
ьря-тстВо С указ на президента 
на СФРЮ от 14 февру 
ари 1975 г. Издател
ство „Братство’' е удо 
стоено с Орден брат
ство и единство със 
сребърен венец за осо
бени заслуги в обла
стта на информативната 
и графическа дейност 
и за приноса в развити 
ето на братството и 
единството между наши 
те народи и народности.
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СВЕТЪЛ ПРАЗНИК
7;

Историята на всеки народ има един светъл 
празник, който с особена гордост и самочувствие из
пълва сърцето на народа. Това е празник по-свиден 
от скъпа рожба, по-мил от най-вълнуваща радост. 
Светъл празник, озаряващ минало, настояще и бъде
ще.

За югославските народи това е 29 ноември — 
Празникът на Републиката. Защото на гоя ден преди 
35 години вековната мечта на всички югославски на
роди и народности стана действителност: роди се 
братска общност зациментирана в обща борб-л срещу 
фашизма.

Раждането на Републиката все още продължа
ваше, когато през 1943 г. в Яйце на II заседание на 
АВНОЮ бяха положени 
Тази Република с цената на един милион и седемсто-

По-точно:

основите на Републиката.

жертви донесе Свободата.тин хиляди
пренесе я през пожарите на четиригодишната, най- 
кървава война в историята на човечеството.

Ако зрелостта се измерва с годините. Републп 
ката навлязва в разкоша на годините. За три и по 
левнна десетилетия тя извървя път и достигна ценно 
сти, които се създават с векове. Из пожари и 
лища, из срутени къщи и развалини изникна една 
преобразена страна — страна на самоуправителсн со 
циализъм и необвързване.

пепс-

Свикнали сме великия празник да измерваме 
между два празника. За настоящата 
кажем, че е изключителна плодотпор

с постиженията 
година може да 
на и богата.

Единадесетия конгрес на СЮК 
всички наши постижения и

Плодотворна е с 
революционния заряд на вчерашни, и днешни, и утрешни. По претворяване 
кеъено дело на Закона за сдружения труд, озаконил 
пръв в света освободения труд, свободната размяна 
на труда... Не само конгресните решения на Съюза 
на комунистите, но и конгресните решения на Син
дикатите, на Съюза на социалистическата младеж - 
очертават измеренията на идните задачи, които тряб 
ва да се решават, за да вървим още по-ускорено на 
пред.

В

Втората заседание на АВНОЮИсторията нощ:

ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНАПРЕД ДЕНЯ НА РЕПУБЛИ КАТА В

ТЪРЖЕСТВЕНО И ДЕЛОВОмостове.Богата е с още стотици нови заводи, 
километри автомагистрали, детски заведения, учили 

^иники, спортни обекти... Няма република, пя
“ Жо ГГГстрои"’даа ИГс.”И»=а^--

^Г«^аНГ2ар^ТВ^чГ°^к,,; 
които са дошли, или които ще дойдат.

Димитров. След това ученици 
те от основното училище 
гимназията ще изпълнят по
дбрана културно-художествена 
програма.

Освен тържественото събра 
ние в
рания щс се състоят и почти 
във всички села в общината. 
На тези събрания ще се изне 
сат доклади за значението на 
празника и ще се изпълнят 
подходящи културно-художе
ствени програми.

доклад за значението на пра
зника ще изнесе секретарят 
на Общинския комитет 
СКС и Димитровград Венко

ЧЕСТВУВАНЕТО На .29 по- 
— Деня на Република 

та и ознаменуваното на 35 
годишнината от провеждане
то на Второто заседание на 
АВНОЮ ще* започне в Дими
тровградска община в 
на нови трудови победи На 

ю часа, край

на и
ември Н I

но цената насъвсем не е лек:
с подвизи) възобновихме ра 

ИКОНОМИ-
Извървяиият ПЪТ 

себеотрицания (и дори
-.пушената страна, създадохме съвременна 
Р отстояхме на нечуван натиск, иребро-

Но запазихме националната си 
мпоюнацио-

зиак града тържествени съб
В този брой като 
приложение поме

стваме речта на 
Й. Б. Тито на 

Осмия конгрес на 
Югославските 

синдикати

25 ноември, в 
Пъртоноиипското врело,

в употреба и 
провъзгласи за завършен «ъР- 

стап па районния водо- 
обект с голямо значе

тека, оцеляхме и 
дихме трудностите.
самобитност, богатото и многостранно.

се предаде

ни дава правото вбитие. Това 
на Републиката да бъдем щастлив 

с постигнатото.

ВИД 
провод,югославсконалио 

Деня на Празника 
и със законно

жителите на Забърдис.пие за
града и крайградските сели-право да се гордеем Тържества ще се състоят и 

изнесат доклади и в основни
те организации на сдружения

ние сме оп- 
за ие-

всякога досега, ща.И днес, повече от 
за социализъм, На 27 ноември, в 18 часа.

на Центъра 
за култура щс се състои гъР 

събрание, на което

за самоуправление,
съвместно съжителство 

В братско единение 
като зс-

труд и в останалите трудови 
общности в общината.

ределенн 
обвързване, за мир и мирно в голямата зала

А. Д.в целия свят.
народи и народности 

братството и единството, 
в социализма.

между народите 
на всички югославски жсствеио

сво-
ница в окото си пазим 
б одата, своя самостоятелен път читатели и сътруднициНа своите

Заредени е твърда воля. крепко бдим и е го- 
които пред нас пое 
на комунистите. За 

поръчение, идващо от ге- 
положили животи-

29 НОЕМВРИДЕНЯ НА РЕПУБЛИКАТА —
Издателство „Братство”

„Братство” излиза на 8 до-

товност претворяваме задачите, 
Тито и Съюзъттавят другарят 

нас
ройската смърт на хиляди синове,

щастлив ден и бъдещето.

това е и заветна цел.

Следващият брой па 
1978 г.

\вк.
те си за нашия кемврист. Николов



I) БЕЛГРАДНА 16 И 17 НОЕМВРИ

Тито и Чаушеску потвърдиха 

успешното развитие на 

сътрудничеството
Президентът Тито отличи румънския президент с Ор ден юнак иа^|Соция

кия труд. Чаушеску покани другаря Тито да посети С1 1 умъ 
с удоволствие. ,

билатсралнитс и миогостран- 
икономически, научно-НИТС

технически и културни отио 
между всички страни,шения

подписиици па документа.
Застъпвайки се за развитие 

всестранно добросъседско 
сътрудничество 
те, двете страни и сега проя 
виха готовността и по-ната
тък да работят върху издига
нето на двустранното и мно
гостранно сътрудничество 

балкански

ма на Ьалками-

с
страни.всички

НС110-прсдставлявакоето
средствси принос къ-ч издига 
не на общоевропейското съ
трудничество в дух на Заклю 
чителния акт от Хелзинки. 
Развитието на това сътрудни

ца VIII конгресБелград в навечерието

ОСМИЯТ КОНГРЕС ПА СЪЮЗА НА ЮГОСЛАВСКИТЕ СИН 
ДИКАТМ

равноправни 
зачитане

върху
основи, при пълно 
независимостта, териториал
ната цялост и самостоятелно 
то развитие на всичкч, ще до 
принася за заздравяваме 
стабилности и мира в балкан-

чество

Делови договор на 

работничесната класа
на

ския регион.
ПОТВЪРДЕНО ЗНАЧЕНИЕ 

ТО НА БЕРЛИНСКАТА КОН 
ФЕРЕНЦИЯ

Н. Чаушеску и И. Б. Тито Председателят на СКЖ Йо- 
сип Броз Тито и генералният 
секретар на РКП Ни кол ас Ча 
ушеску
тък в комюникето 
тираха, че много комунисти
чески и работнически партии 
укрепват своите позиции, ка 
то търсят адекватни решения 

и пътища за 
развитие, 

свои собствени програмни оп 
ределения съгласно 
ните условия в своите стра
ни и изискванията на съвре
менната революционна борба 
и стават все по-значителен 
фактор на национален план 
и в международния живот.

и ангажиране на работническа 
та класа и на трудовите хора 
върху укрепването и по-ната
тъшното развитие на система 
та на социалистическото 
моуправление и създаване на 
условия, в които трудещите 
се действително ще решават 
по всички 
си за живота и труда в своя 

трудова организация, ко 
муната и в цялото общество.

От в 21 до 23 в голямата 
зала на Дома на Синдикати
те в Белград се състоя Осми 
ят конгрес на Съюза на 
югославските синдикати. В то 
зи най-висш делови договор 
на работническата класа взе 
ха участие \над 2000 делега
ти и гости и многобройни де 
легации от чужбина.

Председателят на Съвета 
на югославските синдикати 
Мика Шпиляк изнесе доклад 
„Съюзът на югославските син 
дикати в борбата на работни 
ческата класа за развитието 
на самоуправителните обще
ствено-икономически отноше
ния и на политическата си
стема на социалистическото 
самоуправление.”

В съвместното комюнике 
за разговорите Тито — Чау
шеску между другото се каз

По покана на президента 
на СФРЮ и председателя на 
СЮК Йосип Броз Тито гене
ралният секретар на Румън-

казва се по-ната- 
конста сава:

Президентите Тито и Чау
шеску с удоволствие конста
тираха, че в периода от сре 
щата им станала на 3 и 4 де 
кември 1977 в Дробста — 
Турн Северин, приятелските

ската комунистическа пар- 
'■ тия и президент на СР Румъ

ния Никола Чаушеску напра
ви приятелско посещение в 
СФР Югославия на 16 и 17 
ноември т.г.

Президентите Тито и Чау- 
- шеску и сътрудниците им во

диха изчерпателни разговори 
за отношенията и сътрудни
чеството между двете прия
телски съседни социалисти
чески страни, между СЮК и 
РКП, за международната об
становка и за актуалните въ 
проси в международното ра
ботническо и комунистическо 
движение.

Разговорите преминаха в 
сърдечна и приятелска атмо
сфера, взаимно уважение и 
пълно ръзбирателство.

съществени въпрообщественото
изграждайкиси та

конкрет-отношения между двете-стра 
ни и партии всестранно 
развиват и че е постигната 
висока степен на съгрудниче 
ство, взаимно разбирателство 
и доверие.

Налице

се На това важно делово за
седание подтик дадоха Еди 
надесетият конгрес на СЮК 
и речите на другаря Тито.

е дву трайната го
товност за интензивиране иа 
контактите и сътрудничество

Работническата класа на 
Югославия излезе на своя кон 
грес 
във
циалистическото преобразова
ние на страната. Тези пости 
жения са изграждането на сз 
циалистическите самоупрази- 
телни отношения.

Подчертана е необходимост 
та от по-нататъшно укрепване 
на демократичните отноше
ния между всички .прогре» 
сивни партии и движения в 
борбата за решаване на клю 
човите международни пробле 
ми, изграждането на нов ико 
номически строй и разоръжа 
ването, за установяване на 
политика, която ще изклю
чи силата, заплашването със 

сила, за обепзчаване 
мир, сигурност и прогрес на 
народите.

с големи постижения 
всички области на са

то между парламентите, пра 
вителствата в републиките, об 
ластите, околиите и градо- Конгресът

югославските синдикати 
проведе по време на мктензи 
в на

Съюза нанавете, трудовите организации 
и гражданите.

Двамата президенти подчер 
таха, че сегашната междуна
родна обстановка характери
зира все по-засилената борба 
на народите и държавите за 
мир, афирмация на разведря 
ването като универсален про
цес; за активното междуна
родно съжителство, демокра
тизация на международните 
отношения и развитие на 
равноправно сътрудничество. 
Все повече укрепват тежне
нията и интересите на наро
дите и държавите за свобод
но и независимо развитие, за 
равноправни отношения и 
взаимно уважение, а против 
всички облици на до;чинация, 
натисци и намеса във вътреш 
ните работи на други страни.

Разглеждайки обстановката 
в Европа в светлината на ре
шенията на Белградското за
седание и показаната

сс

обществена активностшшши Драгослав Маркович на 

посещение в Унгария
на

КСТНИИ НА БЪЛГАР
СКАТА НАРОДНОСТ В 
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Ръководителите 
партии подчертават, че прин 
ципите на независимост и рав 
ноправие, отговорността

нд двете
Делегация на Скупщината на 
СФРЮ начело с председателя 
Драгослав Маркович от 20 до 
24 ноември т.г. бе на офици
ално посещение в НР Унгария 
по покана на унгарския На
ционален парламент, делега 
Цията води разговори с пред 
седателя на Национални 
ламент, Антал Адро 
ставители в

и с други ръководители ка 
съседна социалистическа Унга 
рия.на

всяка партия пред собствена
та си работническа В Будапеща и в други ме

ста нашата делегация се сре 
щна с представители на мест 
ните и областни юргани и ор 
ганизации и посети повече сто 
пански обекти 
торически паметници.

класа и
народ и ненамесата 
решните работи — е един
ствената трайна основа 
отношенията между 
комунистически и работниче
ски.

във ВъТ

за я нар 
с пред- 

парламента кактовсички и културно-ис

социалистически и соци 
алдемократически

готов- 
участ-

Европсйското съвеща 
да се обезпечи континуи 
в отслабване на напреже

ност на страните 
нички в ПРЕЗИДЕНТЪТ НАпартии. БАНГЛАдежосвободителни движения и 

всички други прогресивни и 
демократически партии 
жения в света. В

ние 
тет

нието, двамата президенти под 
чертават необходимостта 
активно действуване към по
следователно и цялостно про
веждане на принципите и ста 
новищата на Заключителния 

от Хелзинки. Те считат, 
че трябва да се интепзивират

ЗИАУР РАХМАН В ЮГОСЛАВИЯи дви
от ТОЗИ СМИ

СЪЛ те потвърждават ГОЛЯМО
то значение на Берлинската 
конференция на

От 20 до 23 ноември 
тп ПЛ!^На На пРезидента Ти 

посети прези 
ка "а НаР°Дна републи- 

п„1 адеж 3иаУР Рахман Президентите Тито и

т.г. ман и 
гледаха
перспективите на

между двете приятелски
необвързани 

вах- и обстановката

сътрудниците им раз- 
взаимоотношенията и 

развитието

по
комунисти- 

пар-акт ческите и работнически имтии в Европа.
страни, както 

в света.СТРАНИЦА 2

ВРАТСТВО 24 XI 1978 ГОД.



ПРОЛЕТАРИИ ОТ ВСИЧКИ СТРАНИ, СЪЕДИНЯВАЙТЕ ОЕ1

Комунист
Орган на Съюи на югослаасьите комунисти и на Съ^^^аМ комунистите на Сърбия

Бр. 1133
Година XXXVI 

24 ноември 
1978 

Белград

п
ОСНОВИ, КО! дадат възмож-И този ис- новивсички наши народи и народности, 

стински момент дойде в нощта срещу 29 и 30
върхугодишнини, личиости, съ-ч и народностина всичкипостги. Обикновено 

ючителносттд па праз-

™лкоНе‘ видимо" това“ “чс “‘‘мтернч^ското' съ" Същността и значението на този акт изра-
нание ^.а“ общността всеки такъв момент не- зи другарят Иосип Броз Тито между друго- 
минуемо водиТо преоценка. = ~

шление на тоз^блясък и озарявано. дадоха^ ~ ‘"а
_ „от гппшш пт ппг.рсжлането на революционната борба за свободата и нов, по-Тридесет и пет годили от провсядшето на Р ижмвот в иаЛ т„Уд„ите часове на своя-

Второто заседание на АВНОЮ' '-яРПлЧУВ. та история народите на нашата страна имаха
доста голямо разстояние, .което моке «а у лостатъч|,о сили и способности да осъществят
ствуваме и като вододел ^ я а тра;1 едпа от своите пай-големи придобивки... На
край участниците и "вр*мешшциге «а ^ 0 заседа1|яе на АВНОЮ са положени нс- целия свят, пред ..
изключително значително събитие, тинските основи на федеративната държавпа Това
чествуване днес взимат участие и вече р> ■ 6б а с 1о0а „ основите на нейния суве- /респектират ни
хора, родени и отраснали в нова Югослав я, ^ я териториална цялост... На това «сто чужбина, които 

своето устройство именно ,полу ш в ре 1 събрание е прокламиран принципа на гимитета на
АВНОЮ. Намираме с.^, един мщ Еиетитет на югославската държава в между- решенията

когато като при.садлежацр към различп, „арод,^та общност, който народите па Юго- светлина .«
поколения, може да ““Д“" “ да жяво славия практически потвърдиха в обецата осво- предст
ме, че поръчението на АВНОЮ е не бодателна борба. Гази обща борба изрази ре- движение и неговия
и актуално, но че и в бъдеще ще остан^цато т а 1 народи на Югославия яда фашизма. Във всичко
и актуал историчсската насочено?^ ™ ПоедаН..ш върху равиоиравпа само нарасна с това,

. ' „ отбраната ..а своята териториална ця- ставитсл на нашия
лост без да нризнават някому правото за раз- гато се има предвид, че ние живеем влост, без да признават я, з- който „ устр0(|Н п0 такъв начин, че на споме
покъсваие на „Ю.ославия - натия фактор принадлежи изключително зна-

изтъкване на съзнанието за коптииуи- чително място, 
тота и цялостта на югославската държава, 
коото дойде до израз в слож.юш.те и трудни 
обстоятелства през Втората световна вбйиа, 
представлява безспорно едно от осрй1 
поръчения па АВНОЮ, което бо пс само от от 
ромна важност в момента, когато е опове
стено, но запазва трайно значение в по-нататъш
ното развитие на нашито и по-широки балкан
ски пространства. Разбира се, това бе прокла
миране ..а суверенитета и иптегритога на една 
общност със съвсем нова вътрешна структура.

тогавабития. •посре; папроцеса•венода се включат 
съвременното социалистичеа
на света/ * * а я * 1 ,Ш0

ноември 1943 година. реобразованиеидва

От историческа перспекти 
жестоките стълкновения в гс 
та и революцията 
стана притежание на онези 
ха и знаеха на отговар 
вътрешнатата структура 
АВНОЮ бе провъзгласе

( е ясно» че в 
иш1те на война- 

в нашата,; страна, успехът 
ли, които може- 
чин да обновят 

йа нашата държава, 
н за магистрален акт, 
дещето и който получикомуто принадлежи 

правото да представлява нашата страна пред 
■еждународната общност*', 
нещата не можа, а да не 

Р онези политически центри в 
нак силно инсистираха на ле- 

жанското правителство. Едва 
Нд АВНОЮ направиха в 
с необходимата обективност да се 

Народоосвободителното
принос в борбата срещу 

това ролята на АВНОЮ 
че то излезе като пред-

състояние

която 
шенията на истинска
мент, ролята на

трайна съставка 
акция

I! държавен контииуитет, ко- 
свя г,.на нашата почва.

известно как сс дойде до Второто 
АВНОЮ. Необходимостта в пълна 

политическата същност на 
помпа и да се разкри* 

на по-нататъшно го разните 
присъствуваше, разбира се, 

АВНОЮ е формирано вече 
на заседанието в Бихач. Но 

някое по-дълбоко чув-
бъдат из* 

свят.

Добре е 
заседание на 
степен да се осветли
Народоосвободителната 
ят перспективите
на нашата страна, 
от самото начало, 
през 1942 година 
сакаш се изчакваше с 
ство на правия момент, когато ще 
казало неговото поръчение пред пелия 
гт „ поп пбгтоятелства решаваха за това,

мата »ое,,"а11еже се касаеше за съдбата на

Това
Такова схващане и такава поставяне дове

доха до успех в един решаващ момент за съд
бата на нашата страна. Този исторически опит 
трябва да присъствува и във 
шии изкушения по нашия

опит ще обезпечи трайност на поръчепн-

пнито
вечикн по-нататъ*

път, и този истори
чески 
ото на АВНОЮ.

Блаже КОНЕСЮ1

страна.

Гнм1тРА1|Г честитим деня на реоублииатаНА ТРУДОВИТЕ ХОРА



2 Комунист
ПО ПЪТЯ КЪМ РАЗВИТИЕ двноюДа не се чака помощ-но да 

се предлагат програми НА
НАШЕТО
БЪДЕЩЕ

оазвитисширока акция за ускореноКомунистите па Босилеград раздвижиха 
на своята община, предлагайки реални програми на развитио

съл на тази помощ е фииаи 
сирането па пашите програ- 

които трябва да означа 
укрепваме на материал 
основа на общината и

ване развитието на неразвити 
те, находища на руди и суро 
вини, с които този край е 
богат. Върху тези елементи 
се основават всички развойни 
програми в комуната. Обаче 
това са едри залъци за мал 
ката 
емо,
едт партньори и финансиери.

Велимир Филипович

ми.о преди две години поч 
ти беше истински под 
алг да се дойде с кола 

до гюсилеград. Самият град 
и тридесет и шестте села, 
гравитиращи към него, са еги 
снаги върху постна и оедна 
земя, скатовете на Весна ко
сила — па ниго той е можал 
да предложи част от своите 
природни оогатства,. нито пък 
някои е могъл до него да 
дойде и да донесе и наи- 
скромната техника или техно 
логид за ползването на тези 
оогатства.

Навярно поради това все 
доскоро владееше мнението, 
че в Босилеград няма усло 
вид за по-оързо икономическо 
развитие, понеже оощината 
изоставаше в развитието си. 
средствата, които предлагаше 
Репуоликанският фонд за на
сърчаване развитието на не
развитите оощини, оставаха 
неизползвани, лората все пак 
не се примиряваха с такова 
състояние, 
се школуваха — и напускаха 
този край- Школуването ста 
ва неооходимост и изход от 
бедата, па високообразовани 
босилеградчани има но всич 
ки краища в нашата страна. 
Само в ниш моментално има 
около 200 лекари, гимназиал 
ни учители, правници, инже 
нери и други специалисти от 
тази община.

А ват
пата
ио-дългосрочио решаване 
проблемите по 
то. Само върху тези основи 
може да превъзмогваме беда
та и да осъществяваме пъл 
но равноправие в нашата са- 
моуиравителна общност".

Революционното лреобразо 
вание на Социалистическа ре 
публика СърбИЯ/ *ЪРХУ 

сложени на

па Милосав Миркович
стопанисване

осно- 
Второто 

АВНОЮ, широ-

самоби- 
мо-

община, па е разбира 
че внимателно се тър

спобитният и 
тенн витеисторически 
мент, който се разля в 

творческа вълна
заседание на 
ко се разклони в следващите 
десетилетия и днес е но-успе 

отколко

итрайна
който от ден в ден ни води 

бъдещето, молюнт кои 
и тежки

И докато за ползваие на ру 
дните богатства се разглеж 
дат на по-широко равнище, 
босилеградчани започват да 
предлагат и „по-дребни" про 
грами и да насърчават разви 
тието и модернизацията на 
онова, което имат. Мощно 
насърчение към това им дава 
Конституцията, Законът за 
сдружения труд и партийни 
те документи, приети на не
отдавнашните конгреси.

От няколко .предприятия- 
джуджета" направиха голям 
комбинат, а пред реализа
цията е и крупен проект в 
селското стопанство. Средства 

полу

по-творческошно,
тогава. Под крак с успешното 
демократично и социалистиче 
ско развитие вървеше и ма 
териалното и социалното рз 
звитие на Републиката. Съвку 

обществен

къмТова съзнание стана осно
вен двигател на всички по
литически акции в общината, 
а Съаозът на комунистите е 
инициатор и носител на широ 
ката акция във всички срс 
ди по програмите на разви
тието демократично да се ра 
зисква, да се преразгледа тях 
ната стойност, да се менят 
и иновират, понеже само по 
тоя начин може да се оча 
ква по-бързо развитие на ко
муната.

Обаче истинският разцвет се 
очаква едва, когато започне 
експлоатацията на големите 
рудни богатства в тези преде 
ли. Залежите на фосфат се 
преценяват на стотици мили 
она тона, а съвсем ае по-мал 
ко са и залежите на графит 
и цинк. Босилеградчани са 
заинтересовани за експлоата 
цията на тези суровини в съ 
трудничестдо с РТБ Бор, „Тре 
пча", „Зорка" и още някои 
по-големи организации, па се 
очаква с тяхна помощ уско 
рено да се напусне „клуба на 
неразвитите".

сгъсти дългите
на борбата и надежда 

на въстания и рсволю- 
комунизъм,

то
векове
та.

комуни иции,
трае и изтрайва 113 всяка кра

на нова и винаги по-нова 
Югославия. Двадесет и деве
ти ноември хиляда дсветсто 

четиридесет и трета сля 
горящи мостове 

бъдещето, 
основно, равнопра

продуктпният
през последните четири го
дини (1974 — 1978) се увели
чаваше с шест процента, а 
в обществения сектор с към 

Най-голям

чка

тин 
всички 
миналото и

на
седем процента, 
принос в общото 
развитие осъществи нромишле 
ното производство.

та
стопанскосъдбовно, 

вно и равно истински да слее 
творческите сили на целокуп 
пия народ и народности в 
„преминаването от царството 
на нужността в царството на 
свободата'’, как това блестя
що предсказваше Маркс, на 
нас и за нас.

докато 
на селскостопанувеличението 

ското производство яе върви по 
Република 
напредък

са обезпечени, проектът 
чи „зелена улица" от компе 
тентните и идната година тря 
бва да бъде завършена фабри 
ката за преработка на карто 
фи в скорбяла, 
ще има 200 работника, а око 
ло 2000 производители на кар 
тофи в общината ще сдру
жават сцоя труд с фабрика-

възходяща линия- 
Сърбия отбелязва

всички стопански области, 
благодарение на мощната ра 
ботническа класа и на висока 
та им самоуправителла моти-

Босилеградчани
във

Фабриката Преди цели тридесет и пет 
години политическото заседа 
ние в Яйце не беше кратък от 
дих за великия поход, но 
Народоосвободителната бор
ба, не беше и предел, по 
основоположен делов дого
вор за бъдещата съдба, за 
бъдещата общност, за социа 
листическата перспектива на 
народите и народностите, чий 
то боеви иденгитет се по
твърждаваше с всеки завър
шен или започнат марш. А 
хиляди и хиляди километри 
караше този исторически 
марш на храбрите, напредни 
чави, решителни пролета-

вация.

Върху все по-богатия стопан 
ски релеф на Сърбия изпък 
ват гиганските отделни ре
зултати, които естествено се 
сдружават с резултатите на 
всички югославски републики 
и автономни област. С из 
граждането на нови електро 
енергийни източници Репуб 
ликата постигна годишно про 
изводство от 20 милиарда ки> 
ловат часа. Построена е и 
пусната в действие линията 
Белград — Бар, а успешно и 
ускорено се изгражда отсеч 
ката Белград — Ниш от об- 
щоюгославската автомагистра
ла. Република Сърбия е по- 
богата с 2000 километра нови 
шосета, с 240 хиляди жили
ща, училищни сгради и про 
странства за физическа култу 
ра. Над 15 хиляди студенти 
дипломират в една година, а 
десетки хиляди работници 
получават богатото средно об 
разование.

та.
Твърде добре е оценена ц 

програмата за създаване 
ферма за отглеждане на -дре 
бен
тази програма са обезпечени 

очаква, ко-

на
Онези, за които се е налага 

занимават и едър добитък. И зало да останат се 
със селско стопанство, а в ня 
колко малки предпроятия об
що са заети хиляда и две сто 
тин души. Инак общината на
броява седемнадесет 
жители, главно българска наро

„Българската народност в 
Югославия се ползва от вси
чки придобивки на револю 
цията и разпоредбите на 
Конституцията. В общината 
имаме пет основни и едно 
средно училище. Имаме обу 
чение и учебници па май
чин език. Построихме моде 
рен културен дом, където 
развиваме културната си тра 

И със свърлишкия „Про- диция. Захващаме се на ра 
бота във всички краища на 
нашата страна без каквито и 
да било проблеми. Има ни 
във всички органи и гела на 
нашата политическа система. 
Никъде не сме пренебрегнати 
— и когато с помощта на 
общността догоним изпусна 
тото в икономическото разви 
тие — ще осъществим и пъл 

заяви ни но материално равноправие,

средства — а се 
гато през 1979 година се реа 

да събере около се--лизира, 
бе си доста животновъди.хиляди

Също така през 1979 година 
трябва да бъде завършен це
ха за сушене на лековити бил 
ки, зеленчук и плодове. Тази 

се реализира със

дност.
Така беше все доскоро, А 

тогава до Босилеград дойде 
път. Нов, асфалтов — а след 
него и далекопроводи. „До из 
вестна степен с помощта на
Републиката, частично със соб грес1' е съгласувана програма

та за обработка на дървото, 
което тук го има доста, а 
правят се договори в Босиле 
град да се построи фабрика 
за „ОВЦ" тръби. „С реализа 
цията на тези програми ние 
очакваме, че ще създадем вси 
чки предпоставки за по-уско 
рено развитие на обществе 
ните дейности
Григоров и продължи: — Мо така както е това записано в 
же би малко късно схванахме, партийните документи и 
че широката помощ на обще Конституцията. А както виж 
ството не е в даването на сред дате за това съществуват ус 
ства за решаване на „текущи ловия" • 
те проблеми". Правият сми разговор

рии и на военното и полити 
ческото 
с Тито, 
и народа, 
цията.

програма 
„Здравлье" от Лесковац. ръководство начело 

водач на колоната 
В крак с револю

колоните и народът 
пристигнаха в ноемврийското 
кристално Яйце и тук под 
факелите да сдружат демокра 
тичните

ствени средства, които сдру 
жаваме и чрез самооблагане 
ще свържем общината с цен 
трите с добри пътища и еле 
ктрически ток 
в селата
ГРИГОРОВ, секретар на

комитет на СК в

идеи на довчера по
робените, угнетявани, изтреб
ваш!, скарани и ранявани на- 

на югославските

ще доведем 
заяви ни ГОНЕ 

Об реди 
странства.

про-
ЩИНСКИя 
Босилеград. — Това ще. бъде 
нашата основна предпоставка 
за по-ускорено развитие на 
комуната".

Завоеванията на социали
стическия напредък се отбе 
лязва във всички

Нито г- 
чайни хора,
ни участници, съветници 
Второто заседание на АВНОЮ 
в Яйце 1943 година с вдъхно
вен

спътници, нито слу 
но действител краища

и части, във всички региони, 
в местните общности и в орга 
низациите на сдружения труд. 
Към ценните постижения 
Социалистическа 
област

в на

А условия за развитие съще 
ствуват. Освен обилната по
мощ на фонда за насърча-

приключи нашия 
Гоне Григоров.

полет на народното опре 
магистралните пъти- вделиха

ща на нашата революция, про 
дължавайки 
дотогавашните хиляди и сто
тици хиляди пътища през вре 
мето и бурите, през 
нията и безпътието. Богата с 
исторически премеждия, а 
бедна под класовото бреме 
още от първите дни след въ 
станията в миналото столетие, 
и Сърбия и народът 
ностите в нея,
СТОЙНО и

автономна 
Войводина се приоб 

щават и заканителните мате
риални и обществени успехи 
в Социалистическа автономна 
област

самоотверженоКомунист безсъ- Косово.

Тридесет и петата годишни 
на на високия пламък на 
АВНОЮ, съвместния огън на 
свободолюбивите и освободе
ни югославски народи и на
родности Социалистическа 
Република Сърбия

Адрес на редакцията: БЕЛГРАД, Пло
щад Маркс и Енгелс 11, телефони: цен
трала 335-061, секретариат 330-184, НОВИ 
БЕЛГРАД, Булевард Ленин 6, телефон 
627-793.

Председател на Издателския съвет за 
всички издания на вестник „Комунист“: 
д-р Антон Вратута.

На Издателския съвет на „Комунист“ 
за Сърбия: Мария Тодорович.

Изпълняващ длъжността директор и 
главен и отговорен редактор 
дания на „Комунист“: д-р Здравко Леко- 
вич.

и народ 
пръв път до 

равноправно дойдо 
ха до историческата височина 
тъкмо в ноемврийските 
и нощи в гостолюбивия, ща 
стливо избран 
Работническата

Издава: Издателска трудова организа
ция „Комунист“.

Печата се на сърбохърватски, относно 
на хърватскосръбски (кирилица и латини
ца), на словенски, македонски и албански 
и в съкратени издания на български, ун
гарски, словашки, румънски и русински 
език.

посреща
с творчески размах и трудови 
подвизи на все по-младите

град Яйпе парабнтли™те поколения,
клаед Съ“»ът на комунистите на

ГГелнИге1ГтГс ™а гГг~
ТО чело работеха и меслеха “т „ ° °Т С тру-дови хора 
на Второто заседание ня „ в ден действително
АВНОЮ, работейки и мислей * Съдбовно живее в братство 
ки за бъдещето на собстве- Т0 11 еДинството, на соцали- 
ния народ в бъдещето съзвез етическа, самоуправителна, не
наполей 1ГКИ юг°славски обвързана, народи и народности.

на всички из дни

Редакция на изданието на „Комунист“ 
за СР Сърбия: Саво Кържавац (главен и 
отговорен редактор), Живорад Джордг 
вич, Велимир Филипович, Растко Йове- 
тич, Слободан Кин кич, Михаело Ковач, 
Обрад Кович, Йово Маркович, Бранмслав 
Милошевич и Милентжйе Вуксанович.

же Излиза в петък.
С указ на президента на Републиката 

от 22 декември 1964 година, „Комунист“ 
е отличен с Орден народно освобождение, 
а с указ от 22 декември 1974 с Орден 
братство ■ единство със златен венец.Секретар на редакцията Бояна Авгу-

иович. всенародна Юго
славия.
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ИСТОРИЯТА ЩЕ ПОМНИ
1

н а историческите заседания на АВНОЮ в 
Ьихач през ноември 1942 и в Яйце 
1943 година бяха

налният антифашистки съ
вет на народното освобож 
дение на Босна и Херцегови 
на, Националния апгифа 
шистки съвет на народното 
освобождение на Черна гора 
и Бока, Националния анти- 
фашистски съвет на народно 
то освобождение на Санджак 
Инициативният огбор за на
ционалното антифашистки съ 
вет на народното освобож 
дение на Македония)., и че 
Антифашистското вече на 
народното освобождение на 
Югославия е върховно 2ако 
нодателно и изпълнително 
представително тяло* на юго 
славските народи и върховен 
представител па народния су 
веренитет и на държавата 
Югославия като Цяло.

4. На националните .малцин 
ства в Югославия ще се обез 
печат всички национални пра 
ва”.

през
сложени основите на но

ва Югославия, братска общност на свободни и 
равноправни народи и народности. Върху 
здрави основи се

тези
издиша днешна социалисти- 

чека самоуправителна необвързана Югославия, 
страна на братството и единството п активен 
международен фактор за по-добри и справедли
ви отношения между държавите и народите в 
света.

Прелистваме историята. Светлите 
ци на тези трудни и геройски дни 
въоръжената борба се раждаше

странн- 
когато във 

новата държава
с нова народна власт, (нова народна войска 
циалистически обществен строй.

Говорейки за създаването на АВНОЮ, дру
гарят Тито в речта си пред Второто заседание 
АВД-ЮЮ в Яйце между другото каза:

„Създаването на АВНОЮ представлява ед
на от най-големите придобивки на нашата Наро- 
доосвободителна борба до това време. Положе
ни бяха темелите

и со-

на

„Съгласно историческите 
тежнения й на храбрите усивърху които се изгражда 

едно ново, по-справедливо строй в земите на 
Югославия, сложени бяха темелите върху които 
се създава същинско братство и равноправие 
между народите на Югославия, темелите на ед
на действително демократична народна дър
жава. .

на словенския и хърват 
народ в страните, угне

лия 
ския
тявапи от италианските импе

Антифашисткоториалисти, 
вече на народното оезобожде 
ние на Югославия.

ПОТВЪРЖДАВА
1. Решението на Словен

ския народоосвободителен от 
бор (пленума на Освободи- 
лната фронта) за обединява 
не на Словенско поморис и

Ето и решенията и част от атмосферата на 
Второто заседание на АВНОЮ, състояло се пре
ди 35 години на 28 — 30 ноември 1943 година в 
Яйце.

Изглед на Яйце

рана и въоръжена в единно 
ръководена войска, самосъзна 
тел но да документираме ней 
ното сегашно числено и ка
чествено състояние и но-съ- 

време да _й отдадем 
признание за

ватско във федеративна Юго 
славия.”

„Йосип Видмар (Словения): 
Другари и другарки, съветни 
ци на АВНОЮ. на първия на
роден парламент на югослав 
ските народи, 
словенската делегация искам 
да поднеса следното предложе 
ние:

От историческите решения на Второто 
заседание на АВНОЮ щото

най-високото 
великите и славни дела в на
шата освободителна борба, 
предлагам, от името на сло 
венската делегация Предсе 
дателството на АВНОЮ да при 
еме решение за даване зва
нието маршал на Югославия 
на Върховния командаит на 
НОВ и ПОЮ другаря Тито.

Подготвил: Ст. Станков

от името нана народите на Югославия, 
Югославия да 
истинска родина на 
свои народи и никога вече 
да не стане сфера на която 
да било хегемонистическа кли 
ка, Югославия се изгражда 
и ще се изгради на федера
тивен принцип, който ще оси 
гури пълно равноправие на 
сърбите, хърватите, словенци
те, македонците и черногор- 

относно нанародите 
на Сърбия, Хързатско, Слове 
ния. Македония, Черна гора 
и Босна и Херцеговина.

на всички анексирани части 
от Словения към Федератив

„1. На таканареченото юго 
славско правителство в чуж 
бина се отнемат всичките пра

представлява 
всички на Югославия.

2. Решението ма Национал 
ния антифашистки съвет на 

освобождение на
ва на законно правителство 
на Югославия, а отделно пра 
вото пред други държави да 
застъпва народите на Югосла 
вия- Това е валидно и за вся 
ко друго „правителство', кое 
то би било създадено в бъ 
деще в страната или извън 
страната, а се 
волята на народите на 
славия. която 
язява единствено чрез 
фашисткото вече на народно 
то освобождение ча Югосла 
вия.

С цел да дадем изява на 
сегашното състояние на на
шата войска, която от мал-

народното
Хърватско за обединяване на 
И стрия. Риска, Задар и анек 
сираните части от Хърватско 
и на хърватските адриатиче

ски острови към свободна Хър нирана.

ки партизански и диверзант- 
ски отряди в тежката борба 
се разви в редовна, дисципли 

модерно оргапизи
пренебрегне 

Юго ците.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРОВЪЗГЛАСЯВАНЕ НА ФНР ЮГОСЛАВИЯднес сс из 
Анти

югославските предатели, по- 
магани от страна на монархи 
я*а.

от 1941 година пепрскъсиато 
борби против Наро- 

войска.
3. В съгласие с такова феде 

ративно изграждане на Юго 
славия, което се опира върху 
основите на най-пълни дсмок 

е обстоятел.

НАРОДИТЕ на Югославия 
за двадесет и две години, кол 
кого съществуваше 
вия преди войната, не можа 
ха да осъществят своите вс 

тежнения, национално

водеха
Югосла- доосЕободитслна2. На крал Петър И Карад 

се забранява връ 
така че въ

Въз основа на това и в съ 
гласие с изразената иоля на 
есички народи на Югославия, 
Учредителната 
съвместното 
Съюзната 
щнната на народите, реши и 
решава в името на народа й 
въз основа на законни пред 
писания на двете камари.

жорджевич 
щане в страната, 
просът 
та да реши

собствената си воля след 
цялата

против освободител 
движеиие на иарода и

относно
ното
сътрудничеха с окупатора.ратични нрава, 

ството, че
за краля и монархия 

самият народ. вече сега по зре 
на Народоосвободител

ковни
равноправие и социални прав 

правител-
скупщмна на 

заседание на 
скупщина и Скуп

Народите на Югославия се 
вдигнаха на борба срещу фа
шистките окупатори и преда 
телите на страната твърдо ре 
шепи да защищават 
независимост

мето
ната война, основните органи 
на народната власт на отдел 

Югославия

със да. Ненародното 
ство на едиа хе/змотюична 

вместо братско един
освобождението на
страна.

„1. Народите на Югославия 
никога не признаваха и нс 
признават разпокъсванего на 
Югославия от страна на фа 

империалистн и в 
бор

ните народи на 
представляват народоосвободи 
телните отбори и национални

клика,
ство въз основа па равиопра- 

между тях
своята

и свобода и давие, създаваше 
все по-дълбок дз и мсждуосо със своето уча- 

общитс усилия на Обс
допринесат 
стис в
динените народи срещу общия 
враг. В четиригодишната си 
борба, народите на Югосла
вия осъществиха своето креп
ко единство и братство. С 
кръвта и живота на 
най-добри синове,

чс победиха окупатора и 
домашните му сътрудници, но 
и отстраниха всичко, което в 
миналото ги разделяше. Тс са 

създават 
ред, който 

обезпечи мирно раз 
и създаване на но до

те антифашисти съвети на на- 
освобожденис (Глав-

бни разпри.
Такава политика на подти- 

скпанс на отделни народи и 
тяхното равнопрлпис, както и 
бруталната политическа и со 
циална реакция, която про 
ссждаха реакционните клики 

монархията, отслаби 
държавата вътре, а също 
и към външния свят, кое 

катастрофални

Iшистките
съвместната въ0Ръжена 
ба доказаха силната си воля 
и по-нататък да останат обс 
динени в Югославия-

2. С цел да се осъществи 
за независимостта

родното 
ният народосвободителен от
бор па Сърбия- Националния 
антифашистски съвет па народ 
оосвободитслсн отбор. Нацио

Демократичиа федеративна 
Югославия се провъзгласява 
за народна република под и- 
мето Федеративна народна ре 
публика Югославия.

Федеративна народна репуб 
лика Югослави 
държава с репу 
ма на управление, общество 
на равноправни народи, кои 
то са изразили свободно своя 
та воля да останат обединени 
г Югославия.

своите 
те не са-нринципът начело с

МОха я е съюзна 
бликанска фортака

то доведе до 
последици по време па наше 
ствисто на фашистките сили 
и Югославия през април 1941

НА СОДИ-ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ
ОБЩСИНСЧКИЯТ КОМИТЕТ НА СЪЮЗА На

ОБШИНСКИяГсЪЮЗ НА СИНДИКАТИТЕ
ЗА НА СОЦИААИСТИЧЕСКАТА\ДАДЕЖ В 
БАБУШНИЦА

ЧЕСТИТЯТ

НА ВСИЧКИ ТРУДЕЩИ СЕ И ГРАЖДАНИ

Пр«»“« 1“Д5?$1в1риа _

рошили здраво да 
такъв вътрешен
ще им 
внтис
бро и по-щастливо бъдеще. 

Народите на Югославия бя 
убедени, както в периода 

Първата до Втората свето 
— така и в самата

година.
По време на априлското на

шествие на Германия и дРУ* 
Юго IIгите фашистки сили и

Петър И Караджорд- 
иито способ

хаславия/
жевич
пости

С това решение се премахва 
окончателно в името на всич 
ки народи на Югославия мо
нархията в Югославия, а на 
Петър Н Караджорджевич и 
цялата династия 
жорджевич, се отнемат

които са припадле 
на него и династията

нямаше 
пито воля да организи- 

на иарода срс 
по избяга в 

на Юго

от
вна воина,
четиригодишна борба, че 
нархията бе иай-голямата пре 

създаване на

мора съпротива 
щу окупатора, 
чужбина, а народите

остави на произвола
новачка за

Югославия, на братско и де 
мократично общество на рав 

народи. Те се убе 
че монархията с глав 
виновник и за всички

на Карад
всич-славия 

на съдбата.
Със своите нос гънки по вре

--- народоосвободителнатп 
борба Петър II Караджорджс 

отслаби съпротивата на 
окупатора. Той

ки права, 
жали 
Караджорджевич.

поправки 
диха, 
пият
постъпки на ненпроднито рс- 

и преди пойната, както 
и за всичко, косго нашите на
роди трябваше да понасят от

мс на
Издадено в Белград, сто

лица на Федеративпа народна 
република Югославия, на 29 
ноември 1945 година.

„ ялжраяния за суще по-високи завое- 
ва" социалистическото строител- 
ство в бъдеще

пич жиминарода срещу 
помагаше със всички сродства 

контопредатели,пародиите
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ПРАЗНИЧЕН ОБЗОР

Бооилеградвка община 

между двата празнина
ДО 11 ДЕКЕМВРИ ОСТАВАТ ОЩЕ МАЛКО ДНИ

химическата промишленостшат в
„Лужница”, тъй като от неотдав
на там оа създадени пет основни 
организации на (сдружения труд.

Може би не е зле ако се на
помни, че и сега има случаи 
преписване на статути и други са- 
моуправителни документи, без 
предварително проучаване и прис
пособяване към конкретните ус
ловия, което по-късно, когато тези 
документи трябва да заживеят в 
практиката, създава редица труд- 

Сигурио е, че тези слабости 
ще бъдат забелязани и отстране
ни, поне в най-голям размер, така 
че до 11 декември основните само- 
управителни документи значител
но *че бъдат поправени и по-реши- 
телно ще отразяват естеството па 
всяка трудова организация 
делно, като по такъв 
дава простор за по-силно укрепва
не на материалната база на сдру
жения труд и развитие на само- 
управителните отношения.

До 11 декември, когато изтича 
срокът за съгласуване на самоупра 
вителните документи на трудови
те организации със 
сдружения труд 
АНИ.

отто сс инвестират поиече 
8 милиона динара. Сьщо така 
е дошло и до 
на кварцовите залежи, върху 
което Горската секция в Боси 

около

Закона на През изтеклата година, ме
жду двете исторически дати 

Републиката ни, общество 
икономическото развитие 

о било е центъра на внимани 
сто на 
сили I
на. Навлизайки в третата го 
дина от осъществяването 
средносрочната развойна про 

били

остават малко експлоатацияна на
В Бабушнишка община кипи 

оживена активност върху подгото
вката и приемането на тези доку
менти. И макар че съществува оп 
тимизъм от страна на директорите 
на основните организации на 
сдружени труд и останалите тру
дови и самоуправителни организа
ции във връзка с изпълняването 
на тази отговорна задача, има и 
мнения, че ще бъдат допуснати 
тук-таме разни слабости.

1 Засега нито една организа
ция не е зарегистрирана в съдеб
ния регистър на Окръжния сто
пански съд в Пирот, макар че 
заявление за регистриране са по 
дали ООСТ „Таламбас”, 
„Текстилколор”, „Балкан", 
гьр" и „Лисца”.

Обемни приготовления се, вър-

НО-
леград е ангажирала 
50 работника. Същевременно 
изготвени са повече програ- 

разширяванс обема на 
производството и 
ПОЧТИ ВЪВ всички основни и 
трудови организации от об
ластта на стопанската дей
ност в комуната.

Въпреки, 
скромно, 
изтеклата година открива но 

възможности за ускоря
ване предстоящото развитие 

стопанската дейност на Бо 
силеградска община. Именно 
това щс определя съвкупната 
й обществено-икономическа- 
дейност в настоящата година.

всички организирани 
в Босилеградска общи-

ми зана услугите
грама, тук усилията са 
насочени максимално да се 
използват материалните и 
други предпоставки, осигуря- 

развитие
ности.

че е все още 
постигнатото презващи по-ускорсно

общината. Разбира се, ня 
субективни слабости 

оа бързо и ефикасно лремах 
вани, за да сс използват всич 
ки реални възможности.

С последователного
I на Закона за сдружен 
постигната е сравнител

на некои ви

на
рсали

ПООТ- 
начнн се зиранс

труд
но добра икономическа

ост
„Ги-

М. А.

СЪЮЗЪТ НА КОМУНИСТИТЕВ БАБУШНИШКА ОБЩИНА

КАК СЕ ПРОВЕЖДАТ ЗАДАЧИТЕ НА СК 

В УКРЕПВАНЕТО на материалната 

ОСНОВА НА сдружения труд
1

ния, като най-активно се вклю 
чват и организациите на син 
дикатите и останалите обще
ствено-политически организа
ции. До края на ноември ще 
трябва да се изготвят съотве 
тни анализи за стопанско-ико 
номическото състояние като 
след това отделна работна 
група ще изготви цялостен 
анализ на положението в 
общината, който ще бъде 
изнесен на обсъждане на се
сия на Общинската конферен 
ция на СКС към средата на 
декември.

ези дни в Бабушнишка 
I Община е в ход ожи 
■ вена дейност в Съюза 

на комунистите. Обсъжда се 
и оцейява изминатият път и 
постигнатите резултати в ре- 
ализирЬгето на задачите на 
Съюза на комунистите в ук 
репването на материалното 
положение на сдружения труд 
като е|снова на обществено- 
политическо развитие.

Изхождайки от огромното 
значение на развитието на 
самоуправителни те обществе 
но-икономически отношения 
и осъществяването на господ 
ствуващата роля на работни 
ка в процеса на обществено
то възпроизводство 
Съюза на комунистите в Ба 
бушнишка община стоят се
риозни задачи. Във всички 
първични организации на 
Съюза на комунистите се ра 
зисква върху задачите от 
обществения план за 1979 го 
дина и втората част от сре

Комунистите в производ 
ствените организации анали 
зират прилагането на Закона 
на сдружения труд и резул 
татите от стопанисването през 
първите дбвет месеца.

Босилеград

Това е и разбираемо, защо 
то ще се навлезне в четвър
тата година от реализиране
то на средносрочната развой 
на програма, която ще бъде 
преломна в осъществяването 
на главните й цели.

билизация на стопанската дей 
ност. Въпреки, че тази дей
ност е скромна, тя отчита по 
ложителни резултати. Дефи
цитите в основните и трудо
ви стопански организации са 
почти изцяло погасени, а но
вите
ни отношения стават главна 
опора на трудещите се в стре 
межа им за осъществяв/ле на 
по-високи делови резултати.

В рамките на подготовката 
за провеждане на Общинска 
конференция на СК към сре 
дата на декември тази годи- 

както и за заседанието 
на Централния 
СКС, във всички първични ор 
ганизации се анализира 
правеното в развитието на об 
ществено-икономическите 
самоуправителните

на.
самоуправително-доходкомитет на

НАСОКИТЕ
на- Изграждането на фабрика 

за преработка на картофи, 
чшгго подготовки приключи
ха, ще бъде най-значителен 
стопански обект, който ще 
се строи през следващата го 
дина в Босилеград. Значение
то на този обект е и в това, 
че в производството на кар
тофи ще бъдат ангажирани 
най-малко две хиляди селски 
домакинства в комуната. Съ
що така ще приключи изгра 
ждането на втория етап на 
цеха за финална продукция 
в Горската секция, откриване 
на кварцова мина, изгражда 
не на сушилня на лековити 
билки, овощия и плодове, ка 
кто и на един промишлен 
обект за производство на 
пластмасови търби за парно 
отопление.

С изграждането на плани
раните обекти ще се обезие 
чи работа за около 500 души.

В настоящата година в Бо
силеградска община общо ще 
бъдат инвестирани 2*10

и
РЕЗУЛТАТИТЕ 

По отношение на изгражда
нето на нови обекти най-доб
ри резултати са постигнати в 
извън стопанските дейности. Те 
са от голямо значение за по
вишаване обществения стан

дарт на трудещите се и гра
жданите. Ето само някои от 
по-важните обекти, построени 
между двата празника: асфал 
тирането на пътя от Радичев- 
ци до Рибарци, изграждане на 
четири училищни сгради н 

реконструкция на 
училищната постройка па Об 
разователния център в Боси
леград, регулацията на Добро 
долска долина, 
на водопроводна мрежа 
парна хлебопекарница в Бо- 

елек грификацията 
на няколко селища, изгражда 
нето на селски и междусел- 
ски пътища и Др. в резултат 
на тези обекти разрешени са 
редица актуални комунално- 
битови

М. А.отноше-пред

дносрочния развоен план, как 
то и за подготовката за при 
емане на нов средносрочен 
развоен план до 1985 година.

Вниманието е насочено към 
борбата за укрепването 
материалната основа на сдру
жения труд при непрекъсна 

развитие и доизграждане 
на обществено-икономически
те (отношения.

цялостнана

то
изграждане

и на
силеград.

Общинската скупщина в Босилеград милио
на динара, от които в стопан
ската дейност повече от 190 
милиона динара.

Трябва да се

и други въпроси, об
ременяващи жизнените 
вия на трудещия сс 
даните.

Трябва да се изтъкне зна
чението на довършените по
мещения в Културния 
Босилеград, предзначени 
културни дейности 
ващото изграждане 
здравен дом и др.

През изтеклата година е 
започнато и изграждането на 
няколко стопански обекти
клГнипа1 Т 6 комУналната кланица в Босилеград,

На всички трудещи се и граждани в общината 
и В) цялата страна

усло- 
и граж изтъкне, че 

такава съдържателна развой
на дейност с ясниЧЕСТИТИ цели и на
соки, търси максимално анга 
жиране преди всичко на де
легациите и делегатите в Об 
щинската

дом вДеня на Републиката — 29 ноември за
приключ 
на новия скупщина и скуп- 

самоуправителни-щините на
те общности на интересите, 
на местните общности и на 
всички самоуправителни ор- 

основните и

С пожелания за още по-големи успехи з социа
листическото изграждане.

гани в 
организации.

трудови
в КОя-г Вене ПЕЛИНОВ
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ИЗ ДЕЙНОСТТА НА СКС В 
ЩИНА ДИМИТРОВГРАДСКА ОБ ЗА ПРАЗНИКА - 60 НОВИ 

РАБОТНИ МЕСТАОбсъдени тезисите за 

заседанието иа ЦК на СКС
„Бабушница”, звено на 

ООСТ „Лисца” в Севнице 
Словения, в чест на 29 
ноември — приеми нови 
60 работника

ОБЩИНСКИЯТ КОМИТЕТ 
на Съюза на комунистите в 
Димитровград обсъди тезиси
те за подготовка

кото в областта на стопан- ,• 
ството. Това има многостран « 
пи последици, между които ; 
и тази, че специалистите на- , 
пускат стопанството.

на заседа
нието на ЦК на СКС, па те
ма „Задачите на Съюза иа 
комунистите

— Ние на дело провежда
ме една от основните зада 
чи на Закона за сдружения 
труд: сдружаването на труд 
и средства. Прекрачихме и 
„републиканските граници”. 
Така говори директорът 
ОСТ „Бабушница” Петър 
Йончич и добавя;

— Не беше лесно. Трябва 
ше да се тръгне в смела раз
плата пърцо с някои наши ло 
ши „производствени нави
ци”, наследни ог миналото.

По-рано с години нашето 
предприятие произвеждаше 
'.все и вся”, като се задовол 
яваше (само с това да нс за
върши края 
загуба — и толкоз. А днеш
ното време търси нещо дру
го: съвременно и модерно
производство, строга специа 
лизация на същ°т°. качес
тво, трудова дисциплина..

С другарите от „Лисца” 
Севнице, СР Словения, лесно 
намерихме общ език.

Те на дело се, увериха, че 
при пас съществуват

условия за организиране 
на модерно и 
производство и затуй приеха 
подадената за сътрудничество 
ръка. Тс ни доставиха 
технология на производство, 

специалисти, а ние проя 
усърдие и трудолюбие 

не изостанаха —

В каучуковата промишле
ност „Димитровград” е обър
нато внимание и на два спе
цифична въпроса, политиката 
на цепите и митническата по 
литика. Изтъкнато е, чс це- • 
иите на готовите изделия са 
под контрол, докато цените 
на суровините показват тен 
денция на постоянно увеличе 
ние. Болшинството от тези

на Сърбия
укрепване положението 
сдружения труд, като основа 
за обществено-икономическо 
развитие в Републиката”. Те
зисите са обсъдени и в повс- 
чето първични организации 
на СК в трудовите организа
ции, както и от Изпълнител
ния съвет иа 
скупщина. По този начин ОК 
на СКС освен обсъждането на 
тезисите сумира и разисква
нията в първичните организа
ции. въз основа на което ще 
изготви информация за Мс- 
ждуобщинската конференция 
на СКС в Ниш.

в
па

на

Общинската
суровини са вносни и с уве
личението на цените им 
увеличават и митническите об 
лагания.

се

Естествено е, че тези въпро 
си с трябвало да сс намерят 
в центъра на интересование- 
то на комунистите в стопан
ските организации. Изостана 
ло е обаче разискването вър
ху въпроси, също от голямо 
значение и от по-широк ма
щаб. Между тях са сдружа
ването на труда и средствата 
на доходни начала, пробле
мите на планирането, разпре 
делението на средствата 
общо и съвместно потребле 
ние, развитието на самоупра 
влението и т.н.

Факт е обаче, че върху те
зи проблеми е разисквано и 
в организациите и на равнище 
то на общината, но нс този 
път. когато точно на тях е 

■ трябвало да се обърне най 
-голямо внимание.

на годината със

На заседанието нл Комите 
та се изтъкна, че в разисква
нията в първичните организа
ции първенствено са домини
рали въпроси от интерес 
собствената среда.. Най-силно 
ударение е сложено върху уве 
личението на производително
стта на труда, дохода, ползва 
нето на производствените ка
пацитети, подобрение на дис
циплината и т.н.

за
в

Председателят на ОС Станимир Илич връчва „Септемврий 
ска награда” на директора на Бабушница” Петър Йончич

«яза
налич

ни
съвременно

Голямо внимание, но и кри 
тика е обърната на обременя

свояването на дохода за нуждите 
на държавни органи. Самоуг- 
равителни общности на инте 
ресите и т.н., което има при 
ко отражение върху намаля
ването на акумулативната 
възпроизводствена 
ност на стопанството. По то
зи начин отслабва и материал 
пата основа на

свои 
вихме 
и успехите 
с нескрито задоволство гово- 

Йончич.
И за кратко време, 

„Бабушница” тръгва с бързи 
крачки напред.

От 80 души

и Като пример да изтъкнем 
само част от разискването на 
Председателството на ОК на 
ССРН, което се проведе по 
същото време и на което 
един участник между другото 
каза:
разбере, че с развитието и 
усавършенсгвуването на техно 
логията трябва съвместно да 
върви и развитието на само
управлението и делегатската 
система, самоуправлението нс 
■може да бъде развито, 
пример най-добре илюстрира 
значението на зъпросите, ко 

са достатъчно обсъде-

способ- ри ОСТ

сдружения броят на 
само за една годинатруд.

Изтъкнато е, също 
че във вънстопанските облас
ти се инвестира много, а вън 
рос е дали точно в този мо
мент е необходимо изгражда 
нето на някои обекти.

Настаняването е 
който е също актуален, 
лице е нуждата за настанява 
не, но в стопанството. Б прак 
тика е обаче обратно.

Заслужава внимание 
стоятслството, че 
те дейности личните доходи 
бележат по-бърз ръст, откол

заетите|Все докато не сетака. на 214.нараства
В иастоящата година щс 

общ 1ДИН вдоход отосъществи 
29 146 000 динара. Според нла 

тази 5.696,000 динара. Във фондо 
вете внесохме 753,425,00 ди

на _ до 1985 година —
организация иа СДРУ 

осъ
ния труд до 1985 година ще 
се изразходват около 6.100 000 
динара.

основнавъпрос. труд ще грябва дс.
ОТ 81.450 000

нара.
Пълното -информиране съ

що играе положителна роля 
— казва Петрович. Всеки ра 

бяхме удостоени ботник, всеки ден знае колко 
' награда е изработил и колко е зара

ботил. Понеже има възмож 
Петро- #цост да заработи

той полага усилия и труд и 
резултатите ле изостават.

През първите девет месеца 
производството беше високо
качествено. без брак.

Поточното производство на 
няколко вида сутиени 
произвежда „Бабушница” за
сега намират широк прием

Този жения
щсствява доход 
динара,
пъти в повече, 
нпгтодипата година, като

работа 300 работни 
на матс

На Ние се радваме, че за 
освобождение-и половина 

откоякото в
или два Деня

то на Бабушница -- 6 сеп
на

ито не
ни от комунистите з първич
ните организации на СК в Ди 
митровградска община.

тември
със Септемврийска 
— казва секретарят на ОСТ 
„Бабушница” -Мирча

и об- 
в останали стани на

пи. За разширяване
основа на сдружс- повечериалнатаА. Д.

вич.
Тя ни дава насърчение още 

по-усърдено и по-преданно да 
работим занапред.

Къде сс крие тайната на 
успеха?

— Тайни няма — казва Пс 
трович. От „Лисца" ние нау
чихме много и още има да 
учим. Според тяхна 
логия, в нашия цех сс рабо
ти по принципа поточно про 
изводство, като строго сс во- 

сметка за уплътняването 
на работното време.

Голямо значение играе и 
подчерта Петрович. 

чс всеки наш работник, точ 
но знае колко днес е зарабо
тил.

КОНФЕРЕНЦИЯ НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ СЪЮЗ 
ОБЩИНСКИЯТ КОМИТЕТ НА СЪЮЗА НА ЮГОСЛАВСКИТЕ 

КОМУНИСТИ ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА СИНДИКАТИТЕ 
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗА НА СОЦИАЛИСТИЧЕ
СКАТА МЛАДЕЖ 
ОБЩИНСКИЯТ ОТБОР

ОРГАНИЗАЦИИ (СУБНОР)

ОБЩИНСКАТА

КОИТО

техно- на пазара.
— В плана на средносрочно 

смеи дългосрочно развитие 
внесли като задача номер ед 
но — кадрово укрепване на 
нашата трудова организация 
и по-нататъшно модернизира, 
нс и усъвършснствуванс 
производството — каза Йон
чич.

НА СЪЮЗА НА БОРЧЕСКИТЕ
дп

СУРДУЛИЦЛ
ГРАЖДАНИ И ТРУДЕЩИ СЕ В ОБЩИНАТА И

топа наВ
НА ВСИЧКИ За празника на Републиката 

— приемаме нози 60 рзбот 
цици, предимно девойки, кои 
то са най-сръчни за изработ- 

вид конфекцио

Личните ДОХОДИ, в СрЗМЮ 
пие Със същите само от »пре 
ди година, са иарастнали поч 
ти два пъти.

Отпуските по болест, кон
то по-рано бяха „неизлечима 
болка” в предприятия, където 
работи предимно женска рабо 

ръка наистина са сведе 
иа минимум. Произволи 

тслността на труда от ден на

СТРАНАТА
ЧЕСТИТЯТ

ка на този 
нни изделия.ПРАЗНИКА НА РЕПУБЛИКАТА 

29 НОЕМВРИ
110-И те, както и всичките

заети в „Бабушница”.рано
са завършили петмесечен курс, 
организиран 
водство на 
„Лисца” и наши специалисти. 

Йончич.

тпа тук, под ръко- 
специалисти нани

ден расте.
— През първите девет ме 

казва
годчертапожелавайки им високи завоевания в со

циалистическото изграждане на наша
та самоуправителиа, необвързана Репу
блика

И наистина, има ли по-гол 
радост за празника — 

ден на Рену-
на годинатасеца

Петрович общият доход в 
ОСТ „Бабушница” възлиза на 
11.089,348, ДОХОДЪТ на 8.475,320, 

доход

яма 
за рождения 
бликата I

Матсд АНДОНОВнаа чистият

СТРАНИЦА 5
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ЧЕСТВУВАН ДЕНЯ НА МИТНИЧАРЯ

Награди за най-добрите работници
от съществуването и Социали 
етическа Югославия е постиг 
нала значителни резултати, и 
унисон с общото оазиитис на 
нашето общество.

Пътническият и стоков обо
рот особено е голям на граним 
пия пропусква голей пункт 
„Градини” край Цимитров- 
град. На този пункт за де

сетте месеца на текущата го 
дина митничарите са направи 
ли контрол на 1 милион и 
069 хиляди тона транзитни 
стоки, на 1 милион и 110 хил
яди моторни возила и над ГРУИИЦИ 
четири милиона пътници. От 
крити са 1900 нарушения и 
запленена стока па стойност 
от 6 милиона и 757 хиляди 
динара.

Димитровградските митни
чари вече с години са извее 
тни като специалисти за от
криване на наркотични вещо 
ства. Успехите в тази насо
ка не са изостанали и в те
чение на годината. За десет 
те месеца са открити 67 кон
трабандисти на наркотици, 
които са се опитали да вме- 

иашата страна почти 
1000 килограма наркотични 
вещества.

ПО ПОВОД Деня на мит 
ничаря в Димитровградската 
митница се състоя подходящо 
тържество, на което на два 
десет и двама митничари бя
ха връчени парични награ- 

, присъдени от Съюзното 
управление на 
митни

то на митнически нарушения.
На тържеството, 

покрай работниците « митни
цата присъствуваха и бройни 
гости, управителят на Митни
цата в Димитровград Томис- 
лав Тодорович изтъкна, 
митническата служба е една 
от институциите в 
общност, която за И години

на което

ДИ че
югославската 

ца. за извънредни резул 
тати постигнати в огкриванс-

нашата

БЕЛЕЖКА
Мои магазин за по-добро снабдяване

Отдихът - важно звено оа 

осъществяване на основните цели Открит търговски 
магазин

ПЪРВИЧНАТА Освен този паметник, иосе 
тени са и „Синята джамия 
Мостът през Босфор, който 
свързва европейската и ази
атска часът на Истамбул, съо 

тветно на Европа и Азия, ня 
когашното училище на я«и- 
чарите и други паметници.

С такъв подход към отди
ха и на своите работници

организа
ция на Съюза на синдикати
те в строителното предирия- 

„Градня” в Димитровград 
предприе през 
седмици значителни 
за отдих на своите 
ници. Тя организира 
скурзии до Истамбул, на кои 
то пътуваха над 80 работни 
ка от ■Ьзва предприятие.

дажба на колониални стоки и 
склад. Сградата е построена 
с помощта на местната общ
ност, а основната организа
ция на сдружен труд за тъР 
говия „Слога" е изразходва
ла около 80 хиляди динара.

Това е едно от поредните 
мероприятия на „Слога” за 
подобряване снабдяването на 
населението от отдадечените 

Новопостроенният магазин села в комуната, 
има две помещения за про-

Прсз миналат^ седмица в 
босилеградското село Груин 
ци по тържествен начин бе 
открит търговски магазин, ка 
къвто до сега тук не съще
ствуваше. На тържеството ор 
ганизирано от местната общ
ност взе участие и нредссда 
теля на Общинската скупщи 
на СИМЕОН ЗАХАРИЕВ.

ти е
последните 

крачки 
работ-
две ек

първичната организация 
Съюза на синдикатите 
„Градня” прави 
крачка за издигането на об
щото културно-равнище 
трудещите се в колектива. А 
то е безспорно една от важ
ните звена за провеждане на 

програма на ор

на
Заслужава в случая внима

ние обстоятелството, че по 
време на посещението на то
зи град с екскурзиантите е 
бил ескурзовод, така че те 
са им#ли възможност да по
сетят, разгледат и запознаят 
се с най-известните културно- 
историкески паметници в то
зи град. Между другите посе
тен е музеят „Ая София", 
културно-исторически памет 
ник строен през Шестия век 
от византийския 
Юстиниян. В дългата си исто 
рия този паметник е бил 
храм, черква и джамия 
през 1936 година 
турски президент Кемал Ата- 
турк дава нареждане ,Ля Со 
фия" да се ползва 
като музей.

сатв
значителна

В. В.на Да кажем на края. че па
рични награди от 3 до 10 
хиляди динара получиха сле 
дните митничари: Драголюб 
Антанасов, Славко Арсепов, 
Иван Стоименов, Джордже 
Станкович, Чедомир Митро- 
вич, Никола Алексов, Велизар 
Живковия, Кирил Геров, Лю 
биша Ранчич, Благолюб Спа 
соевич, Алекса Панов, Божи 

дар Манич, Методие Петро
вия, Симеон Иванов, Алексан
дър Петров, Богдан Зарков, Ио 
ван Пайевич, Звонко Нико 
лич, Мирослав Петровия, Ки 
рил Миялков, Симеон Панчев 
и Нацко Манчев.

Публично обсъждане на 

резолюциите
съвкупната 
ганизацията. Естествено оспов
ната цел на тази 
е осъществяване на по-голя
мо производство и доход, ка- 
кто и по-нататъшното разви
тие на самоуправлението. А 
за осъществяването на тези 
основни цели е необходима 
работа и върху идеологичес- 
ки-политическото 
ние на работниците, както и 
обръщане по-голямо внима-

програма

До първи декември всички 
трудещи се и граждани в бо 
силсградска община ще уча
ствуват в публично обсъжда 
не на резолюциите по обще
ствено-икономическо 
тис на СР Сърбил, Южномо 
равски регион и община Бо 
силеград в 1979 година. Съще 
временно ще бъдат разгледа 
ни данъчните облагания, кои

то въвежда Общинската скуп 
щина, както и предложенията 
за разпределение на общин
ския бюджет.

император

а
великия образова- В трудовите организации 

публичното обсъждане 
организира Съюза ка синди
катите, а в местните общнос 
ти Общинската конференция 
на ССРН.

разви
ще

нататък ние на техния отдих и раз
влечение. А. Д. А.Д.

СЪВЬТВВРБАБУШНИ1(АЕ СИМИЧ' преДСЕДЛТЕЛ на ОБЩИНСКИЯ СИНДИКАЛЕН

Претворяване в живота иа Закона за
задача

ОБЩИНСКИЯТ КОМИТЕТ НА СКС,

ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ССРН,

ОБЩИНСКИЯТ СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ,

ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СС 
МЛАДЕЖ В БОСИЛЕГРАД

— Тбжището на нашата ак 
тивност занапред ще трябва 
да сложим върху основните 
жизнени въпроси на труде 
щите ее. А за да можем да 
постигнем това ни е необхо
дима здрава и добре органи 
зирана синдикална организа
ция — изтъкна Джордже Си 
мич, председател на Общин
ския съвет на синдикатите 
в Бабушница и делегат на не
отдавна проведения Шести 
конгрес на Съюза на синди 
катите в Сърбия-

За да могат трудещите се 
да бъдат добри работници и до 
бри самоуправмтсли трябва 
да| бъдат и добре информира 
ни. При такива обстоятел
ства синдикалните оргапиза 
ции ще се съдействуват и за 
повишение на производително 
стта на труда, което пък но 
си по-голямо натрупване и, 
в крайна сметка, 
справедливост 
нието и по-добри лични дохо

На всички трудещи се и граждани

повече
в разпредено

ЧЕСТИТЯТди.
За работата на Шестия 

грес на синдикатите Джорд
же Симич споделя

— Това
ние на представители на 
дикалните организации от ця 
лата република направи кри 
тически анализ на изминатия 
от Петия 
грес път 
ви задачи.

кон.
За тази цел ще е необходи 

мо да (се променят много не
ща в метода и съдържанието 
на работа на синдикалните 
организации, да се извърши 
организационно преустройст
во като се изтъква на преден 
план синдикалната подруж- 
ница.

Тя като най-подходяща фор 
ма може да изиграе голяма 
роля за да може наистина ра 
ботникът, 
хода, да

ДЕНЯ:
най-виооко събра 

син

Джордже Симич 
же да става и без постоянно 
усъвършенствуваие и издига
не на синдикатите, кадровото 
им укрепване. Затова Симич 
изтъква:

— За да можем с успех да 
изпълняваме тези важни за
дачи, налага се всекидневно 
да укрепваме синдикалните 
организации от подружницитс 
до общинската организация.

Трябва непрекъснато да се 
въоръжаваме със знания и 
опит, за да можем ло-бързо 
да вървим напред.

републикатадо Шестия кон- 
като набеляза и но

Трудовият характер 
греса 
обмен

на кон
даде възможност за 
на опит и за отчита 

не на положителните резул
тати, както и изнасяне на 
допуснатите слабости и

създателят на до 
играе доминантна 

роля и при разпределението 
на същия, в пълния смисъл 
на думата — каза Симич.

Претворяването яа Закона

С пожелания 
вателно

за още по-успешно 
провеждане на

и последо- 
реше- 

ч самоу-

про-пуски, като бяха дадени ясни 
насоки за действуване занап
ред
Джордже Симич.

конгресните 
социалист!-, ческатпия и развитие нана сдружения труд 

като
дикалнйте организации не мо

живота 
основна задача на син- каза между другото правителна система!

М. А.
Сч" - „ (
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ЗАСЕДАНИЕ1» 
ССРН В димит"овгПрРлдДСЕДЛТЕЛСТВ0Т0 МА ок нА СУРДУЛИЦА

ВСИЧКИ СЕЛА ЩЕ СЕ ЕЛЕКТРИФИЦИРАТ 

Д0 1982 ГОДИНА
ПРЕМАХВАШ НА СЛАБОСТИТЕ 

УСЛОВИЕ ЗА ПО-НАТАТЪШНОТО 

РАЗВИТИЕ НА ДЕЛЕГАТСКАТА СИСТЕМА
Според средносрочния план 

по развитие на Сурдулишка 
община — всички сета тряб 
ва да бъдат електрифицирани 
до края па 1932 година, т.е. 
за период от гри години.

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯТ Съ 
юз институционно е добре ор 
ганизиран и успешно може 
да следи дейността на 
гатската и политическа си
стема в общината. Това е 
една от констатациите 
Председателството на Общин 
ската конференция на ССРН 
в Димитровград, което обсъ
ди осъществяването на поли- 
-тическата и делегатска систе 
ма в общината и ролята на 
Социалистическия 
това отношение.

Покрай
оценки изтъкнато е обаче, чс 
делегатската система е все 
още изправела пред много 
проблеми, които са били ха
рактерни и в измицалия пе
риод, и които са на опреде
лен начин спирачка за по-на- 
татъшното й развитие. Тези 
проблеми не са от съществе 
но значение, ако така може 
да се каже, казали бихме от 
второстепенно, но тяхното 
влияние все пак е голямо. 
Същественото в случая е, де
легатската система в община 
та е поставена на здрави осно 
ви но проблемите във връзка 
с кадри, помещения, админи 
стративно-техническите проб
леми все още се срещат.

Те са особено характерни 
за делегациите в местните 
общности, както и за остана 
лите обществено-политически 
организации в тези общности.

Когато става дума за деле
гациите в организациите на 
сдружения труд факт е, че 
те имат много по-добри кад
рови, административно-техни
чески и други условия за 
успешна работа. Но факт е 
въпреки това, че и тях след
ят същите слабости, както и 
делегациите в местните общ
ности. Становищата са, че 
делегациите в организациите 
на сдружения труд съществе
но все още нямат оня статус, 
какъвто имат управителните 
тела в организациите, макар 
че формално-празно те имат

строят няколко далекопрово 
да, между които и един до 
Паля- Нискоразлределителни-

което ще рече в края на 
периода, предвиден за цело
купна електрификация на

този статус. Затова в пред
стоящия период е необходи
мо по-голямо ангажиране на 
обществено-политическите ор 
ганизации и самоуправителни 
те органи в трудовите колек
тиви, които трябва да оказ
ват помощ и подкрепа на де 
легациите, за да могат да из 
пълняват своята функция и 
заемат най-добри становища 
от интерес за трудовата орга' 
низация, общината и по-ши
роко. В това отнашенме тряб
ва да се ангажират и обще
ствено-политическите органи
зации в местните общности.

Една от констатациите е, 
че материалите които полу
чават делегациите са все 
още обемни, макар че и в 
това отношение има подобре 
ние.

деле-

на Изграждането и електрифи 
цирането на селищата ще вър 
ви етапно: предвижда сс до 
края на текущата година да 
се приведе към края 
трификацията на Кл 
район. Това е и 
тъй като тук отдавна вече е 
разгърната инициативата за 
електрификация, някои маха 
ли в Клисура и самия Клису 
ра-център 
рани. Предвидяно е до края 
на годината електрически ток 
да получат Заина, Кебапова, 
Дойчинова и Грубича махали

си елек 
мсурски 

естествено.съюз в

положителните

са електрифи ци

В предстоящия период е 
необходимо и усавършенству- 
ването на делегатската ирак 
тика. В тази насока са нуж
ни и нови видове във функ
ционирането й, като напри
мер заседания на повече де 
легации, съвместни заседа
ния на скупщините на поот
делил самоуправителни общ
ности на интересите, конфе
ренция на делегатите и т.н. 
С други думи все още липсва 
обмислена, координирана и 
организирана работа, която 
е предусловие за по-нататъш 
ното развитие на делегатска 
та система в общината.

Най-вероятно през идната 
година електрически тек щс 
получат Смудиина и Гранджи 
па махали, въпреки че в Сму 
диииа например инициатива 
та вече продължава няколко 
години.

Миодраг Йович, ръководи
тел на Електрорлзпределение 
в Сурдулица изтъква, че лип 
сата на стълбове забавя про 
веждане на акцията. Не само 
това обаче е причината. Сво 
бодно може да се изтъкне, че 
ОС не успя навреме да обез 
печи 50 на сто от средствата, 
въпреки че гражданите своя 
дял от 50 на сто събраха.

Когато се касае за местна 
та общност в Димитровград 
необходимо е нейното тран
сформиране в повече местни 
общности. Това се отнася и 
за крайградските и по-големи 
села, в които трябва да се 
формират подружницн 
Социалистическия сьюз, а съ
що така и отделни секции.

По този начин Социалисти
ческият съюз ще се органи
зира за още по успешно из
пълняване на ролята си в ра
звитието на делегатската си
стема.

Йович потвърди, че за елек 
трификацията на Клисурски 
район общо ще бъдат изра 
зходвани приблизително шест 
милиона динара, което за ус 
ловията на неразвитата Сурду 
лишка община наистина пред 
ставлява висока сума.

Идната година се предвиж 
електрификацията 

Стрсзимировци, през 1980 се 
планира за електрификацията 
на крайграничните селища да 
се изразходват общо около 
13,2 милиона динара. Щс сс

-Л®* М г|

Нови построения при Лисинана

всички селища в Сурдулиш 
ка община.

Общо за електрификация 
та на селищата ще бъдат из 
разходвани над 32,4 милио
на динара, част от които ще 
бъдат обезпечени от Фонда 
за електрификация на край 
граничните селища.

мрежи ще се строят в-Деди- 
чина махала и два трафопо- 
ста в Топли дол. Електрораз 
пределителна мрежа с ниско 
напрежение ще се строи и в 
района на Божица.

нада

А. Д.
За отбелязване е, чс мрежа 

с ниско напрежение Паля ще 
получи едва през 1982 година.по електрификация с яс 

задължения-
Ст. Н.ТРУДОВИ ПОБЕДИ НА БО СИЛЕГРАДСКИ СЕЛА тет

ни и уточепи 
Прибрахме парични средства, 
въведохме местно самообла
гане в работна ръка и тръг- 

акцията. Такова бе- 
начало, което

■1Долна лисина получи ток
нахме в 
ше нашето 
доведохме до сполучлив кран
— казва председателят на 

общност

село, което с бързи 
мени лика си, създа 

по-благоприятни
ското 
крачки 
вайки все 
условия на жителите си.

СЛЕД ЕДНА седмица в око 
ло 120 домове в босилеград- 
ското село Долна Лисина ще 
засидт електрически крушки. 
Това е най-голямата трудова 
победа на упоритите и тру
долюбиви 
Тук тя щс бъде ознаменува-

Земеделска кооперация „БУДУЧНОСГ’” — 
Бабушннца

БОРИСместната 
ХРИСТОВ.

Разбира сс, тази благород 
на акция не с винаги вървяла 
без трудности и застои. Но 
на всичко мобилизиращ фак
тор с бил Съветът на местна 

та общност, съдействувап от 
всички обществсно-политичсс- 
ки организации и селото.

Данните посочват, 
полисинчаии за 
на седем километрова разнре 
делителна такава мрежа

около 120 милиона ста-

— Още от момента на про
карването на далекопровода 
Лисина
ме първи почини за слектри-

НА ВСИЧКИ СДРУЖЕНИ И ДРУГИ 
СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИЛюбага напрапих-долнолисинчани.

. :
ЧЕСТИТИ

10 ДОЛ- 
изгражданс Празнина на 

Републината-29 

ноември

I п
дали
ри динара и вложили повече 
от 3600 трудодни. 
ставало по солидарен начин, 
без което не би успяла

Всичко е

тази
акция-

Топа щс успеят и другите 
босилсградски села, които са 
вече иавлезиали в тази бла
городна акция мли ,,ак °ЪР- 
шат подготовки за провеж
дането й- 
хората от града.

Опитът на доляолисиичаии 
и на

като им пожелава нови успехи в подобрени
ето на селскостопанското производствоместната им общност с 

дейния председателЛисинаелектрически ток: долна твърдо
Борис Христов с наистина по
казател
трификацид ,,а солата в Бо- 
силеградска община.

В 120 домове
като двоен празник, защо 

то сс съвпада с 29 ноември 
— Деня на Републиката. А 
това е още една трудова по
беда изобщо на босилеград-

фикация »*а домовете си. А 
чакайки със за цялостната олекна след това, не 

скръстени ръце, веднага 
заложихме на работа. Местна 
та общност сформира коми-

сс
В. В.
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В ДИМИТРОВГРАД СЕ 1122л^?Тп5!йнг"ТА 
НА НА „ДРУГАРЧЕ" И „ДБЧЙЕ НОВИНЕ

ПОКАЗ НА ЗНАНИЯ 

И ДРУГ РСТВО
шс Божа Йованов, ученик в 
VIII клас в основното учили
ще в Босилеград, а по музи
кално възпитание Ивица Мла 
денов, ученик в VI клас в ос
новното училище в Димитров 
град.

На всички участници във 
викторината бяха връчени на
гради, които са 
стопанските организации ог 
Димитровград: ООСТ „Дими
тровград", конфекция „Свобо
да” и ООСТ „Електродистри 
буция". Освен това 
второ и третокласираните 
всички предмети получават 
награди на 
400 и 300 динара.

За успешно организираната 
викторина заслуга има колек
тивът и учениците в основно
то училище „Моша Пияде" в 
Димитровград, което изпълни 
подбрана и добре

културно-художествена 
програма, както и Центъра 
за култура в Димитровград, 
който оказа всестранни услу
ги на организатора.

ПРЕДИ шест години в Ди
митровград се проведе първа 
та викторина на детския вее 
тник „Другарче" и „Дсчйе 
новине" от Горни Милано- 
вац, организирана по повод 
деня на Републиката. В навс 
черието на празника Дими
тровград отново беше дома
кин на тазгодишната викто
рина. Досега, освен в този 
град викторини, са организи
рани и в Босилеград, Клису
ра, Звонци и Божица, а в тях 
са участвували ученици от ос
новните училища на българ
ската народност от Димит- 

Босилеградска,

осигурили

първо.
по

СТОЙНОСТ ОТ 500,ровградска,
Сурдулишка и Бабушнишка 
общини, които провеждат обу 
ченията на български език.

На тазгодишната викторина 
участвуваха ученици от основ 
ните училища от Димитров
град, Босилеград, Клисура, 
Горна Лисина, Трънски Одо- 
ровци, Божица, Звонци и Дол 
на Любата.

От големия брой кандида
ти във финала на зикторина-

нодготве-
на Стара воденицаМилорад Геров

ОБРАЗОВАТЕЛНО ДЕЛО И ПРАКТИКА

8 лице към производствения труд
★ ОБРАЗОВАТЕЛНИЯТ ЦЕНТЪР „ЙОСИП БРОЗ ТИТО" В СУРДУЛИЦА ДЕЙНО 

Е ВКЛЮЧЕН В РЕФОРхЧАТА НА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

По стечение на щастливи 
(или съзнателно определени) 
обстоятелства, _ образовател
ният център „Й. Б. Тито" в 
Сурдулица може да пристъпи 
към собственото си преу
стройство, без да изживява 
особени сътресения. Става ду 
ма за средно училище, което 
и в по-раншните си години 
„е произвеждало" кадри, под 
готвени за пряко включване 
в материалното производство, 
или в надстройката.

Именно, този център е и- 
мал три специалностиза пла 
ново стопанисване, 
на промишленост и за финал 
ни произведения. Завършили 
те са могли (а така най-често 
е и ставало) да влязат в про 
изводствените помещения ка
то квалифицирана работна 
ръка.

Днес Образователният

Предварително в региона тря 
бва да се изучават планове
те и развойните програми и 
съобразно на това да се под 
готвят кадри.

С лесовъдния факултет се 
водят разговори по откриване 
на отдел за водно стопан
ство. На тези терени са изра 
зени (ерозията, което търси 
доста специалисти. Освен то

ми с проекциите на кадри 
слсд няколко години. Ето за 
що сдруженият труд трябва
да отвори широко вратата и 
връзката образование про
изводствен труд да действу 
ва на пълен оборот.

— Ние сега вграждаме на
стоящето в бъдещето. Именно 
затова към този проблем и 
изобщо към насоченото обра 
зование не бива да се отнася 
ме с известно снисхождение, 
нито пък да нямаме слух за 
изискванията на 
Сдруженият труд е този, кой
то ще диктува „производ
ството" на кадри и среднисти 
със строга специалност. Засе 
га . за съжаление всичко про 
тича в рамките на инициатив 
ите. Твърде малко са реални
те постижения към истин

претворяване на насоче
образование в живота, 

ние в Образова

ва, хидротехниката се нуж
дае от кадри, а и мелиора
цията поправката на земли
щето,- изисква специализира 
ни кадри.

Хорът на „М. Пияде" в Димитровград

На края да кажем, че вик
торината бе не само момент 
учениците да покажат как са 
овладели знанията си, но и 
възможност да се запознаят 
по от-близо и по-добре, да 
развиват взаимното 
ство и приятелство, братство
то и единството, което изтък
на в приветствената си реч и 
редактора на вестник „Дру
гарче" Милан Величков.

От викторината бе изпрате
на приветствена телеграма до 
другаря Тито.

та взеха участие по 
ученика, които са показали 

най-добри знания на предва
рителните проверки. Те 
състезаваха по история, сър
бохърватски език, български 
език и музикално възпита
ние. По история най-добри 

знания показа Ясмина Стоиме 
нова ученичка в VIII клас в ос 
новното училище в Босиле
град, по сърбохърватски език 
на първо място се 
Сладжана Рангелова, ученич
ка в VIII клас в основното 
училище в Димитровград, по 
български език най-добър бе

трима времето.

— Ние сме готови докол 
кото прояви интерес която 
и да било ООСТ да шкодува 

необходимите им специ 
алисти. Въз основата на по 
требностите може би ще се 
школуват средни изпълнител 
ски кадри за животновъдство, 
за туризъм, за ловно стопан 
ство, 
зацията

за дърв
се

ме
другар

ско
цен

тър има 470 ученици, разпре 
деления

ното 
Разбира се.рибовъдство и урбани 

на полупланинските 
селища — добави Аврахмов. 
Вече има интерес за 
ческа

в 15 паралелки. Ка 
то запазва старите специал 
сти, разчитайки

класира
телния център
ще поддържаме всевъзможни 
връзки, както със сдружения 
ТРУД. така и с научните и ноти 
тути.

и занапред
само на по- 

тдена специализация, рефор
мата на образованието т.е. 
рия етап на насочено образо 
вание следва да донесе откри 
ване на още една паралелка 
за квалифицирани 
ци по търговска специалност. 

Разбира се, нашата ос- 
а насока е да „произвеж 

кадри за стопанството, 
договори не сме 

с никоя ООСТ, 
но контакти поддържаме. Има 
изгледи специалността по 
вообработване

икономи 
специалност. А все по 

че в бъде 
ще ще са необходими и спе 
циалисти по опазване на 
ната.

А. Д. вто вече става ясно. защото единствено то 
ва е правилния път за про 
веждане на насоченото обра 
зование

БОСИЛЕГРАД окол
жизнена среда на чоРязгзвори за насоченото 

образование
— заключи Н. Авраработни века... мов.

Основното е обаче да се ус 
танови интересът на сдруже лектив 
ния ТРУД. самият той да 
предяви своите изисквания.
А за да може това да напра 
ви, трябва преди всичко да 

развойни програ

Очевидно, един добър ко 
с богат опит след 

себе си и е правилни схваща 
ния
вее, и за изискванията на то
ва време.

новн 
даме 
Окончателни за времето, в което жипостигналиВ Средношколския образо

вателен център „Иван Карай 
ванов" в Босилеград същес
твуват обективни възможнос
ти за обучаване на кадри за 
метално-обработваем, общо 
математически и правио-ико 
номически отдел.

Такова мнение и предложе 
ние бе изтъкнато на съвмест 
но проведеното заседание' на 
Ръководителите на стопански 
те организации, на Общинска 
та скупщина и на обществе
но-политическите 
ции.

По предложение на Пред
седателството на Общинската 
конференция, участниците на 
това заседание подробно раз

говаряха във връзка с плани 
рането на собствените кадро 
ви потреби съгласно изисква 
нидта на втория етап 
преустройващото се средно 
образование.

Утвърждаването на кадрови 
те потреби ще бъде завърше 
но до края на тази година. 
След това в Междуобщинска 
та самоуправителна общност 
за насочено образование 
Южноморавски регион 
ределено ще се решава върху 
устройването на средношкол
ската образователна мрежа 

на средното насочено образо 
вание в общината в Региона.

има ясниДър Ст. Н.да запазим — 
с мебелната фабрика „Сихмпо'' 
от Враня имаме отлични връ 
зки. В цеховете на тази фаб
рика нашите ученици провеж 
дат производствената си 
тика

на

На любителите 
кинозрителите — 
граждани

на хубавата книга, 
на всички трудови хора и

на
прак

~ заяви Никола Адамов,
на Образователния ЧЕСТИТИМ

|29 ноември-Деня иа Републиката
директор
център.в

Образователният 
Сурдулица активно 
чи и с факултета по 
ство в Белград.

Отделът за 
нисване

оп- център в 
сътрудни 

лесовъд С най-хубавиорганиза- пожелания за 
предък в социалистическото нашата

всестранния на- -- - 
изграждане иапланово стопа- 

може би до извест 
степен ще се видоизмени 

но има условия

страна.
на

ЦЕНТЪР ЗА КУЛТУРАв. в. БОСИЛЕГРАДДа остане.
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ПРЕД ОТКРИВАНЕ НА Ж. П. ЛИНИЯ "7------------- :«- ,,ШАМАЦ — САРАЕВО 'ЗЙГТГ В ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ЦЕНТЪР В БОСИЛЕГРАД:

ДВЕ МЛАДОСТИ НА ЕДНА 

ЖЕЛЕЗОПЪТНА ЛИНИЯ
Сенциите дейно работят

В Средношколския образо
вателен център за насочено 
образование „Иван Караива
нов'' в Босилеград, извънучи 
лищната дейност организира
на чрез различни секции и 
кръжоци е традиционно бога 

та и съдържателна. Такава с 
и сега, въпреки че условията 
за работа не са добри. Имен
но, средношколците сс все 
още обучават в сградата на 
основното училище. Едвам с 
преминаването им в собстве
ната училищна сграда, която 
тази есен бе изцяло адапти
рана, :ще се създават всички 
условия за по-успешна извън
училищна дейност.

Въпреки неблагоприятните 
условия за работа, твърде 
дейно работи секцията на 
младите танцьори, в която 
участвуват повече от 20 де
войки и младежи. С танцова 
та си програма наскоро щ?, 
представят на естрадата в Бо 
силеград, а също така и в 
районните центрове в общи
ната.

Не по-малко са дейни и 
членовете на драматично-ре-

цитаторската секция- Както и 
миналата година и сега пове

че от тридесет нейни членове
са се наели да изготвят ко
медията „Съмнително лице" 
от Нушич, както и няколко 
едносценкиО наистина 

ти без механизация, с 
ентусиазъм, 
дават

е внушителен: поч школа 
много

от други авто-школа за трудово 
възпитание, школа за отглеж 
дане на братство и единство. 
Това е изява на огромна лю
бов към другаря Тито,. кой 
то повелява братството и е- 
динството да се пазят като 
зеница в окото, защото скъ 

превъл по е платено в славната На- 
родоосвободителна борба.

И утре, когато бъде преда 
дена на употреба тази ж.п. 
линия, може да се отчете, че 
и двете ,акции оправдават ини 
циативата на другаря Тито 
за по-ефикасно използване на 
голямото богатство на Босна 
и Херцеговина, а за ускорено 
то всеобщо развитие на на
шата страна и нейния пре
стиж в света.

ще по време на Народо 
освободителната борба 
освободените територии е бил 
организиран 
младежки 
това е прибиране на реколта 
та, плетене и шиене на дре 
хи за партизаните и народо- 
освободителната войска.

войната, през 1945, 
младежкото вдъхновение на
мери още по-силна изява в 
доброволния труд. С голя.м 
патриотизъм и ентусиазъм се 
запретват ръкави час ио-ско 
ро да се възобнови разорена
та страна.

Първата организирана мла 
дежка акция в Нова Югосла 
вия е сечта на дърва на ЦъР 
ни връх над миньорския град 
Бор
на 1945. Младите проявиха 
самоотверженост и храброст 
като претвориха всичко това 
в огромна любов към свобо
дата и родината.

Сетнешните акции показаха 
пред света и у нас младеж 
ката 
телен 
дневие, 
ройство
ЗОПъТНИ линии 
Бръчко-Бановичи, а през 1947 

Шамац-Сараево.
Вече сега от разстояние на 

три и повече десетилетия мо 
же реално да се оцени стой 
ността на тези обекги. Из
граждането на ж.п. линия Ша 
мац-Сараево през 1947 година 
бе най-голямата и най-значи 
телна съюзна младежка тру-

Р«.
Дейността на двете секции 

е от значение за развитието 
на културното самодейство не 
само в Средношколския обра
зователен център, но и изоб
що
дейност трябва да бъде 
действувана и от Центъра на 
културата и от Самоуправи- 
телната общност по култура.

Добри резултати отчита и 
спортната секция. Засега най- 
дейни са футболистите, а нас 
коро тук ще бъдаг оформе 
ни и отбори по волебол, бас 

кетбол и ръчна топка. Всичко 
това има значение не само 
за правилното физическо раз 
витие на младите средношкол 

ци, но и за подготовките им 
в системата на общенароднг. 
та отбрана.

на предсрочно лре 
на употреба ж.п. лини- 

Радостта е неописуема: 
ладостта подари на Републи 

ката

доброволният 
ТРУД- В началото М

най-скъпия си дар . — 
труд, своя ентусиазъм, 
патриотизъм

града. Его защо, тазисвоя 
своя
лътен в хиляди и хиляди 
трудочасоае, дни па усилен 
труд, на себеотрицание.

Днес, една друга Младост, 
Следвоенна младост, със съ
щия ентусиазъм и преданносг 
— отново на Републик|та ще 
подари скъп подарък: двой
ната ж.п. линия Шамац-Сара 
ево. И сега са изкопани мили 
они кубици пръст, нанесе
ни са 240 хиляди чакъл, по 
ложени са 160 хиляди праго 
ве, построни 34 моста... Про 
бити са седем тунела и вгра
дени 100 хиляди кубика бе-

съ-
След

С изграждането и пускане 
то на ж.п. линия на труде
щите се от тази република и 
на гражданите от цялата стра 
на се обезпечава по-голяма 
икономическа стабилност и 
сигурност обществено и кул
турно равноправие и прос
перитет. По-нататък: тази ли 
иия е гаранция на боевия 
дух и ефикасността па наша
та трудова младост, на трудо 
вия човек, твърдо решени 
неотклонно да следят Титовия 
път, да запазят своята само 
стоятелиост, териториална ця 
лост и специфичност в изгра

през януарските дни

В. в.тон.
И пак необходимостта да 

се върнем на 1947 година, зна 
менита в историята на обновя 
ването и изграждането на 
страната от военните разруше 
ния. Обещание пред другаря 
Тито е дадено трябва да се 
изпълни: И се изпълнява.

Бащите на сегашното поко 
ление, което строи ж.п. линия 
с гордост могат да погледат 
в очите на своите синове: и 
техните деца със същия ен
тусиазъм предсрочно изпъл
няват обещанието, което са 
дали пред другаря Тито.

Но изграждането на Шамац- 
Сараево има многостранно 
значение. Едно е онова чи 
сто стопанското. То е важ 
но, но не и най-важното. За 
младите това е незаменима

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО 
ОК НА ССМ В ДИМИТРОВГРАД

НА

ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ АКЦИЯТА 
„СРЕЩИ НА СЕЛАТА“

преданност: с изключи 
труд, с трудовото еже 

равняващо се на ге 
прокарват две желе 

1946през
06-Председателството на 

щинската конференция на 
Съюза на социалистическата 
младеж в Димитровград об
съди неотдавна проектоплана 
за работа на комисията

Освен в тази акция, млади 
те от селата в Димитровград 
ска община ще вземат учас
тие в районните прегледи, ко 
ито всяка година се провеж 
дат в рамките на „Майските 
срещи". В тези прегледи мла 
дежта в селата се състезава 
в различни спортни дисципли 
ни и съревновават на култур 
но-художествен план. Най- 
добрите от тези състезания и

година

ждането на самоуправителния 
социализъм. Като червена ни 
шка пронизва всички брига
дири — бащи (1947) и деца 
(1978) едно гордо 
строим за себе си, стооим за 
поколенията, строим 
цвета на Републиката, роде
на във

за
село, за период ог една годи 

1увство: на. Основна насока на дей
ността на комисията ще бъде 

за раз- подготовка и провеждане на 
акцията „Срещи на селата’’. 
В това отношение се прие, в 
течение на предстоящия пе
риод, да се проведе виктори
на, в която ще вземат уча
стие първичните организации 
и младежта от селата в об
щината. Викторината ще се 

към бъдещето, вър проведе на тема: „Младите на 
идеал, наситен от село и тяхната роля в осъ-.

ществяването на политическа 
та система на социалистичес
кото самоуправление".

дова акция в нашата страна. 
Подвигът на Младостта, изля 
зла вихрите и пламъци

те на най-кървавата война в 
историята на човечеството.

от вихрите на войната съревнования участвуват на 
централното тържество, 
то всяка година се провеж
да в Димитровград по повод 
Деня на младостта и рожде
ния ден на другаря Тито.

За

кое

Ша
мац-Сараево е пусната в дей 
ствие. По нейните релси, ус
тремен 
ви нашия 
труд и любов.

Д-р Слобода» ВАСИЛЕВ

Двойната ж.п. линияМилорад Геров

ЕСЕН ВЪВ ВИСОК успешното провеждане 
на тези активности Председа
телството на ОК на ССМ за
дължава комисията за село.

Христина Панайотова7

О тмииа лято, 
и ето вече 
есента оставя 

тъжни следи...
Листи отбрулени 
към дома вечен 
вятърът 
както преди.

оре небето 
мрачно хладнее, 
долу изстива 

земната пръст* • •
И гавран граче, 
старица плаче, _ 
гробар на някои 
побива кръст!...

БАБУШНИЦА *

Седмина стипендиантиноси

Г
Заслужава да се изтъкне 

примерът на Часлав Милеико 
вич, пенсионер от Бабушни- 
ца, който с внесъл 1200 
нара в Титовия фонд за сти- 
пендиране на деца на работни

членовеВсички организации 
Титовия фонд за етннендирано на деца на работници

на сдружения труд
на

ди-колор" от 74 работника — 65 
са членове, п земеделската 
кооперация „Будучиост" от 
72 души 
„Вук Караджич" от 30 прос
ветни работника — 
членове на Титовия 
Обща сума на 
членове, без ' 
на сдружения труд, възлиза 
на над 77 000 динара.

Броят на членовете на Ти- 
тиовия фонд в Бабуншишка 
община от ден на ден иараст 
ва. През настоящата година 
всички организации на сдру
жения 'ФУД се заплениха вън 
фонда. . Членове па същия 
са и 16 трудови организации 
и 9 самоуиравитслпн общнос 

интересите. Засега мо

ци.58, в гимназиятаалезне слънце 
О и късно

шоп се от оран 
завърне сам 
в хижица влезне 

се опусне

М. А.стане
26 са 

фонд. 
поотделнитс 

организациите шшна нар 
и капне морен ти на

жс да се каже, че само мсс 
нитс общности в недостатъ
чен брой са сс запленили въи 
фонда.

Всички членове на общес-
твсно-политическитс
зации, както и на секретари 
ата на вътрешните работи и 
Народния университет в Ба- 

сс зачле-

труд голям.от тгодинаПрез настоящата 
седмина души са получили 
стипендии от Титовия фонд. 
От тях петима (всичките са 
деца на работници) завръш- 
ват средно образование, а 
двама следват на Факултети.

Имало с повече кандидати 
Титовия

И нощ е пуста.. 
Само на псето 
гласът дочуеш 
и вълчи вой- • * 
Зъзнеш
в тъмата гъста, 
потъваш в

&\органи-

л
Г'самотен

за стипендии от 
фонд, но нс са 
всички предвидени условия.

бушпица също са 
нили. От организациите

труд в ,.Текстил-
изпълнилииабезспокой. • •

сдружения
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ВЛАСТИМИР КРЪСТАИ*!

И СОБСТВЕНИ, И УСПЕХИ НА МЕДИ 

ЦИНСКИЯ ЦЕНТЪР
МЧНО <ЯЯ»ДНИЧЕС

■ и > * ■ ■ ■

РАЗМЕННИ
Г1СТУВАНИЯ

МИНАЛИЯТ петък и Дими 
театралния мизернас двама лекари и 

болница. Днес има 11 лекари 
и ще получи сълремснно, мо 
дсрно здравно заведение... То 
на е само един пример.

тровград гостуаа 
колектив „Мелодия" при 
талището в град Драгоман. 
Самодейците от това друже
ство се представиха пред ди 
митровградските зрители с 
комедията на съветския 
сатсл Алексей Коломиев „Фа
раоните", в постановка 
Благой Божилов.

Представлението на артис- 
Драгоман бе добре

. с доВРИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ И СЪВРЕМЕННОТО 
ЛЕЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКИЯТ ЦЕНТЪР „МИЛЕНТИЕ ПО- 
ПОВИЧ" В СУРДУЛИЦА СЕ РАЗЧУ НАВРЕД ИЗ СТРАНА- 
ТА И В ЧУЖБИНА

Няма по-силно от сливане 
собствения личния ин- 

интереса на трудовг.- 
в която р.« 

обще

чи-
то на
терес, с
та организация, 
ботиш, с интереса на 
ството. Такъв ИЗВОД ни се 
натрапва цялото зремс, «ока- 
то пъргавият и мургав прима 
риус доктор Властимнр КгЬ 
СТАИЧ говори за последните 
резултати на медицинския 
тьр „Милентис Попович".

Едно е да предадеш журна
листическа информация: ,.По 
случай Деня на освобождепи- 

Сурдулишка община 
от фашизма — 5 септември 
е открит трет тракт на от
деление за лекуване на етери 
литст с 50 легла. Тук е и мо
дерен рентген-кабинет с иай- 
съвременни .уреди, както и 
помещения за обществено-по
литическите организации и 
Стол заетите..."

Съвсем друго е обаче да 
се говори за тоя успех, вид
ян през очите на ръководи 

медицински 
примариус Кръстаич

Пак се отдалечаваме: пор
пи- плина, изострено чувство за

отговорност...
да, но ние искахме да пи

шем* за личните успехи
_ Че това не са ли лични

примариус 
Разбира сс

на

зейтите от 
посетено и прието от зрите- питауспехи? 

д-р Кърстаич. 
има още: над 50 трудове съм 
вече публикувал, участвувам 

съвещания по медицински 
те науки на най-високо равни 

а Белград. Сараево, Дио

дите.
В рамките на крайгранич

ното сътрудничество между 
Димитровград и съседните об 
щини в НР България Годеч 
и Драгоман, освен гостуване
то на театралния колектив 
в Драгоман, се проведе още 
едно гостуване. Колективът 
на димитровградската гимна* 
зия посети гимназията в Дра
гоман. По време на посеще
нието беха проведени разго
вори и обмен опит за нови
те методи в образователно- 
възпитателния процес.

наето на

ще 
бляна...

Ние ще добавим още: член 
сръбското лекарско друже 

с един от малцината 
Благодарствена

е на
ство и 
носители на 
грамота за принос в медици» 
ските науки. Член на Рспуб 
ликанската комисия за меди- 

науки, член на Умра 
отбор на Републи 
скупщина, подпред

цински 
вителния 
канската 
седател на скупщината на 
сдружението в Южноморавски 
регион..
А времето? Разбира се, че е 
напрегнато, дори кратко, но 
когато правилно се разпреде 

постига се.
Като началник на Отделени 

ето за здравна защита на же
ните постига изключителни ре 
зултати. Тесна специалност му 
е издирването на стерилите 
та и прави хирургически опе 
рации. Лекуването на етери 
литета започва от 1976 г.. Ин 
тензивно учи: Австрия, Ита 
лия. Германската федерална 
република... Стига до интере 
сни изводи: в 40 на сто за 
безплодие вината е в мъжа,- 
основната причина е прежде 
временно прекъсване на бре
менността. От 360 лекувани 
жени — 350 са се обадили, че 
имат вече деца. А тези, кои-

теля на целия 
център
Защото нито един момент не 
може да се разделят собстве 
ните и колективните успехи, 
собствените от колективните 
грижи, изпитания, трудности 
и накрая сполуки.

Примариус Кръстаич се на
мира начело на медицинския 
център „Милентие Попови" 
вече пет години. От първия 
ден до днес си възлага само
дисциплина (обхванала вече 
целия колектив) и със съгру 
дниците си се захващат да 
създадат съвременен медицин 
ски център. Естествено, необ 
ходими са кадри, специали
сти. Ще ги създадем! — ре
ват. И ги създават: чрез сти-

римариус д-р

Културният цен
тър „25 май“ - 
Димитровград

третът трябва да носи лични 
белези.
моуправлението значи ред. 

Няма голословие дали ще се 
даде на болния транефузия' 
или не, и няма да се гласува 
по това. Може би казват — 
строг, а аз отвръщам: взис
кателен. Щом мога към се
бе си, защо да не бъда и към 
другите. Именно, затова ус
пехът ни е колективен...

Останахме без биографич
ни данни. Достатъчно е да 

само
д-р, за да се разбере, че тук 
е вложен огромен труд, та
лант и сили.

на. Орден за заслуги към 
народа, признания на колек 
тива за професионални пости 
жения. благодарствени погле 
ди без думи, 
топло, понесена 
ност, далечен 
(плод на няколкомесечно ле 
чение и безсънен упорит 
труд)... Всички признания ра 
дват, защото са заслужени. 
Затуй Примариусът и отбяг
ва да говори за тях.

Добре, да говорим за бъде- 
Бъдещето не с не-

Тогава пиши: са-

ли Ръкостискане 
признател 

детски смях
на кинопосетителите

гражданите и трудещите
се

ЧЕСТИТИ
примариуссе кажещето.

позната, когато се върви пла 
ново. Засега сме междуобщин29 ноември-Пра

знина на Репу
бликата

ски център — казва примари 
ус Кръстаич. — Целта ни е 
да се интегрираме още по- 
широко. Да станем регионал 
ни и междурегионални. В ин
терес на здравеопазването, а 
не в интерес на еди-кой си. 
Предимствата от интеграци
ята са налице: босилеградски 
ят здравен дом влезе в със
тава на медицинския център

пендиране, чрез специализа
ция, с огромен труд.

Необходима е база, съврс 
менни уреди и съоръжения- И 
те се купуват. Почти в съ
щия момент щом строител
ният крак от медицинския 
център бъде завършен. Пита
ме как? — Просто: с труд, 
колективен труд. И яа умело 
ръководене 
На добра органиазция, висо 
к* дисциплина и самодисци-

Изрядната чистота и ред в 
медицинския център 
веднаж ни убеждават, че тук 
главният стопанин примариус 
д-р В. Кръстаич с човек кой 
то обича и умее да работи 
своята работа.

още

то в голямата си радост са 
забравили да се обадят? !...

Признанията! Кои са по- 
скъпи? Дали тези на пациенти 
те, или обществените. И ед
ните, и другите. А те се мпо 
жат: Петосептемврийско при 
знание на Сурдулишка общи-

с пожелания за още по- 
високи успехи в социа
листическото строител
ство ще добавим Стефан НИКОЛОВ

ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА 
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗА 

НА КОМУНИСТИТЕ 
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ СЪЮЗ НА 
ТРУДЕЩИТЕ СЕ

ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗА 
НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА МЛАДЕЖ 

СЪЮЗА НА БОРЧЕСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
ГСУБНОР)

СЪЮЗЪТ НА СИНДИКАТИТЕ

в ДИМИТРОВГРАД

ФУТБОЛ

ДОБРА ИГРА И ЗАСЛУЖЕНА ПОБЕДА
„АСЕН БАЛКАНСКИ'' — ХАЙ ДУК" (КОСТУР) 2:0 (1:0)

Димитровград, 19 ноември.
Игрище в спортния център 
„Парк' Теренът идеален за 
игра. Време студено. Зрите
ли над 300. Голмайстори Д,
Каменов в 25 и К. Кръстев 
в 68 минута за „Асен Балкан
ски". Съдия М. Латински 
(Алексинац).
„Асен Балкански": М. Вида- 
нович, Т. Марков, А. Пейчев,
М. Тодорович, 3. Марков, С.
Иванов, Н. Алексов (Н. Гсор 
гиев), д. Каменов, д. Ставров,
(Н. Тодоров), К. Кръстев, М.
Петров.

В предпоследния кръг на 
есенния- полусезон на състе
занията „Асен Балкански" спс 
чели заслужена победа срещу 
гостите от Костур с 2.0 (1.0).
С головете на Д. Каменов в 
първото и К. Кръстев във вто 
рото полувреме „А. Балкан
ски" остава и нататък канди 
дат за високо място на табел 
ката.

Заслужава внимание обсто
ятелството, че въпреки студе
ното време мачът наблюдава

зуват и най-идеалните шансо 
ве.

Съдията М. Латински добре 
води срещата.

В последния кръг на състе
занията „Асен Балкански" иг 
рае като гост с отбора 
„Свърлиг" в Свърлиг.

ха многобройни зрители, кои 
то останаха доволни от побе 
дата, но повече от успешните 
нападения и добрата игра на 
домашния отбор. В тази игра 
липсваха само повече голове, 
но нападателите на „Асен Вал 
кански" не успяваха Х& изпол

на

Симеон Манов

29 НОЕМВРИ -Младост“ иа челна понцяяИ

ДЕНЯ НА РЕПУБЯИКАТАЕсенните състезания в Юж 
номоравската регионална фут
болна лига — приключиха.

Босилеградския футболен от
бор „Младост" зае челна по
зиция с еднакъв брой точки 
с отборите „Железничар" и 
„Раднички".

От 11 футболни срещи, бо 
силеградските футболисти спе 
челиха 7 победи, два мача иг 
раха наравно и два загубиха. 
Общо те са отбелязали 25 го 
ла в мрежите на скъперници 

те. Най-ефикасен гол-играч 
на „Младост’' през есенните

състезания е бил РАДЕ ВЕН 
КОВ, който е и най-млад фут 
болист в този отбор.

С такава равносметка фут 
болния отбор „Младост’' 
тигна добър резултат, който 
му предлага солидни възмож 
ности за осъществяване на 
още по-добри резултати през 
пролетните футболни състе
зания в тази лига.

Без съмнение 
тите на босилеградските фут
болисти са сравнително доб
ри, а техните амбиции се да 
се класират в по-висша фут
болна група.

пое

ЧЕСТИТЯТ

НА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ и ТРУДЕЩИ СЕ

с пожелания заВъЗМОЖНОС- по-високи успехи 
социалистическото строителство 

на страната и изграждането 
самоуправлението

на
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Конфекция „Свобода“
На своите работници, 

на гражданите
и на трудещите се 

и страната

Медицнският център „Милентие Попович“

ЧЕСТИТИ
в общината Празника на Републиката 

-23 ноември
ЧЕСТИТИ

29 ноември-Празника 

на Републиката нгу всички клиенти, граждани и трудещи се в Сурду- 
лишка община и в страната, като им пожелава крепко 
здраве и нови трудови победи в 
строителство

МЕДИЦИНСКИЯТ ЦЕНТЪР „МИЛЕНТИЕ ПО
ПОВИЧ в Сурдулица и ООСТ Здравен дом в Бо
силеград оказват здравни услуги «а населението 
като прилагат най-съвременни методи на лечение 
на различни видове болести, включително и с 
акумпутура. Центърът . разполага с най-съвреме
нни уреди за лечение и високо подготвен персо
нал — лекари-специалисти, лекари обща практи
ка и пр.

социалистическото
с пожелания за високи завоевания в 
изграждането на нашата социалистиче
ска, самоуправителна и необвързана Ре 
публика

КОНФЕКЦИЯ „СВОБОДА" ПРОИЗВЕЖДА СЪВРЕМЕННА 
ДАМСКА, МЪЖКА И ДЕТСКА КОНФЕКЦИЯ. ПРОИЗВЕДЕ
НИЯТА НА КОНФЕКЦИЯ „СВОБОДА" СЕ ОТЛИЧАВАТ ПО 
СЪВРЕМЕННА ЛИНИЯ МОДНА КРОЙКА, А СЕ ПРОНЗВЕЖ 
ДАТ В МНОГО РАЗЦВЕТНИ И ОТ КАЧЕСТВЕНИ ДЕСЕ
НИ!

Граждани, търсете изделията на КОНФЕКЦИЯ „СВО
БОДА'!

I

ЗДРАВНИЯТ ДОМ в БаГ.ушница Самоуправитедните общности на интересите по

ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ 
КУЛТУРА
ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА 
ДЕТСКА И СОЦИАЛНА ЗАЩИТА 

БОСИЛЕГРАД

ЧЕСТИТИ

Празнш на 

Републиката-29 

ноември

На всички трудещи се и граждани в общината и страняха

ЧЕСТТИТЯТ

29 ноември-Деня на 

Републикатавсички граждани и трудещи сена

като им пожелава още по-големи успе
хи в : ______ за по-големи успехи в социалистиче-

изграждане на общината и цялата ни братска общ-
С пожеланиясоциалистическото изграждане

ското 
пост Югославия

Е I

Трудовият колектив на

АТП „АВТОТРАНСПОРТНО БОСИЛЕГРАД” 
па всички свои клиенти, делови партньори — на 
тгадещи се и граждани в страната

»К О М У Н А Л А Ц«чоннмлт
всички

Комунадно-услужно предприятие
„КОМУНАЛАЦ” — Баоушница

ВЪРШИ:

ЧЕСТИТИ

Деня на Републиката 

29 ноември
и ниски строежи.всички видове високи 

ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ И ТРУДЕЩИ СЕ 
„Комуиадац”

НА
честити

29 ноември-Деня на 

Републиката
с най-хубави пожелания.

Предприятието ви предлага удобно и приятно сигурно 
пътуване до Белград, Ниш, Скопие и всички попътни места, 
както и до центровете в общината. ,,

Ползвайте услугите на „Автотранспорта Босилеград
ч социали-нови успехис пожелания за 

тическото изграждане

СТРАНИЦА 11

БРАТСТВО ★ 23 XI 1978 ГОД.



НЗ КОМРА8ш

н К0\ лкзоз1-а\шаНОЖАРСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „БРАТСТВО,, 
— ДИМИТРОВГРАД ОТДЕЛ ДИМИТРОВГРАД

На всички гости, туристи, граждани и трудещи се
НА ВСИЧКИ ТРУДЕЩИ СЕ И ГРАЖДАНИ

ЧЕСТИТИ

ПРАЗНИНА НА РЕПУБЛИКАТА23.Н0ЕМВРИЧЕСТИТИ

за още по-високи постижения в социалисЕи-с пожелания 
ческото строителство.Деня на Републиката 

29 ноември
■■ъу штжи

В заведенията на „КОМПАС” винаги ще бъдете усдужени 
с безалкохолни и алкохолни напитки, домашни специали
тети. „КОМПАС” оказва валутни, туристически и други ви-
дове услуги.

Iс пожелания за нови творчески 
постижения в изграждането на 
самоуправителния социализъм.

Кожарските изделия па „БРАТСТВО'’ 
се отличават по качеството на изра
ботката и по достъпността на це
ните си
Граждани, трудещи се, търсете из
делията на кожар 
тие „БРАТСТВО"!

; ~
I

Хотвлско-мотелско предприятие „УНИЯ“ — Белград 
Мотел „ДИМИТРОВГРАД“ — Димитровград
ЧЕСТИТИ

ското иредприя- на всички гости, 
туристи, 

граждани
и трудещи сс

ПРАЗНИКА НА РЕПУБЛИКАТА - 29 НОЕМВРИ
3^е1г5ЬСб/гФ€ФГ‘
к.   В А ви 5МОА

МОТЕЛ „ДИМИТРОВГРАД" предлага богат асортимент бе
залкохолни и алкохолни напитки, специалитети на местната 
и югославската кухня.

МОТЕЛ „ДИМИТРОВГРАД" предоставя своите помещения 
за частни и колективни увеселения, сватбени тържества и

,/ГЕКСТИЛКОЛОР” — Б АБУШНИЦ \ пр.
Граждани, посетете МОТЕЛ „ДИМИТРОВГРАД"!

Основна организация за изработка на печа
тни тъкани и текстилна галантерия

у1азта ЮигзНа всички трудещи се и граждани в страната

5иР01Л_1СА ТЕ1.ЕРОМ: 017 85-259
85-231 

Те1ех 16777

( РЦТОУАГЦА * ЕК5КЦВ2ЦЕ * 12ЕЕ~Т~Г~|Г О О Р I 3 N л"6" РМ О Щ )

ЧЕСТИТИ

ЧЕСТИТИ ПРАЗНИКА
НА РЕПУБЛИКАТА

29 НОЕМВРИ ДЕНЯ НА РЕПУБЛИКАТА — 29 НОЕМВРИ
Сутиени, бански костюми и др. изде

лия „Текстилколор” изнася и в чужбина
на всички трудещи со,

граждани и туристи

„ВЛАСИНА-ТУРС организира излети в страната и в чуж- 
бина за синдикални подружници; обезпечава нощуване* 
екскурзоводи на Влаеинско езеро; организира ученически 
екскурзии и излети; организира годишни почивки за чле
новете на трудови организации и индивидуални лица- орга
низира (съвещания и семинари; продава билети за с т^о-
ниТкарВто^ТполиГсУи иВлИ СрбЩу отговоРнос™; издава зеле
ни картони, полиси и други услуги на завода Лучаб"- оп-
“р;„^г„“ат*з* »> “ч» ■

и
II

ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЯ — БАБУШНИЦА

На всички трудещи се и граждани

ЧЕСТИТИ
I

29 ноември Трудовият колектив на 
ГОРСКАТА СЕКЦИЯ В БОСИЛЕГРАД
ЧЕСТИТИ

на всички граждани и трудещи се в общинатаПразника на 

Републиката ив страната

Деня на Републиката;— 29 ноември
водството и всее ^антат^социалист101 резулта™ в произ- 
на страната ни. 4 истическо преооразованс пожелания за още по-добри успехи

ие
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На всички трудови хора 1и граждани, производители 
и потребителиТрудовата 

услуги строителство
организация за търговия, бигови 

и селскостопанско производство
ЧЕСТИТИ

„БОСИЛЕГРАД” В БОСИЛЕГРАД 
с основните си 
„СЛОГА”

организации на сдружения труд: 
за търговия и гостилничарство

производствена дейност и битови уе-
29 ноември-Деня 

на Републиката„УСЛУГА” — за 
луги

„НАПРЕДЪК” — 
„ИЗГРАДИЛ”

ОБЩАТА СЛУЖБА на

за селскостопанска дейност

— за строителни работи и
като им пожелава още много успехи в социалистиче
ското самоуправително изграждане.

Производители и потребители,
Ползвайте услугите на „Босилеград” в Босилеград.

л
организацията

П=

||

Химическата промишленост „ЛУЖНИЦЛ” в
Бабушница

ООУР „5 СЕПТЕМБАР” — СУРДУЛИЦА

ЧЕСТИТИ
На всички трудещи се честити

29 ноември-Деня иа Републиката

С ПОЖЕЛАНИЯ ЗА ОЩЕ П0-Г8ЛЕМИ 

УСПЕХИ В СОЦИАПИСТИЧЕШИО 

СТРОИТЕЛСТВО

НА АВТОМОБИЛНИТЕ РАБОТНИЦИ,
НА ВСИЧКИ ТРУДЕЩИ СЕ 

И ГРАЖДАНИТЕ

В СУРДУЛИШКА ОБЩИНА И ЦЯЛАТА СТРАНА

29 ноември-Деня 

на Републиката „Лужница” произвежда:
— шприцовани произведения 

от постирол, полиестер и 
полимер ацетат

— овални плочи от полиестер
— части на санитарни уреди,
— ацетати и алкохоли
— полипропиленови 

и чували
тиленови гърби

— луплекс плочи и др. мате
риали от метакрилати (

С пожелания за нови твор- 
изграж-чески завоевания в 

даието на 
самоуправителна 
— общност на братски народи

социалис гическа, 
Югославия

тъкани 
гъвкави полие-

и народности
ООСТ „5 СЕПТЕМВРИ" иро 

извежда микро-моторп 
сгъклочистачки, 
и охладители 
ната
в чужбина

за
отоплители 

за аятомобил-
промишленост у нас и

ЗДРАВНИЯТ ДОИ-ДИМИТРОВГРАДГимназия „носил Броз Тито - 
Димитровград на клиентите, гражданите и трудещите се

ЧЕСТИТИЧЕСТИТИ
на всички ученици и 
гражданите

младежи, па трудещите се и Празника иа Републиката - 

29 иоемвриПРАЗНИКА НА РЕПУБЛИКАТА 

29 НОЕМВРИ като им пожелава крепко здраве за обтчо бла
годенствие и процъфтяване на нашата социа- 

самоуправителна, необвързаналистическа,
родина

по-високи успехи в учението и
0

правителиата

СТРАНИЦА »
БРАТСТВО ★ гл Х1 1878 Г0Д'



ПРОФЕСИОНАЛНАТА СЛУЖБА
НА САМОУПРАВИТЕЛНИТЕ ОБЩНОСТИ НА
ИНТЕРЕСИТЕ

Обединено елентростопансно предприятие 

БЕЛГРАД
ПО

НГОНОЕЬЕНТВАКЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
КУЛТУРА
ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА 
ПРЯКА ДЕТСКА ЗАЩИТА 
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 
СОЦИАЛНА ЗАЩИТА

Сурдулина

НА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ И 
ТРУДЕЩИ СЕВ СУРДУЛИЦА

ЧЕ С Т И Т Я Т
ЧЕСТИТИ

на всички ползващи услугите им, 
на гражданите 

и на трудещите се 29 ноември 

Деня на РепубликатаПразника на Републиката— 

29 ноември
с пожелания за още по-голямКАТО ИМ ПОЖЕЛАВАТ ВСЕСТРАНЕН 

НАПРЕДЪК И ВИСОКИ ЗАВОЕВАНИЯ 
В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОТО СТРОИТЕЛ
СТВО НА СТРАНАТА

разцвет на нашата социалисти
ческа, самоуправителна, нео 
бвързана Република и все не
големи завоевания в изграж
дането на страната

Народни университет — Сурдулица
На всички кинодюбители,

самодейци и читатели,

НА ГРАЖДАНИТЕ И ТРУДЕЩИТЕ СЕ 
в Сурдулишка община и страната

Основната организация на сдружения труд

Здравен дом в БосилеградЧЕСТИТИ

Правнико но Републиката - 

29 ноември
ЧЕСТИТИ

В пожелания за разцвет на нашата само- 
управителна, социалистическа РЕПУБЛИ
КА и нови творчески завоевания в социа
листическото й изграждане Деня на Републиката

Строително предприятие „Градня“ 
Димитровград

НА ВСИЧКИ ТРУДЕЩИ СЕ И 
в страната и общината

ГРАЖДАНИна работниците,
гражданите и трудещите се

ЧЕСТИТИ

Празнина на Републиката-29 ноември Като им пожелава но 
ви и по-големи завоюва-с пожелания за високи дръзновени строител

ни дела в разцвета на нашата социалистиче
ска, самоуправителна Република 
„ГРАДНЯ" извършва всички видове ниски и 
високи строежи, жилища и частни домове. 
„ГРАДНЯ” оказва всички

ния в социалистическо
то изграждане и напре
дък във всички областивидове строително- 

занаятчийски услуги по евтини цени на живота и труда!

СТРАНИЦА 14
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В ДЕНЯ НА РЕПУБЛИКАТА

Нови завоювания 

в Клисура
ФАБРИКА ЗА ГУМЕНИ ИЗДЕЛИЯ — „ТИГЪР“ ПИРОТ

Основна организация на сдружения труд 

»Димитровград« - Димитровград
Със своята упорита активност 

Местната общност в Клисура 
отчита завидни резултати За 
Деня
лите на . махалите Пеина 
Анджакова по

Тези дни ще бъде пуснат и 
мостът за Кебапова махала, 
в който са вложени 32000 
нара. дина републиката жите- НА ВСИЧКИ СВОИ РАБОТНИЦИ, ДЕЛОВИ ПРИЯТЕЛИ, ТРУДЕЩИ СЕ 

И ГРАЖДАНИ В СТРАНАТА И ОБЩИНАТА
и

тържествен на
чин пуснаха в действие ново- 

водопровод, от
Работите по 

цидта
Построява се 
провод в дължина от 12 км, 
в който се инвестират значи 
телни

електрифика-
иа района са в ход. 

местен далеко-построения
който ще се снабдяват с 
23 домакинства. За 

битов обект
то даде 34500 динара, а Съ
ветът на местната общност 
5800. Цената на доброволния 
труд възлиза на 28000

ЧЕСТИТИвода 
гози важен население средства, как го и далс 

копроводът от Шесто — Вла 
сина Празника 

на републиката 

29 ноември

до Стрезимировци, дълъг
над 20 км.

дина
ра.

М. Маршпсов

КОМУНАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ „УСЛУГА“ 
ДИМИТРОВГРАД N

На всички свои делови приятели, 
граждани и трудещи се

ЧЕСТИТИ КАТО ИМ ПОЖЕЛАВА НОВИ ЗАВОЕВАНИЯ В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОТО 
САМОУПРАВИТЕЛНО РАЗВИТИЕ И ВИСОКОКАЧЕСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО

29 НОЕМВРИ -
ДЕНЯ НА РЕПУБЛИКАТА

ЗАВОДИТЕ „ТИГЪР” произвеждат:

— Радиални гуми за коли
— вътрешни гуми
— различни видове топки
— различни видове спортни обувки
— обувки от гума (лачени, дамски и други)
— технически стоки за широко потребление __
— технически стоки за автомобилната и други про

мишлености
— гумени нишки
— лепила за широко потребление
— и други видове стоки.

С пожелания за високи завоевания в изгражда
нето на самоуправителния социализъм и бла
годенствието на страната.

„УСЛУТА” оказва тъкачни, зидарски, хлебарски, 
строителни, търговски и други видо
ве услуги.

„УСЛУГА” разполага със съвременно снабдени 
и обзаведени търговски магазини

Граждани, търсете услугите на „УСЛУ-

ГРАЖДАНИ И ПОТРЕБИТЕЛИ,

Търсете и купувайте висококачествените произведепия на 
Заводите „Тигър"!ГА"!

I

СЪДБИ ЧОВЕШКИ
1СДУШКО „

група германци.се намират
Набързо обкържихме мазето и ги заловихме живи. 
... Крачех около група пленени, и внезапно чувам: 
— „Душко, чорба"...
—г Камарад, ти партнзан?
Но обръщайки внимание, отвърнах нещо сърдито на 

германеца и продължих...
Но той беше упорит.
Камарад, ой камарад? „Душко чорба’'... — вика 

шс непрекъснато германецът.
Очевидно, беше щастлив, че ме вижда.
Нима е възможно сега той да е пленник при мече?!

водовъртежът на войната да е изрежи-

Всеки ден — спомня си днес за дните па ишериация 
1943 Боривое Петрович от с. Киевац в Бабушишпка общи
на работехме в кариерата в Родопите, в НР България, то
ва бяха трудни години. Камъните разсичаха ръцете ни, па
дахме от умора и просто иаиросто чакахме деня, когато 
,пе измрем... Но смъртта бавно пристигаше.
Щ И така всеки ден гледахме в облаците, които летяха 
на запад, към родна Сърбия- • •

.. Всяко появяване на германски офицери о карие
рата не ни донасяше нищо добро.

Но един единствен германец, които проявяваше раз НО сд». А беше едни работникбирателство за нашите мъки и неволи,

° ,<0МИеСни тормозеше, ..е .... преследваше, а използваше 
удобен момент да ни каже някоя н'»пша от фрош 
ни каже, че Германия не може да победи, и че кси >ко 

прави Хитлер е едно голямо заблуждение. М 
„Душко чорбата .

нас, когато обико-

Нима е възможно 
рал н такова нещо?

Заведох го при комисаря на бригадата и всичко под
робно му обясних.

.. .Германецът постъпи в нашите редици.
со сдобрц с, наши

всеки 
та, да 
тека което
винаги завръшваше с думите:

Тези думи германецът научил от

ЛИМ “моят Другар'Душко като разделяше ярината, вееш. 
сдаа н съща, и ние му дадохме прозвището „чорба- 

запомнил това.
от кариерата.

родна Лужниця се приобщих 
януари 1945 година се

другари.Наскоро напълно 
Пишеше афиши на немски, превръзваше ранените, вюваше 

той срещу фашизма!
... А когато един ден пойната свърши — гои полу

чи разрешение да се завърне в Германия.
Мнозина другари от бригадата тръгнахме на гарата

шс и

ден
та". И германецът

Бях освободен 
След завръщането 

към Осма сръбска бригада. През 
борехме някъде около Звориик.

В еди а воденица узнахме от воденичаря.

да го изпратим. .
А той беше някак си горд и радостен, че е го и той, 

като германец, со е борил срещу фашизма. .си в
Драган Божнлович

че в мазето

II
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— Вън сигурно вали дъжд 
— прошепва мъжът по време 
на спектакъла.

— Откъде съдиш — недоум 
ява жената.

— Ами щом още. никой не 
напуска залата.

При кога понапред... о

За некой дън е празник... Голем праз
ник... Сви оче негде да путуйу, да нду, при 
приятелке, роднине. Я и баба Сгания се гот
ви мо за нашият празник. И ние че идемо не 
где.

— Защо се сърдиш на же 
на си?

— Устата й пак Миришат 
на тютюн.

Ама куде да идемо? Чудимо се и зве- 
римо по цел дън. Ючера пощарат пи донесе 
йедно гъреле писма. Седимо с бабугу, че- 
тимо Ьи и се чудимо куде понапред да иде
мо.

— Дреболия. Сега 
жени пушат.

— Там с работата, че пито 
аз, пито жена ми пушим...

всички

Семеен пикенд

Пише ни синът Борко да. идемо при 
шега. Каже има да черпи. Купил телевизор 
у бою. Платил га два милиона, ама нейе га 
жал. Оче ония старият да ни даде да донс- 
семо на село. Че видимо. Кво че праиймо — 
на два телевизора.

Черка ми пише од МаНедопню дека 
получили нову квартиру да идемо кн.ко у ме 
йемо. Каже дека шес дъна нема ра работе 
и само че се пийе и йеде...

Превърчамо по писмата и четимо. 
Сват Нетко од Смиловци ни пише: „Манчо, 
да дойдеш на двайеедевети. Че пущммо во- 
дуту. Да видиш кикъв смо напрайили водо- 
вод. Нема више да носимо воду од две пл>а- 
де метра. Седимо у собуту и ка ни се при- 
пийе дигнемо се и на чешмичкуту. ,,Е сват 
Нетко се курталисал од йедну незгодию. 
По рано ка пресиса у кърчмуту, ка беше 
по-млад де, дойде дома и по сред ноч при- 

. пийе му се вода. Потражи по стовпете, же 
на му не йе донела и он се надигне га на 
сред село; на чешмуту. И до тамо — истрез- 
нейе. А са човек има воду у собу. Ама 
че му йе са вода, ка више не пийе рейию, 
доктур му забранил, и нема да се диза по 
сред ноч да пийе воду.

Па да видите имамо писмо от Гогу 
от Строшену чешму, ока ни на гоейе оти за 
празникат че жени най-младуту черку. За 
вършило девойчето вакултет и оче да се 
одоми и кажу дека (овадбата че буде на 
празникат у ,,Балкан" и млого убаво че бу-

о

— Опасявам се — казва за
грижело лекарят, 
шият съпруг не ще може да 
върши тази работа занапред.

че ва-

— Защо пък. Той и досега 
прехвърля-я караше тъй 

шс работата си па другите.
— Луиджи 

гата. Защо винаги, когато за
почвам 
на терасата?

— Ами тъй- • - яе искам съ 
седите да си помислят, че те 
бия-

казва съпру-

да пея, ги излизаш

Час по математика

^§й!1й1н о

— Какво работи вуйчо ти?
— Беше главен готвач на 

подводница.ЕВШШВ 

Щ Ш ШЙ
алйз — А сега?

— Сега вече не е.
— Защо?

— Веднаж препръжил лука. 
задимил кухнята и ... отво
рил 
три.. .

що И5да%

прозореца да се прове-

В училището
о

де.

ОТКЪСИ ОТ НЕНАПИСАНЕТО Много бих желал 
воря с вас 
дежът.

— Обадете се по телефона. 
— Но как се казвате?
В указателя пише.

— Бре, Станийо, кво да прайимо, куде 
да се девамо за празникат, куде да идемо 
по-напред?

да псго- 
започна мла-

^ Не всеки, който лъже безбожно, е атеист.
★ Колкото и време да губиш, годините се увеличава!.

Виновен е композиторът, а удрят по клавишите. 
^ Публиката настояваше да се покаже авторът Все 

искаше да види човека, написал толкова слаба

А Стания, млого умна жена, ми каже, 
куде че идемо по тия студове и на нас си йе 
празник. Ти заборави Манчо, дека две краве 
су ни стелне, дека до двайеедевети че се 
теле и това йе за нас грлема радост. Пиши 
ььим

ки
пиеса.от-

Дайте на жената десет добри съвета и 
пълни — единадесетия.
★ Лошите примери са заразителни.
★ Часовникът

тя ще из
пека дойду при нас за празникат. Па 

знайеш ли дека и при нас селото 
че се

о
че слави— 

довърши путат. Може ли нийе да- напу-
е неподвижен, махалото се колебае а 

времето върви решително напред.
★ Ние ценим поетите, 
онова, което

— Колко е часът?
— Девет и половина.
— Верен ли е?

Знам ли? Часовникът е 
дамски.

щимо. които търсят, но предпочитам 
са вече намерили.

★ Морската буря беше изобразена 
подобност, че на човек 
мо като погледне картата.

МАНЧА
с такава правдо- 

му се повдигаше в корема са-
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