОСНОВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СДРУЖЕНИЯ ТРУД „ДИМИТРОВ
ГРАД" В ДИМИТРОВГРАД

НА ВСИЧКИ СВОИ РАБОТНИЦИ, ДЕЛОВИ СЪТРУДНИЦИ, 
КЛИЕНТИ И ГРАЖДАНИ В СТРАНАТА И ОБЩИНАТА

ЧЕСТИТИ

НОВАТА 1378 ГОДИНА
Като им пожелава високи завоевания -в со
циалистическото строителство и общо благо
денствие

ЗАВОДИТЕ НА „ТИГЪР" ЗА НУЖДИТЕ НА 
НАСЕЛЕНИЕТО И ПРЕДПРИЯТИЯТА ПРО
ИЗВЕЖДАТ:

— Всички видове топки
— Различни видове спортни обуквн
— Обукви от гума (лачени, дамски и др.)
— Технически стоки за широко потребление
— Технически стоки за автомобилната и 

други видове промишленост
— Гумени нишки
— Лепило за широко потребление
— Други видове стоки

— Радиални гуми за кола
— Вътрешни гуми
— Дюшеци, възглавници и други индустри

ални стоки от гума

ГРАЖДАНИ И ПОТРЕБИТЕЛИ:
ТЪРСЕТЕ ИЗДЕЛИЯТА НА „ТИГЪР” ЗАЩО- 
ТО СА ЕВТИНИ И ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИ!

Г л г
Образователният център 

»Моша Пияде« 
Сурдулица

Ш КОМРА8V3 Л1С081.АУМА 

Кантора — ДимитровградНА ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ
НА ГРАЖДАНИТЕ ОТ ОБЩИНАТА 

И ТРУДЕЩИТЕ СЕ
НА ВСИЧКИ СВОИ ДЕЛОВИ ПРИЯТЕЛИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, НА 
ВСИЧКИ ТРУДЕЛИ СЕ

ЧЕСТИТИ честити

Новата 1978 годинаНовата 1978 година
С ПОЖЕЛАНИЯ ЗА НОВИ ТРУДОВИ И БЛАГОДЕНСТВИЕ.

— „КОМПАС” Е ЕДНО ОТ ВОДЕЩИТЕ У 
НАС ТУРИСТИЧЕСКО-ГОСТИЛНИЧАРСКИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ, ОКАЗВАЩО СЪЩЕ
ВРЕМЕННО И ВАЛУТНИ УСЛУГИ НА 
ТУРИСТИ И ГРАЖДАНИ
ПОЛЗВАЙТЕ КАЧЕСТВЕНИТЕ УСЛУГИ 
НА „КОМПАС" НА ГРАНИЧНО-ПРОПУС- 
КВАТЕЛНИЯ ПУНКТ „ГРАДИНА” — ДИ
МИТРОВГРАД.

КАТО ИМ ПОЖЕЛАВА ПО-ВИСОКИ УСПЕХИ В ТРУДА И В 
ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ВСЕКИДНЕВНИТЕ ЗАДАЧИ

Г „Уния“ — Белград 
Мотел — Димитровград У

г
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ГОРАНСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ 

В СУРДУЛИЦА
НА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ, ГОСТИ И ДЕЛОВИ ПРИЯТЕЛИ

честити
честитиНовата 1978 година Новата 1978 година

— МОТЕЛ ДИМИТРОВГРАД ОБЕЗПЕЧАВА НОЩУВАНЕ НА ТУРИСТИ И 
ГОСТИ И ПРЕДЛАГА ИЗВЪНРЕДНИ СПЕЦИАЛИТЕТИ НА ЮГОСЛАВ
СКАТА И ДРУГИ КУХНИ

ДИМИТРОВГРАД ПРЕДСТАВЯ СВОЯ ОБЕКТ ЗА ОРГАНИЗИ-
НА ВСИЧКИ ГОРАНИ, -ГРАЖДАНИТЕ И ТРУДЕЩИ СЕ С ПОЖЕЛА- 
НИЯ ЗА ОЩЕ ПО-ВИСОКИ ЗАВОЕВАНИЯ В ЗАЛЕСИТЕЛНОТО 
ДЕЛО И СТРОИТЕЛСТВОТО НА СОЦИАЛИЗМА У НАС

МОТЕЛ .
РАНЕ НА УВЕСЕЛЕНИЯ

ДИМИТРОВГРАД ПРЕДЛАГА ПРИЯТНИ МИНУТИ ЗА ОТДИХ 
^ УЮТНА ОБСТАНОВКА И РАЗНООБРАЗНИ ПИТИЕТА— МОТЕЛ

И УВЕСЕЛЕНИЕ, У V
СТРАНИЦА 15
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Щ Хндротехника
СТРОИТЕЛНО-ГЕОТЕХНИЧЕСКИ КОМБИНАТ 

ОСТ „Морава“ — Божица
ВИСОКОСТРОИТЕАНИ И ХИДРОТЕХНИЧЕСКИ 
ОБЕКТИ В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА

СПЕЦИАЛИЗИРАНА ТРУДОВА ОРГАНИЗАЦИЯ 
ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА НИСКОСТРОИТЕЛНИ,

ЧЕСТИТ И
НА ВСИЧКИ ТРУДЕЩИ СЕ И ГРАЖДАНИ

1978 година
ШЖРаботниците, ч-

"7«е I Nтехните и
инженерите от 
ООСТ „МОРАВА” 
в Божица

ь. ш

МИТНИЦАТА - ДИМИТРОВГРАД
На всички трудещи се и граждани

честити

Новата 1978 година .
и им пожелава нови резултати в социалис
тическото строителство. ■■ V

ШШш*::№

||
ЗЕМЕДЕЛСКА
КООПЕРАЦИЯ

Ж-д:

§31

ЛРМА“
звонципо СЛУЧАЙ 30 ГОДИШНИНАТА ОТ 

СЪЗДАВАНЕТО НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

1 ------ НА ВСИЧКИ СВОИ УВАЖАВАНИ
—I;ДЕЛОВИ ПРИЯТЕЛИ И ГРАЖДАНИ 

I ТА И ОБЩИНАТА

1шШ ЧЕСТИТИ

• 1

....."II
5

НА ВСИЧКИ СДРУЖЕ- 
СЕЛСКОСТОПАН- 

ПРОИЗВОДИТЕЛИ 
и ГРАЖДАНИ

' I ' КЛИЕНТИ, 
В СТРАНА-

ни
СКИ

А ЧЕСТИТИ

шш НОВАТА 1978Новата 1978 годинаш

ГОДИНАШ Ли: ш
-

I ИМ ПОЖЕЛАВА 
1 И ПО-УСПЕШНО сътруд^сЖ™™®д

0 пон,елания за още по- 
големи успехи
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1У1РЗАИНД * МОЗАЙКА * МОЗАЙКА • МОЗАЙКА * МОЗАЙКА * МОЗАЙКА
, Л-. .

МОЖЕ БИ ЩЕ ВИ ИНТЕРЕСУВА?
ВЪПРОСИ:

1. КОЙ Е ЧАРЛИ ЧАПЛИН’
2. ВОЛНО ВИДА ТОПОЛИ ИМА?

ОТГОВОРИ:

антифашист, борец за мир.
Чарли Чаплин и неговото из

куство високо се цени в Юго
славия. Президентът Тито га 
отлбтчи преди няколко години, 
а Радиотелевизия Белград тая 
година откупи почти всички не 
гови филми. Някои от тях ще 
бъдат прожектирани през яну
ари 1978 година по телевизия 
Белград.

н*’/'К, който е постоянно в кон- 
филкт с обкръжаващата 
пи та-л ист-и ч е с к а 

'Кост. През 1923 година с фил 
ма „Парижанка" поставя 
лото на психологическата кино 
драма.

го ка 
деиствиггел-1. Истинското име на Чарл.и 

е Чарлз Спенсър Чаплин. Ро
ден е на 16 април 1889, 
нал на 25 декември 1977 
на. По произход е англичанин

почи-
годи- нача

Следват шедьоврите

ч ► г.' .

-у :'-:У ■ _____ ____ ! •

2. ТОПОЛА е род листопад- 
ми, двудомни, б7>рзорастящи 
дървета от семейство върби 
Има онолто 100 вида. Листа 
— различни по форма и голе- 
М1И1на, спиралмо наредени. Съи 
ветия

С. Ресен: Баби с овцете

Грижи за старитереои. които се поя
вяват преди разлистван е 
дървото. Семе — дребно, на 
върха с власинки, събрани в

на"#
кичур. Притежава висока къл
няемост. Тополите са разпро-
отра1нен1и в Европа, Азия, Аф-
рика и Северна Америка. Чер- В босилеградсните села през 

последните години остават все 
по-малко младежи. В .нашите 
села остават само стари хора. 
В Бооилепрадско хората прите 
жават хубава черта — уважа 
ват старите хора. Всични ония 
които в къщи ммат дядо или 
баба чувствуват голямо задъл 
жени е към тях. Има и по
забравени стари хора, но те 
са малко. Това са родители 
на деца, които работят далеч 
олг радния дом или оа в чуж 
пращат -им колети и правят по 
бина. Ко те се обаждат ма 
своите родители с писма, из 
сещения-

В -Босилеградоко старите, хо 
ра работят на своите имоти 
и това ги подържа крепки.

Като приятел на старите хо 
ра през последните години бях 
чест гост (на някои в машата 
община. Приятно бях изнена
дан ногато в такива домове 
където живеят хора по-стари 
от 70 години намирам, че до- 
макинотвото им е подредено 
и грижат се за добитъка. Ще 
посоча няколко такива. Баба 
Ката Стайкова от Горна Лиси 
-на през живота е имала мно 
го трудности. Сега живее спо 
коен живот при оина си Тошо 
и снахата Евдокия в Босиле
град. Дядо Пене Димитров от 
Райчиловци, махала Збирище 
има 98 години. Бил е в Аме
рика на работа. Днес има спо 
коен живот в село то и за не 
го се грижи дйщеря му Ва- 
сна.

1880 година. През целия би 
живот се занимавал със земе 
делие и овцевъдство. Той е 
здрав и крепък старец. Живее 
при сина си Аспарух и снахата 
Гуна, внучката Станка. Баба 
Иванка Йосева от село Млеко 
минци е стара 90 години. Ни 
кога ме е била при лекар. Каз 
ва, че най-радостен ден в жи

ната топола се среща най-мно
го по низките и топли части

крайна планинските долини
реките, трепетликата из
планините.

(Избор Б. Н.)

Чаплин в своята „треска за злато”

Своята кариера започва .Треска за злато” (1925), „Ци-като
музикален артист. През „Цирк” (1928), „Светлините на 

големия град” (1931). През
1913

година бива ангажиран в Холи
вуд. От 1914 до 1923 година 1940 година създава антифаши
снима в 70 късометражни и сткият памфлет „Диктаторът”,

след него филмите „Господинедна дългометранжа комедия.
В неговото изкуство се сливат Верду” (1947). Чарли Чаплин
условното и реалистичното и по своята висока хуманост и
зсбражение, гротеската и би- художествена сила в художеот

веното творчество етовата достоверност. Чаплин 
създава образа на Чарли, „ма фактор в развтйтието на све:
лк-ият” човек, бездомният скит товното киноизкуство. Виден

важен

ПИСМО ОТ ДОГАНКЦА

ОЧАКВАМЕ ПОМОЩ ЗА ПЪТЯ Ана Миланова, Млекоминци

вота й е бил 8 септември 1977 
година ногато в селото дойде 
електрически ток. За нея се 
грижи зета й Петрани и дъще 
Ря й Митра.

Баба Ана Миланова от Мле 
коминци, Костенечна махала е 
на 106 години и е най-стар жи 
тел в Босилвградена община 
Помни когато са „искарани тур 
ците от тяхното село". Баба 
Ана знае много отари босиле 
градски народни пеони и мо
же да ги пее. Не помни, че 
е била при лекар- Вече 30 го 
дини -няма зъби.

В село Буцалево живее Си 
меон Иванов, стар 95 години. 
И сега чете вестници без очи 
ла, бил е старстен лозец. И 
днес обича да отива на лов. 
Запитахме го с какво се пре
хранва и какъв е неговия „ре 
жим” в живота. Той ни каза, 
че най-много се храни със си 
рене, обича варена пшеница 
и зеленчуци. Лекарства не упо 
требя ва. Жизее при дъщеря 
си Дешка и зета Зи-нови Пей 
чев. И дядо Васе Иванов от 
Ярешник, отар 94 години и Пе 
тър Величков от село Дукат, 
стар 95 години добре се чуз 
ствуват, но и двамата са в ло 
шо материално положение. Те 
имат нужда от помощ.

Стоян ЕВТИМОВ

БЛАГОДАРЕНИЕ мест-активиостта ка
презните органи и организации нашето село

1976 година построи път от пет километра, кой
то свърза селото ни с Назърица. Тая акция се 
изпълни с големи трудности. До реализация на 
пътя дойде блато дарение на местната общност и 
нейния деен председател Топче Момчилов, стар 
70 години и на помощта от Общинската скупщи
на и нейния председател. Ние очакваме, че ще 
получим още помощ и с наше участие да напра
вим пътя така за да могат да се движат леки

Дядо Арса Божилов Станков 
от с. Радичевци е роден презЮгослав Влахович, I награда

коли, за да може хората от вътрешността 
страната да си дойдат при родителите. В нашето 

телевизия, телефон, няма култур- 
забави. Затова решихме през 1977 година да 

построим път, който върви покрай реката, труд
но проходима местност, но закрита от ветрове и 
удобна за движение.

Сега сме в застой с този път, защото ня- 
средства. По-рамо беше казано, че ще се 

народния заем, ако се съберат 
план. Но какво става с

па

село няма ток,
На 30 декември 1977 го 
дина се навършват 40 
дни, изпълнени с тъга и 
печал след трагичната 
смърт ма нашия мил

ни

маме
отпуснат пари от 
повече от предвидения 
това обещание не ми е известно. Зная обаче, че

Затова Нилород Геровнародния заем е преизпълнен, 
ми се отговори по този въпрос.

планът с 
моля да Т. II.

лекар — стоматолог

е-ги л  ̂ в‘С
ц аппо-мо- &61 йшйело&.1я 
с\ц*<Л1’Х,?Л'1ка'$л4-М^^Г ('Шгл

'ш/йша слтЛ Йа оп^
' Ши■ЛНел)Ле>МШ'*№»с-

На този ден в11часа на димитровградските гро
бища, на гроба на спъпия ни покойник ще положим 
цветя- Поканваме близни, роднини и приятели да при- 
съствуват и споделят с нас безмерната тъга по не
забравимия МИЛЕ.
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Пет до дванадесет♦

НЕКА МИ ИЕ 

ЧЕСТИТА!
НАБЛИЖАВА нова година, а на мене спе повече 

тесно. Сви се радую. а я се чудим кино чеми стая
прекарам тия празник. Ючера получи писмо од поста- 
рият син. Пише ми: „Тате, нена ти йе честит трантор, 
че дойдемо за Нову годину да ти честитамо!”. Оцутра 
пощарат ми даде цел гръс писма честитйе. Нема 
место у „Братство” да ви све напишем нинво ми пи- 
шу, ама да ви цитирам само ненойе. Бай Джора од 
Драговиту каже у писмото: „И я се научи дена си 
купил трактор, че дойдем да те видим и да одгостуй- 
емо!. . Бай — Вене од Босилеград пише у честит- 
нуту: „Слъзе ми потеноше од радост, на чу дена си 
нупил трантор. Че дойдем с женуту и децата. Ченац 
ме. . .”

Нова година!. . •_ Констатирам, че е приет Правилникът за възнаграждава-не и честита

живее до дълбоки старини.
— Това още веднъж доназ 

ва — казал другият — че ко- 
гато действително болният ис 
ка да живее, безсилна е даже 
медицината.

стари 
разказал за

Срешнали се двама 
лекари. Единият 
свой болен, който по всични

По-младият син ми пише дена че дойде с йо* 
ще двойица свойи приятел>е. . .

Па айде, синовете нена дойду- Не могу да на- 
жем нищо и за Бай — Вене, стари смо приятели.
Ама одена йе чул Джора од Драговиту. Гога од Стро- 
шену чешму каже дена чена с нестърпление да дойде 
да види тракторат. А не може да се начудим нино се 
научил на баджу ми баджа од Паснашию, па Лена 
од Власи и Стоимен од Звонци.

И не ми йе друго криво, нека дойду. Ама кино 
я не съм знал нига Джора купил телевизор, а синовет 
тансетия, па Гога од Строшену чешму лани беше < ,
купил телевизор у бою, па Бай — Вене оди Босиле- ^ 
град трипути нупуйе лимузину, а на Стоимена од Звон
ци нинига му у дом не съм улезъл. А са нига Манча < 
нупил трактор „форгусонац” по „зеленият план" сви 
оче да дойду да га виде и да ми честитаю. и ужйим 

да ми честитаю и Новуту 1978 годину. Па се чудим < 
и дзверим кикво да прайим. Дали да продадем трак- < 
торат та да доченам госйете или да узнем зайем по 
„зеленият план” та да напрайим госйе за Нову го-

Х^М\®Р
прогнози трябвало да умре 
още преди десет години, но 
живее досега и се надява да

В ШОТЛАНДИЯ:

★

— Мамо, нашите съседи си 
гурно са много бедни хора!

— По какво съдиш, сине?

— Ама тяхното момиче глът 
нало една стотинна и сега вси 
чни плачат и винат като лу
ди!. . .дину.

Нека ни йе честито и дълговечно, ама за трак
тор изгледа че падне дебело пиен>е. ★МАНЧА

— Признавате ли, че с един 
удар сте разбили челюстта на 
този човек?

Без думи
- Да.

— Искате ли да добавите 
още нещо?

— Не, мисля, че първият 
юмрук му е напълно достатъ
чен.

★ м\т№
— Знаеш ли, аз съм прохо 

дила на десет месеца — каз
ва едно момиченце на своята 
приятелка.

— Когато бях на десет ме 
сеца, аз също можах да ходя, 
но не казах на моите родите
ли и те ме носеха до две го
дини. — Къде ще чакате Нова година?

— В няная трето-селсна дивизия- . .


