
НА РЕПУБЛИКАТАШштно Републико, |К>дино любима, 
ролино мо>7 незаменима; 
Честит рожден ден! 
Привети приеми от мен.
И тебе дружно жинеят 
сплотени братски народи 
неспирно работ I и градя I 
у чилища, нови заводи.дч е т я«н и а Венета Станулова 
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СЪС СОБСТВЕНИ СИЛИ 

ПО СОБСТВЕН ПЪТ
ТОЗИ ПЪТ Деня на Републиката чествуваме 

в годината «а юбилеите на революционната кла
сова борба — 60 годишнината на ЮКП (СЮК), 
СКОЮ и революционните синдикати 
те сшщ на нашата революция- Затова новопостро
ените обекти — промишлени, пътища, водопрово
ди, жилищни сгради, здравни, културни, образо
вателни и др. постройки, — с които нашите тру
дещи се в градове и села посрещат Деня на Репу
бликата имат не само материално значение, но 
и нещо повече те изразяват дълбока любов на 
нашите народи и народности към нова Титова со
циалистическа самоуправителна Югославия- Съ
ществува традиция всеки край на Деня на Репу
бликата да бъде по-богат с една или друга трудо
ва победа, с един или друг обект, на която взче 
с години сме верни, и разхубавяваме нашата пре
красна братска общност на равноправни народи и 
народности.

Тъкмо заради юбилейната година заслужа
ва да напомним, че днешна социалистическа Юго
славия не е резултат ни то на особени околности, 
ни то на чужда бойна слава. Тя е дело на дългого
дишната революционна борба и работническата 
класа, патриотичното селячество и прогресивната 
интелигенция, които обедини и ръководи ЮКП— 
СЮК. Нашата партия не разчиташе на чужди вън
шни победи, нито чакаше директиви отвън. Кога- 
то другарят Тито застана начело на партията — 
партията и революцията бяха подготвени и воде
ни в решителна борба с ясла визи* и цели. Юго
славските народи и народности ръководени от 
партията и Тито бяха единствени в поробена Ев
ропа, които възстанаха срещу Хитлеровите фашис
тки хорди и техните съюзници. Въпреки че сре
щу въстанието на югославските народи и народ
ности бяха съсредоточени огромни фашистки си
ли — германски, италиански, български, унгарски 
и др. — Народооовободителната борба, с цената 
на огромни жертви, бележеше успехи на бойното 
и политическо поле. На първите свободни терито
рии се създаваха н ародоосвободи тели и отбори — 
зародишите на новата революционна народна 
власт.

водещи-

Й. Б. Тито

ОБЩИНА В НАВЕЧЕРИЕТО НА ДЕНЯ НА РЕПУБЛИКАТАБАБУШНИШКА

В ЗНАК НА ВЪЗХОДЯЩО РАЗВИТИЕ
29 ноември — Деня на Ре 

публиката — бабушничани 
посрещат и с перспективни 
планове в 
поде.м на общината, обооно 
ваващи се на ‘ засилените 
стремежи и трудови усилия 
да се догонят развитите.

К. Г.

вото основно училище 
Звонци, ученическата 
лова в Бабушница и други.

В годината между два 
та Празника на Република
та значително са укрепнали 
самоуправнтелните 
иия и повишен стандарт в 
Бабушнншка община.

вТРИДЕСЕТ и щестня Р°- 
Републиката сто-ждеи ден на 

трудещите се и граждаши- 
Бабушнишка община по-нататъшнияте в

посрещат със завидим ре
зултати в 

,комическото
обществено-ико- 

самоуправш- отиошетелпто развитие.

Тези резулати са заовиде 
телствувани с 
икономически 
които
председателя ма 
та скупщина 
Илич

И докато други следеха какво става на бойни 
очаквайки победата на Червената ар 

Народоосвободител
внушителни
показатели,те полета,

мия и нейните съюзници 
ната войска и партизанските отряди на Югосла 
вия, ръководени от партията и Тито. бяха създа 

просторни свободни територии, на които ок у 
паторите и техните слуги—домашни предатели 
нямаха достъп. Ходът на революцията 
по един добре обмислен, подготвен и умно направ
ляван път — към победа.

Постигнатите победи на бойното и по лиги че 
поле бяха иародоосвободителните отбори и 

АВНОЮ, а историческите решения на Второто за- 
ЯйЦе през нощта между 29-ти и 30-ти

ТЕЛЕГРАМА ДО ПРЕЗИДЕНТА ТИТОспоред думите и а 
Общинска 

Станимир 
са значително над

Участниците да тържественото заседашге на 
Републигкаиокагга конференция на Социалистичес
кия съюз па трудовия народ на Сърбия до Йосип 
Броз Тито, вожд на нашата революция и строител 
па изграждането на социалистическото общество 
,изпратиха телеграма, в която покрай другото се 
казва:

ли
средното равнище в регио
на. През тридесет и шесто 
то лято на социалистичес
ка Югославия общият до
ход в Бабушнншка община 
е нараствал с 37 на сто, до 
ходът е увеличен с 61 
сто, а чистият доход с 54 

100 ДИМП-

вървеше

„Трудовият народ п гражданите «на СР СъР- 
бпд, в Социалистическия съюз, продължавайки ре- 
роволюццошшя кошт-шуитет и славната традиция 
па Народния фронт, който под ръководството на 
Комунистическата партия на Югославия, начело 
с Теб, започна н така успешно води борбата за 
свобода и вековното човешко тежнение да разпо
режда със оводта съдба, и в днешните дни влагат 
«всички свои сили за последователно осъществя
ване на тези идеали. С чувство на огромно до
стойнство днес обновихме спомени за изминалият 
път, от нелегалната борба и суровите дни на вой
ната, от ентусиазма за преобразование и изгражда
ше, от решителната разплата с различни неприя
тели от първите стъпки към «нови самоуправи- 
телнп отношения до това, което имаме и с което 
можем да се гордеем. Това е дълъг» упорит и пъ
лен със самоотрицание път, но път за доброто на 
човека и неговото щастие ,път с който с рще по- 
гол дма уиористост ще продължим, под Твое ръ
ководство начело на Съюза на югославските кому
на 1СТИ".

ското
па

седание в
ноември 1943 год. бяха бстомшо-челичната констру 
кцид на новата югославска държава. В аюд се 

вековните блянове не само на рабо-

дипара на всеки 
ра от млпмалогодиишия.

осъществиха
тниците и бедните селяни, не само социална и 
политическа свобода, «о се осъществяваше и на
ционалното равноправие на всички народи и наро
дности в Югославия — сърби, хървати, словенци, 
македонци, черногорци, босненци и херцеговци, 
като нации, албанци, унгарци, словаци, българи, 
русини, италианци, турци, румънци — като народ- 
ности, които се ползват със същите права в брат
ската общност както и народите.

Българската народност, сбратимеиа с 
югославски народи и народности, ползвайки се 
с правото на равноправен член в многонационал
ното семейство, през изтеклите години постигна и 
постига такива завидни резултати в своето раз- 
витае, каквито никога покана ^~сшски

В резултат па динамич
ното целокупно развитие, 
характерно за всички кран 
ща в машата страна, в Ба- 
буингипгка община са изни
кнали повече значителни об 
ществепи обекти. Красиво
то ново здание па здавмия 
дом сигурно с май-хубави- 
ят подарък за Деня на Ре
публиката. Но светлината 
•на праза гичпшя ноемврий
ски ден за пр'1,в П7,т ще па 
дне и върху здравната стан
ция в село СтрелъЧ, па но 
вкте 3 км аовалтова постил 
ка на пътя към Звонци 
и па 10-те км местиш пъти
ща, прокарани тази годи
на към Ясенов дел, Масу- 
ровац и ЦъР^еиа ябука, на 
строежа па хотела в Звои- 
ска бамя, основите на ио-

всички

В телеграмата след това се прибавя, 
лото на другаря Тито дава особен белег ма пелия 
исторически роволюЦионшеи ход на югославското 
общество на братските народи и народности” и из
разява нъЛ1на готоаз ост този път и в бъдеще да 
следи без компромиси, „за щастие и радост на 
всички паши трудови хора п граждани”.

че де-

На всички читатели и сътрудници 
честит
ДЕНЯ НА РЕПУБДИНАТА!__



• мНАРОДООСВОБОДИТЕЛЮТО ДВИЖЕНИЕ В 

ЮГОИЗТОЧНА СЪРБИЯ И ВТОРОТО 

ЗАСЕДАНИЕ НА АВНОЮ

■ . гЖЩЖ:

семинар!, иа които вое-
1 иючгю: 1'МТИ'Ч ОС КИ РЪКОВОДИТС 
ли и ръководството 
ла с решенията на липою.

Ьт,з основа па решенията 
па АЬНОЮ вече през лоем 
ври 1943 V. се формира пър
вият Окръжол 
бедите лен отбор на освобо 
депата територия на ЯСлани 
Па край Леек-овад. 1 орито- 

комнетеиниоет па

пикомите-вето па окръжните 
ТИ II

Джордже Стаменкович военните ртуководст в а
народоосвободителшата

войска на Югославия в Юго- 
Сърбия се узнава

запозна
Народоосвободител и ото 

движение в околността на 
Ниш и Пирот се развива 
през 1943 година ири твър
де сложни условия- Бълга
ро-германските 
окупатори организирано вър 
шат терор над населението 
и постоянно предприемат 
акции срещу партизанските 
отряди и народоосвободнтел 
ната войска на Югославия, 
които действуват на тази 
територия. На свободната

на

източна 
чрез определени куриерски 
връзки, конто са редовни с 
1 юк.раише кия к ом-итегг 
ЮКИ за Сърбия, по и чрез 
предаването иа радиостан
ция „Свободна Югославия . 
Вече иа 5 декември 1943 т.

Документ за 
създаване на 
народната власт 
в Бабушиица

:■штиародоосво-нафашистки щШ

р палната 
окръжния отбор заема ран

на бившия Лссковашки
пет дниследователно след

свършването па второто 
заседание иа АВНОЮ, радио 
„Свободна Югославия” съоб 
щава между другото, че „на 
заседанието на иредставитс- 

ог всички области на

ома
и Толлншкл окръг. Въз ос-

запазената листа па опокой<ушие/ хладнокръвие 
първите отборлици па Окръ и |Ш 5орба срещу петата 
жппя .народооовободителеп кожжа". от януари до 
отбор па Югоизточна бър- ^ ^44 яа територията 
бн« може да со заключи, че ^ Власотинашка околия са 
отбора съставляват 2Ь и1- ф,трм11раии 40 местни (сел- 
боршщн, между които се ски) народоосвободителни 
намират изтъкнати членове отбори ,(ОИТО напълно кон
на ЮКП, проверени реоолю л^рат
диоперп и бойни, между установяването 
конто са били и Ьошко КРъ влаСт въз основа на револю 
стнч от Кошовац, Радош Ио циошште решения на II за- 
вановнч — Селя от Гъргур, седание на АВНОЮ.
Борислав Грнфунович — Съ Решенията на Второто за 
рба, от Моравац, Светозар седание на АВНОЮ, успехи 
Кръстил от Вучйе, д-р Ми- те на новю н междУнарод 
ливойе Перович от 1уларе,
Станимир Йованоаич — Йо 
ва от Костадиновац, Джор
дже Стаменкович от Леско 
вац и други.

В писмото от 11 ноември 
1943 г., което секретарят на 
Окръжния комитет на ЮКП 
за Нишки окръг отправя до 
Покраинския
ЮКП за Сърбия, за положе
нието в окупирания Пирот 
и Нишавска околия, между 
другото се казва: „В Пирот 
се свързахме, имаме двама 
партийци, които досега са 
зачленени и които показа
ха добри резултати в рабо
тата през цялото време. Има 
хме и трет, но го арестува
ха българите".

С младежта се свързахме 
в околията, тоест в Ншшав-

ПО
— 1 октомври 1944 г. в 

Лигювад е формирал околи
йски НОО за Алексинашка 
околия;

— 2 октомври 
Цариброд (днес Димитров
град) е формиран общински 
народоосвободителен съвет 
(отбор) за град Цариброд 
(днес Димитровград). ^ За 
първи отбори иди са избра
ни: Нацко Тодоров, Спасел 
Тошев, Бвстати Станулов, 
Кирил Апостолов, Тодор Ва

лова ма
партизанска територия, коя
то е създадена чрез въоръ 
жена борба на Църнотрав- 
ок-ия партизански отряд, I 
Южноморавска бригада 
НОВЮ и Нишавски (Свърлн 
жки)

ав-
лите
страната, състояло сс па сво 
бодна територия на Югосла
вия, е рошено да се образу 
ва национален комитет 
освобождението с пълномо
щия, всички права и функ
ции иа временно правител
ство на Югославия, а също 
така да се провъзгласи ^ за 
временен парламент". Събра 

представителите

1944 г. в
па

народосвобод! ггелен 
партизански отряд, се фор
мират и органите на новата 
народна и революционна 
власт — народоосвободнтел 
ните отбори.

За решенията на второто 
заседание на АВНОЮ члено-

на
положението и 

на нова

нанието
приема по принцип федера 
тивно устройство на Югосла 
вия- За председател на пар
ламента е избран д-р Иван 
Рибар. Събранието на пред 
ставителите присъжда ранг 
на маршал на върховния ко 
мендант на Народоосвободп 
телната армия Йосип Броз 
Тито, който е наименован 
за шеф на Комитета на на
родната отбрана. Събрание
то избира комитет на наци
оналното освобождение. Сле

цев и други.
— 4 и 5 октомври 1944 г. 

в Кравлье (околия Нишка) 
е формиран околийски НОО 
за Нишка околия. Форми
ран е в Кравлье, работи в 
Бренци и вече на 14 октом 
ври 1944 г., следователно на 
Деня на освобождението на 

минава и работи

ната организация на народо- 
оавободителното движение 
силно въздействува 
политическото

върху 
настроение 

на народа и народя ос ти те 
в Югоисточна Сърбия, което 
се изявява в масово приклю 
чаване на народа в частите 

я арод оо свободит елн ата 
войска на Югославия и ра
ботата в различни 
на тиловата служба, а осо
бено във формирането и ра 
ботата на НОО на свободна

града
Ниш.

в
накомитет на

Малко по-рано е форми
ран главният НОО на Сър
бия, който всъщност пред
ставлява Антифашистки съ
юз на народното освобожде 
ние на Сърбия- В освободе
но Прокупие на 12 септем
ври 1944 г. се провежда кон 
ференция на главния НОО 
за Сърбия- На конференция
та говори Петар Стамболич. 
На конференцията

органи

дователко, решенията ма 
АВНОЮ са оповестени пуб
лично. Стават известни на 
целия овят. При окръжни
те комитети на Югославска

С указ на президента 
на СФРЮ_ от 14 февру
ари 1975 г. Издател
ство „Братство” е удо
стоено с Орден братст
во и единство със сре
бърен венец за особе
ни заслуги в областта 
на информативната и 
графическа дейност и 
за приноса в развити
ето на братството и 
единството между на
шите народи и наро
дности.

територия-
Под ръководството на Ми

лан Вилич, секретар иа Окръ 
жния комитет иаЮКП за Ни 
шки окръг в нощта срещу 
I юни 1944

та комунистическа 
които действуват в Югоиз
точна Сърбия, съществуват 
и работят добре организира 

печатници

партия,

г. се провежда 
на Окръжния 

комитет „някъде между Ръ- 
совац и Станци (села в Алек 
синашка околия), както стон 
в една партизанска бележ
ка. Под четвърта 
дневния ред 
текущи задачи на плана на 
формиране на НОО отбори. 
Усилията за провеждане на 
решенията 
«а АВНОЮ

съвещание
присъс- 

твуват Спасения Бабович — 
Цана, член на Президиума 
на АВНОЮ, Милентие Попо 
вич, полковник и член на 
Главния НОО за Сърбия и 
други представители, 
се договарят за предстоящи
те задачи и учредяване на 
новата

ни партизански 
или „партийна техника", ка
кто -още се наричат. За съ
ществуването

ска околия се свързахме с 
повече села, а сега ги под
готвихме за отбори". Въз 
основа иа тази част на до
клада може да 
че в околните села на Пирот 
и Цариброд (днес Дими
тровград) е направено свър 
зваие на партизанските бой 
пи със селската младеж и 
че по-голям брой с подгот
вен за работа

иародооавободителните

на работата
на партизанските печатници 
(техники) при Окръжишя ко 
митет ма ЮКП за Нишки 
окръг Деоимир Йовович — 
Чича, секретар на Окръж
ния комитет, пише до По
краинския комитет на ЮКП 
за Сърбия 
1943

точка на
са разгледанизаключим които

•IV' на II заседание народна власт въз 
решенията на41 оонова на 

АВНОЮ.продължават.
В оеино-л олитическата 

становка в Югоизточна Сър 
бия гьрез септември 
мари 1944 г.

на 11 ноември 
г. и следното: „Техни

ката сортирахме,
об-ВЕСТНИК НАБЪЛГАР 

СКАТА НАРОДНОСТ В 
СФР ЮГОСЛАВИЯ 

Излиза всеки петък 
Урежда редакционна 

колегия 
Директор 

ТОДОР ВЕЛЧЕВ

За значението 
ренцията на главния 
за Сърбид от 12 
1944 г.

на линията на конфе- 
НОО

гещетнер 
с валяк и триста матрици и 
само се измъчваме (понеже) 
още не сме набавили боя, 
разполагаме с още половин 
килограм. Помощна 
ка имаме с радио 
са. В Нишавска

и окто 
практически 

се променя в полза на наро- 
първите околий- доосвободителната войска 

ггародооовободителнн иа Югославия- Формирани 
отбори е формиран в нача са дивизии на НОВЮ чиито 
лото на март 1944 г. за Вла- бригади освобождават 

°ко,Шя- Вече на чти цяла територия 
3 маРт 1944 Г. околийският градовете Ниш Пилот ТТе 

народоосвободителен отбор сковац и друш ЧР°Т' Ле 
в‘ежпТВаШ1Ка околия про големите места ' са

л-ирво заседание, на трал на неприятеля В 
си в1ВСвпРяЗГЛеЖлаТ Въг"Р°- менената военно-политичеока 
рапето 3 С Ф^кдиоии обстановка 3
нарож.» а„НОЮ,Те органи благоприятниРаб“ ^"обшГ” “ Ф—
околийските НОО. „Народо- 
освободителните отбори тря 
бва да бъдат единни” 
в протокола за работата 
на околийския НООза Вла 
сотинашка В
татък се 
ние, че трябва 
варя с народа,

на
отбори. 

Едип ог септември 
относно конференция 

та, на която саоки присъствува 
новата нали делегати на 

родна власт от
техни- 

и с пре- 
околия има

ме един гещетнер модерен, 
па техника ще имаме 
дна”.

територията 
на окръзите Зайечарски, Ни 
шки, Крушевачки, Проку- 
пашки и други места, писа 
”1 лае , орган на Единния 
народоосвободителен фронт 
в брой 5 за септември 1944 
г. и следното:

по-
Изпъл. длъжността 
главен и отговорен 

редактор
МИЛЕ НИКОЛОВ 

Технически

около
соли- и само по-

В под конпартизанската печатни
ца на Югоизточна Сърбия 
вече през декември 1943 г 
решенията на АВНОЮ би
ват умножени и - - 
нени на свободната 
рия и окупираните 
Набързо

из-редактор 
БОГДАН НИКОЛОВ настават и по-Издава „Братство” — 

Ниш, „29 декември", 
№ 8, телефюн 52-751 

Годиш, абонамент 100, 
а полргодишен 50 дин. 

Текуща сметка 
62500-603-9529

условия за 
на мрежа на 

околийски НОО. Прегледът 
на формиране 
ге НОО

разпростра 
терито- 
райони. 

се провеждат масо 
ПИ и революционни конфе
ренции в околността на 
Ниш, Лесковац, Пирот 
таналите места, 
говори за 
АВНЮ 
ско

„Конференцията
че сърбите не 
та реакционна

показа,
искат стара- 
великооръб- 

ска Югославия, но искат де 
мократичиа 
Югославия,

на околийски 
.т,л в тези краища мо- 
ке Да Се види от следните 
сведения:

федеративна 
че искат брат

ството на народите на Юго
славия- - - Нейното 
е в това,

—стои
и ос

на които се 
решенията на 

историче 
Окръжният
за Ниш и 

отдел

— 9 април 1944СДК — Ниш 
Печатница „Вук Кара- 
джич”, Ст. Паунович 

Л& 72 — Ниш.

г. е форми 
раи околийски НОО за Мо- равска

околия, па почна- 
посочва значение 

че по пръв път 
се срещат от народа избра
ни представители на свобод 
ната

и тяхното 
значение, 

комитет на ЮКП 
Лесковац

заключе
ла се разго-

иа „арода обстТн^Г11 
света, да Се призове

околия;
— 11 септември 1944 

Горни Ринь е формиран 
лииски НОО “ Р т 
шка околия;

г. в 
око

за Белопалана
организират в територия кажат

во технця народ 
чувствува. .

как- 
мисли иКъм
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30 ГОДИНИ ОТ ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ НА АВНОЮ

На Второто заседание на 

АВНОЮ След доклада започнаха 
разисквания. Това бяха изя
вления на отделни делегати 
по повод доклада, защото 
всеки делегат искаше да ка 
же, какво за неговия народ 
значи днешния ден, какви 
възможности открива живо 
та пред него в държавна 
общност, основаваща се въР 
ху властта на народа и рав
ноправието на нациите.

Имаше оратори от всички 
краища, представители 
различни партии, но всички 
бяха единодушни в това, че 
в течение на войната в Юго 
славия са станали крупни 

Юго-

Родолюб Чолакович

ПАДАШЕ вечер на 29 ноември когато делегатите 
на Второто заседание на АВНОЮ започнаха да се съби
рат в Културния дом. Беше неприятна вечер на тази 
късна есен — ръмеше студен въздух, улиците бяха мра
чни и кални, така че човек в светлата, топла и скромна, 
по с вкус украсена зала на Културния дом се чувству
ваше леко и радостно. Залата бе определена за делега
ти, а балконът за публика. Делегатите идваха в групи- 
ци, заемаха места, поздравяваха се и разговаряха. В за
лата прстоянно врява от човешки гласове, а от балкона 
се чува песен на младежи.

на

исторически промени, 
славските народи, предадени 
от бившите владетели, се 
вдигнаха на оръжие, органи 
зпрани и ръководени от Ко 
мунистичеоката 
така откриха нова глава в 
историята на всяка югослав 
ска нация, отделно и на вси 
чки заедно. Начело на поли 
тическите сили застана ра
ботническата класа, тази ре 
волюЦЦонна сила дава на 
Югославия вътРеШ;На здрави 
на и открива пред нея све
тли перспективи за развитие

Необикновено събрание е щаб и Централния комитет 
на партията: Кардеп, Ранко- 
вич, Пияде и други. Една се 
кунда може би беше тиши
на, а след това делегатите 
се дигнаха и из залата оте 
клаха аплодисменти и въо
душевени възклицания на 
делегатите и публиката за 
Тито, партията и войската.

Заседанието започна с хи
мн, който заедно с хората 
пееха и делегатите и публи
ката. Д-р Иван Рибар про
чете доклад за работата на 
АВНОЮ между Първото и 
Второто заседание, след то
ва заседанието приветствува 
ха представители на партия 

младежта, 
АФЖ и на отделни наши зе 
ми, Сърбия, Хърватско, Сло- 

Черна гора и Босна 
и Херцеговина. Това беше 
някак си увод в онова съ
ществено зарад което засе
данието е свикано.

партия итова още по външния си 
вид. Между присъствуващн 
те делегати има посивели 
глави и голобради младежи, 
работници и професори, се
ляни и писатели, висши офи 
цери на нашата Армия и об 
икновени бойци, свещени
ци — православни, католиш 
кй и мюсмюлмански, жени 
в прости селски забрадки и 
интелектуалки. Болшинство 
то делегати са в униформи 
и с пистолети, но има, така 
да се каже и граждани: ви
жда се и черногорска шап
ка и босненски калпаци, по 
ндкой фес или работниче
ски каскет. Но събранието та 
е още по-необикновено по 
това къде и за какво е сви
кано. Тази територия, офи
циално е съставна част на 
така наречената Независима 
държава Хърватско, която 
пък е част от така нарече 
ната Хитлерова „непревзи- 
маема европейска крепост”. 
Това пък събрание предста 
вя народи, които с оръжие 
в ръка се вдигнаха срещу 
фашисткия ,;нов строй” — 
разбунтуваха се 
тази крепост - 
своя войска и я въоръжиха 

отнето главно от

Р. Чолакович
принцип, като държавна об 
щност на равноправни

грандиозно 
представление, че тя € 110 
една инсценация се извъР 
шва само веднаж в история 
та, и тук книжно знание и 
способност за имитация не 
помагат никак. Революция- 
та трябва да роди всеки на
род сам, да понесе всички диумът на 
нейни родилни мъки, — за 
да може наистина да бъде 
негова, неповторима. Той 
трябва от своята утроба да 
роди и хора, които ще зна
ят какво и как трябва да около Тито 
се работи и ще имат сме
лост това да направят без 
оглед на жертвите, не спи
райки на половина път.

Наше щастие е ,че в то
ва тежко и сурово време 
имахме смелост да поднесем нията, които

разисквания приемаха. Тук, 
по предложение на словен
ската делегация, бе прието 
решение на другаря Тито 
да бъде присъдено званието 

Югославия. Са-

глежда, така на
роди.

Веднага
Президиумът проведе 
първо заседание 
сцената, на която до преди 
малко се намираше прези- 

заседанието. То
ва беше най-оригинално за
седание, на което съм присъ 
ствувал. Понеже нямаше сто 
лове за всички, всички чле
нове на Президиума сгоеха 

и др Рибар, 
който водеше заседанието. 
През цялото време на сце
ната зад спуснатата завеса 
се чуваха гласове на делега 
тите в залата. Д-р Рибар кра 
тко съобщаваше предложе- 

членовете без

след изборите, 
свое 

и то на

и прогрес. . .
Това е наистина победа 

на революциятз» на нашата 
югославска революция» ми
слех седейки в залата меж
ду гостите делегати, въз 
буден и сам както и остана 
лите, слушайки 
ораторите, като повече ми
слех за нейните пътища, за 
нас самите които, я извър
швахме със свои ръце, без 
да се страхуваме да изка
чваме .нейните криволичещи 
и стръмни пътеки по които 

дебне смъртна

по-малко
войската,

вения,

постоянно
опасност.

Можеше ли някой от нас, 
които живеехме за тази ре- 

тези

Избрахме делови презе- 
диум, извършихме верифи
кация на мандатите, изслу
шахме разни писмени при
ветствия, изпратени до засе 
данието. След това първият 
председателотвуващ д-р Во- 

Кецманович — Дядо 
даде думата на другаря Ти
то. Няколко минути той сто
еше

волюция да замисли
коннретии форми, в които всяка жертва, че имахме си 
тя стана ето я побеждава? ли, която насочвайки на- 
Борейки се за нея и мечта- шите усилия, даваше на те 
ейки за нея, не замисляхме зи жертви смисъл и оправ- 
ли всички ние като главно Дание пред историята. Зато- 
нейно поприще улиците на ва сега в скромната зала на 
нашите големи градове, из- това градче затулено в бо- 
пресечени от барикади, на еленските плашиш, сами съ 
които въоръжени работниче здаваме своя история, не пи 
ски дружини развяват чер- тайки никого как да решим 
веното знаме иа свободата, въпросите, от които зависи 
Или може би големи стач- нашата съдба, както що не 
НИ икономически и полита- питахме никого ще вземем 
ческн, след това въоръже- ли оръжие да се борим за 
ни демонстрации, атаки сре своята овобода, не страху- 
щу важни крепости; на кла вайки се от никого н от ни- 
сов1Гя враг: 
железопътна линия, 
телеграф, министерства, ка
зарми (привличане на вой
ници от страна на револю- 
цията и т. и. и т. и.). Така 
главно мислехме, защото 
опитвайки се да замислим 
как ще тече машата револю 
ция, се опирахме върху чу
жди опити, върху вече из
вършени революции. А при 
мас всичко излезна по-дру- 
гояче, отколисото в книгите.
Всичко което се случваше 
и се случва в нашата стра
на дълбоко е обусловено от 
общите закани иа обществе 
пото развитие, всичко това 
е разрешаване иа ония не* 
размърсими противоречия, 
които разяждат съвремено- 
то общество. Не става, зна
чи, дума за тях. Става ду
ма за това как извън всички 
шаблони и калъпи, в особе 
ни условия иа своята страна 
когато трябваше да се дей
ствува с все сила, намерих
ме овой собствен път за ак- 
ция и как имахме и сили, 
и смелост да вървим недо- 

в стъпио към победа.
Истинска революция е,

в самата
създадоха

ислав
маршал на
мо на това решение аплоди 
рахме и честитихме на Тито.

След като завърши засе
данието на Президиума, ко
ето продължи около поло
вин час, е .решенията му за
позна заседанието Моша Пи 
яде. Неговият глас звучеше 
тържествено, когато започна 
да чете решението, с което 
другарят Тито се провъзгла 
сява за маршал на Югосла
вия- Когато стихнаха апло- 

се дисментите, с които делега
тите и публиката посрещна

ла се учреди ха това решение, Тито ста- 
във върховно законодателно на и зае мястото на трибу- 
и изпълнително представи- ната. Тогава рязко вдигна 
телно тяло на Югославия, глава и с решителен глас 
да се установи Национален благодари на делегатите за 
комитет за освобождение на доверието, което се дава не 
Югославия, чрез който само на него лично но и на 
АВНОЮ ще осъществява цялата войска; след това 
иаплънителшата си функция, даде обещание на делегати

те, че начело на нашата вой 
всички ска ще се бори до последен 

дъх за победа на народа. 
Думите му делегатите по

вия да се изгради върху де срещнаха с бурии аплоди- 
мократичен, федеративен смети и песен.

с оръжие 
врага, след 
това

няколко часа 
събрание трябва да 

които не
на трибуната, чакайки 

да стихнат аплодисментите. 
Зпочваше: „Другари и дру- 

Но неговите ду-

вземе решения, 
само че отричат тази жалка 
независима държава 
,/нов строй”, но КОИТо 
свободолюбивата си същно
ст означават нова страница 

развитието на отношения
та между човек и човек, ме 
жду народи и народи. Деле- 

под постоянна смъР* 
опасност с дни си лро-

и този гарки. . 
ми се губеха в аплодисмен
ти и възклицания на делега 
тите; призва с ръка делега
тите да престанат, но всичко 
бе напразно; най-сетне за
почна да аплодира заедно с

по

в
що, освен от своето револю 
цианно съзнание.
В залата цареше тържестве 
па обстановка. Четеше 
Декларация, в която се ре- 

АВНОЮ

превземане на 
поща,делегатите.гагите

тиа
биваха път Д° Яйце, промъ 
квайки се между неприятел
ски крепости и сега Държат 

събрание пак не така 
далеч от такава крепост. Ко 
гато започна артилерски 
огън, тътнежът хубаво сс 
чува и тук. За филистър и 
„здравомислящ” еснаф вси- 

може и да изглеж- 
малко авантюристично тория

както му изглежда и вой- мамят съюзническата
каквото правим ето ве- ственост, борбата на наро

години, дооовободителиото движение 
и неговата войска да пред 

като своя. Делегати- 
гврекъсваха Тито с 

и възклица-

Титовият доклад продъл- бешежи около един час;
концизен без излиш- 

го четеше
шаваясен и 

на дума. 
спокойно, повдигайки малко 

само на ония места,

Титосвое

гласакогат0 говореше за предате 
които не само чс прелите,

дадоха своята страна в съд
бовните дни на нашата ис- 

но се опитаха Да из- 
обще

чко това
да и че на правителството в еми

грация се отнемат 
права на законно правител 
ство на Югославия, Югосла-

чко
че две и половина 
Но това е действителност на

обета- ставят
те често

революцията, чиято
ковка този не много симпа- 

сой хора не се чувс- 
Това не мо-
за събрали- беше истински

ярост, огорчение и негоду- 
Това беше по повод 

Титовите думи — че иа юго 
славските народи трябваше 

поднесат много жертви, 
убедят световната об-

Около 5 часа сутринта д-р Рибар заключи заседа
нието и делегатите започнаха да напускат залата.

Завърнах се у дома, но не ми се щеше да легна. 
Не бях изморен, макар че -не бях опал цяла нощ. Отво- 
|рих прозореца на овоята мансарда и се вслушвах в гла
совете иа деня, който започваше. В далечината се чу
ват регион гърмежи; долу под дрозореша, невидима, ех
ти, придошлата река. Тържествено съм настроен и въз
буден и исками се с някого да споделя всичко, онова 
което нощес почувствувах по време на заседанието. Ми
сля за новата работа, която ме чака. През отворения 
црозорец в стадта прониква влага и мътна светлина на 
облачния есенен ден, първия ден на Демократична фе
деративна Югославия.

аплодисменти 
ния, но иа едно място това 

излив и а
тичен
твува приятно, 
же да се каже

делегати. Напротив, те 
разговарят,те се ваие.непринудено

майтапят се, чува се смях 
и песен. За тях това е оби-

обстановка, впро- - да 
сами са я създали и за- 

така леко и ово
кновенна 
чем
това в иея лша в
бИяЖГ» залата стихна до. а не иа ония чредате- Изведнаж в • ш чиигг0 главатари се пол-

стцровождаи зват от гостоприемството 
на Върховния съюзническите страни.

за да
щественост, чс кръвта про- 

Югославия е тяхна

ха гласовете 
гарят 
от членовете

Тито, из-
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ОТЗВУК НА вто 

НА АВНОЮ
ПЪРВИТЕ НАРОДООСВОШДИТЕЛИИ ОТБОРИИЗ РАБОТАТА НА

Властна народа
стопанство- 

От диев-С РАЗВИТИЕ 1Щ народи- го що получават )фаиа от подобрение «а
освободителното движение кухината. за да ео рж»““'" ' "а
в Димитровградска общи пи кои чланоше па оо _и 1 Р
па сс създаваха и народе- отвито да се дава *Р <■ П-шопооавободителмият
освободителните отбори — За ръководител на У бРДе •„ занимавал о есен-

власт. та о избран Спасен юшев Ощ. сс с ървоопабдя-
Джорджов, съветник при '"^ссш б'ед|№, лица, 0„аб

ма бодни лица с

общината, 
на заседанието от 

се вижда» че ■ д тпрпТО пленарно заседание на 
„шита ма 29 .и 30 намери 1943 година получи силен 
поата яа » повторно освободения град Яицс от
отзвук в света, от Р тръпнаха новини: поставени

5—“„*Г 
ЯП8ЙГ18ЙПЯГ’ ДДйЛ прав»-
телстао на нова Югославия - Национален комитет за 
освобождение на Югославия начело с Тито и лр.

Приятелите и неприятелите на нова Югославия 
бяха изненадани от решенията «АВНОЮ. Тою^ 
ппипсгвеп парламент в Европа, кои*о всред хишерисгка 
та ощ'осг пгюведс свое заседание, избра правителство 
,'Г забра,ни нГ,фал ПетъР и временного прагштелсттю 
„а Югославия да сс завърне в сгранатаТова бяхаре 
зултатигс от тригодишната Народдесвободите.таа борба, 
организирана от Комунистическата партия на Югосла 
пия и другаря Ти-го.

За пръв път на 5 декември 1943 година радио Мо
сква и печатът в СССР съобщиха за събитието в Яйце. 
Хората в СССР узнаха, че Югославия има ново прави

ла председател на парламента е изоран д-р

АВИОЮ през
от-

първата народна 
Първоначално те изшгкна- 
ха във Висок, където дей- общината, 
ствуваше Дарибродски пар 2. Да се даде 
тизаноки отряд „Момчил Радева Милошсва, водсаш- 

,войвода", а първи отборни чарка в гр. Цариброд гьР- 
Ц11 бяха всъщност хората, сения цимент от две торби 
които сътрудничеха с отря за поправка па буката. 
да и го помагаха. Тъй като 3. ОощинсюиЯ1 отоцр ре 
намаме запазени документи шала да се заколе общ* ^ <
за тяхната работа през юли опия бик,.да сс продаде мс 

Висок, особе сото, а кожата да ос1 анс 
за обшитата. Затова повик 

Ангел

а и\ Милка дялането
облекло, събирате г^д"““б°'

за фронта, 
дървата и организиране 

Ето изводи от 
това заседа 

сс вижда как 
паж- ’

щи
та
та аптеката.

мапротокола
което

тезиса разрешавани 
:ИП проси 
в първите дни след

да населението 
освобои август във

но след унищожаването на
фашистката община в Ка- ват местните месари 
мекица, засега ще посочим, Гпгоаз и Стефан А. Рап си 

народоосвободитс и Петър (-• Ивапои 01 ар* 
Цариброд. В съгласие с ка 
сапите отборът решнл месо
то да се продава от месарп 

па общината

ждошгсто.
„I. От доклада на пред

седателите на селските 
бори от селата: Луковица, 
Сливница, Градини, Бачово, 
Петърлаш и Паскашмя 
вижда, че есонвата 
в селата с започнала и ня- 

поизорани 
Сл I гш I ш и к ият 11 ред-

от
че пръв 
лен отбор, избран от наро 
да на открито събрание, е 
народоосвободителш1Ят 
отбор на село Власи, коцто 
е избран на 4 септември 
1944 година.

сеот- сеитбате и заплати 
като им се даде 8% фира

ма да останат 
нивите.

телство,за месото.
Само четири дни след то 

ва заседание на
Масово създаване на на-

ГТГчГ‘~га през ври 1944 Общинският наро- 
септември п октомври 1944 доооаободителси отоор взш 
година след освобождение- ма важни решения за спао 
то на димитровградски край- дяваме па града

някои кадрови въпроси, по 
мощ за фронта и други въп 

Пренася-ме решения 
протокола номер 3 ог 

като са 
години.

докладва, че само13 октом- ссдатсл
едно семейство ис е изора
ло и на шего ще сс окаже 
помощ. Въпроса за семе за 
заселване също с разрешен, 
зайчото в селото почти ня
ма домакинство, 
трябва да се даде 
След като сс изказаха пред 
ставителите по тоя въпрос 
думата взе стопанския съ
ветник Кирил
който даде обширни съвети 
на представителите за зап- 
рашваше на семето за ора
не със син камък, торене

. * *, *» т . * ш 4,1 им *ЖГ' '■ ссотбо-
I МЕМ ОР ТНЕ МЕ■<л.

с дърва,
Тези народооовооодителни 
отбори се формираха по на 
пътствия на Окръжния на- 
родоосвободителен отбор от 
Пирот и околийския наро- 
доосвободителен отбор 
околия Царибродска, форми 
ран през септември 1944 го 
дина.

на което 
семе.роси. 

та от 
13 октомври така

35записани преди
„След обстойно разглеж

дане «а въпросите и рбмя 
на на мисли

на Апостолов,

общинският
отбор реши:

1 За общински горски па 
зач назначи лицето Сокол 
Симов Мплошев като най* 
подходящо лице. За реше- 

Ед- нието на комитета да 
уведоми Сокол Симов.

Почти един месец след ос 
вобождението Околийски
ят народоосвободителен от 
бор изпълняваше и функци 
-ите на общинския народо 
освободителен отбор, 
вам на 2 октомври, както 
се вижда от първия прото
кол, бе формиран народо
освободителен отбор „съгла 
сно -нареждането на Околий 
ския комитет и цариброд- 
ското околийското управле
ние”. За първи съветници 
бяха избрани Надко Тодо
ров, председател, Бвстати 
Станулов, секретари, члено
ве на отбора — Кирил Апо 
столов, Тодор Вацев, Спа
сен Тошев, Арса Пейчев и 
днр Драгомир Стефанов.

то на нивите и ливадите.
2. Присъствуващите реши 

ха. след като се привърши
се сеитбата, веднага да се взе 

мат мерки за снабдяване 
на семействата на бойците 
с дърва.

3. За бедни лица, които 
рид”, имат нужда от храна, бе

взето решение да се пригот 
вят списъци до 23 октомври 
1944 година, за да им сс 
даде царевица. Но ако тези 
хора нямат пари за запла
щане на царевицата да се 
погрижат местните комите
ти за изплащане па цареви 
цата.

4. По въпроса за облекло
то се взе решение да се 
предостави списък ма лица 
та крайно бедни, които имат 
нужда от облекло. В списъ

за ците да се внесат май-нап 
ред децата и младите.

2. За изпълнението на на
ряда от 800 кубика дърва 
се определя гората в мест
ността „Цинцарски 
Преди да се пристъпи Къ-М 
изсичането общинският гор 
оки пазач Сокол Симов се 

във

чуждестра

задължава да влезе 
връзка със селския комитет 
на село Лукавица и съвмес 
тно с тях да маркира гора 
та, кодто да се изсече. След 
маркирането да се пристъ
пи към сеченето, което ще 

Същия ден на отделно за се извърши в присъствието 
седаиие новият народоосво- на горския пазач и стопани 
бодителен отбор и официал те на село Лукавица и гр. 
но разрешава от дължност Цариброд, на които за сече 
съветниците и служащи на 
бившото околийско уцравле 
ние на град Цариброд. Би 
ли разрешени 37 служащи 
на общината.

Решенията на АВНОЮ на страниците на 
ния печат

Иван Рибар, че Тито е станал маршал и шеф на Ко- 
народна отбрана. Същевременно бяха оповес

тени и читателите и радио слушателите за това истори
ческо събитие в САЩ. Под заглавие „Партизаните об
разували югославско правителство вестникът „Нюйорк 
Таймс от 5 декември писа, че според съобщението на 
радио „Свооодна Югославия" в Яйце е образувано но- 
во партизанско правителство „Партизаните съобщават, 
че 140 делегати образували парламент и изпълнително 
държавно тяло за територията, която вече е освообдена 
от надпетите... Генерал Йосип Броз Тито, войнишки 
вожд на партизаните получил чин Маршал и е избран 
за| председател на новия Национален комитет за освобо
ждение / на Югославия..."

..Нюйорк Таймс" пръв предал състава на новото 
правителство. През тези исторически дни всички вест
илия и радио станции в Москва, Вашингтон Лондон,
Севе™гаОКИ1ч-.АЛЖИ?’ КаЙР». Анкара и други центри в 
северна и Южна Америка, Азия и Африка, съобщили

СъбИ™е' КоеТо «ВДР^ило ™ 
впечатление на всички политически среди и голям
гаета Па п“™тичеоК1Гге така и на военните фактори в

носгта на Т2-ИМС ’ че е обнаР°Д'Вана самолич-
Тито званието маршалът? Ръ1Копляскания е дадено на 
принася зя ' ^ова Драматично решение до-
~ж“Ия На комплекса на щтослав- 
слрана, че сега тояб^°яГР'ИНуЖДаВа всички х°Ра! ®| тази 
вителство или чЛтпДа се ,олределят за Титовото пра- 
работтГв ™1н^,ГГеЛСТВОТО иа крал Петър, което 
войната гене|ра^Михайлович".а ^ °В°Я Ш1нистаР на

митета за

нето да се даде шумата 
изхранване на добитъка. Из 
сечените дърва ще се скла
дират на самото място, 
шумата ще се даде на сто
паните под личния контрол 
на горския пазач Сокол Си
мов. С

а
8. Общинският 

членовете на селските 
тети реши да се

съвет с 
комиНа 9 октомври 1944 годи 

на общинският народоосво
бодителен отбор на град 
Димитровград, до тогава Ца 
риброд, един месец след ос 
вобождението на града, пре 
дприема сериозни мерки за 
разрешаването на някои жи 

На преден 
организирането 

помощта на фронта, а след 
това

някой проблеми на града. 
На това заседание било 
то решение:

отсекат
дърва от местността „Цин- 
царсюн рид”. Но

зач Сокол Симов и селският общината при 
комитет

горното решение да 
се уведоми общинският па- понеже

по-раншните
на село Лукавица, правителства е безразборно 

секла гори и там, където 
не е трябвало.
На 16

а на стопаните от гр. Цари
брод да се 
барабана.

Примери: 
декември 1943 година 

дадени на общината 15 
бичеоки ме-цра дхрВа само 
след дена нареждат да 
се дадат още 35 кубни ме 
тра за -нуждите 
та през юли 

Председателят 
предложи да .

4. Да се образуват три тио^я“™ Г°Ка на манас- групи за съб^аиТна по Гсчита^^ад Цариброд,
мощ за партизаните, състо- се съберат 2ПП Същ5та ла 
ЯЩа се всяка група от по метра ^ пва^Ге Кубически 
две жени и един мтж „ Дърва. Сеченето

Лщата, влизащи в група . рвдето ’ Метране™ 
та, да се евикат в община като на 
Та и им се дадат подробни ще се папат 
познания за . събиране „а ченетб помощите. .. ченето

готви списък на служители През октомври . Народоос ДЪЛе 
те на общината и членове вободителният отбор взе и 
те на семействата им, кои друга важни -решения

знени въпроси, 
план било

разгласи чрез

3. Съветът натоварва
разрешаването на ищците: Тодор Кръстев, Ар 

са Пейчев и Кирил Апосто 
взе лов да влезнат във връзка 

с местните месари Стефан 
ранчев. Ангел' Гигов и Бо 

1. Да се образува общин- ра. Брезнишки 
ска кухиня, за която да се Рат клането, 
използува помещението на 
Васил Р. Дойчинов от град 
Цариброд. Прибори за гот

ку-съ-вет

общинана
т.г...

да орга-низи •на съвета
се отсече ма-

ка-
вене да се вземат от гимна 
зията, детския дом или аг
рономството. За готвачка да 
се вземе Станка Михайлова 
Панайотова от гр-Цариброд, 
като й се дава един помощ
ник — работник. Да се из-

на
и това- 

ше стане безплатно 
коларите за услуги 

подкови... Се- 
Мъртвншата ше 

ПОД ко-™Р°л на Кирил 
постолов, Съветник и 

за с1геР ир общгиата.

Вестникът „Нюс .юршчнкъл" 
годт-щ преазася писането ма

ма АВНОго^Г*1’ В КОеТО св сятиева Второто 
яло в град ЯйцеДКо'Т0 ПИШе' че заоеданието се състо- 

иц , които е минавал няколко пътн

в
на 4 декември 1943 

своя кориопондент от Капка-
заседание

Б. Николов;ЖУ(ас\у^
СТРАНИЦА 4 от ръ-
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РОТО ЗАСЕДАНИЕ 

Г СВЕТА
ТЪРЖЕСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА РК НА ССТН НА СЪРБИЯ

НАГОДИШ ФРОНТ СЪБИРАШЕ ВСИЧКИ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ, 
ПРОГРЕСИВНИ И СВОБОДОЛЮБИВИ СИЛИ

Милоевич, председател на РК на 
ССТН на Сърбия, говорейки за появата, развитието и 
настоящите задачи на Социалистическия съюз

каза Драгомир
ка ^ Ръка, че делегатите са избрани на окупираната 
територия, че са пристигнали в\ Яйце с бо<рба през неп
риятелските вериги, че в комитета са избрани изтък
нати личности от политическия живот на Югославия, 
вестникът пише: „Генерал Йосип Броз,
Тито, който сега е избран за маршал и председател на 
Комитета за освобожджение е бил нелегален работня- 
чеаки ръководител, Моша Пи яде, импресиоиистическн 
художник е прекарал 14 години

НЕОТДАВНА с тържестве 
но заседание на Републикан 
оката конференция на Соци 
алистическия съюз на тру
довия народ на Сърбия в 
Белпрад бе ознаменувана
35-та годишнина от състоя твени задачи. Във всички 
лата се първа скупщина на периоди на действуваме за 
Единствения народоосвобо 
дителеи фронт .на Сърбия- е 
На заседанието приюъству- * 
ваха и участниците ма пър 
вата скупщина на ЕНОФ, 
членовете на първия Изпъл 
нителен отбор и Пленума 
на Антифашисткия фронт 
ага Сърбия, както и мчгого- 
бройни гости от Федерация 
та, Републиките и Области

обществено мократични, прогресивни и 
овободолюбиви сили, 
чение на войната и въоръ
жената борба срещу поро
бителя, Фронтът израстна в 

народоосвободител

пи ка нашето 
развитие имаше голяма ро
ля в организиране на най- 
широк кръг трудови маси,

в те-известен като

трудещи се за изпълняване 
на революционни общес- масово

но движение и представля
ваше политическата основа.

в затвор поради поли
тическа активност, и Анту^ Аугустинчич> може би| най- 
известен скулптор на Югославия след Мештрович, са 
подпредседатели на парламента, на чието чело се на
мира д-р Иван Рибар.”

-
ЯМ

шВторото заседание в Яйце постави нови пробле
ми пред съюзниците, които до тогава са премълча
вали борбата -на

■и
народи. Между тях 

трябвало да се говори и за бъдещото устройство на 
•нова. Югославия, защото се приближавал краят на 
войната. За Комунистическата партия на Югославия и 
другаря Тито се изказвали много държавни глави. До- 
ри и Чърчил отдал признание на Тито. Вестникът 
„Ройнолд нюс” от 5 декември 1943 година, говорейки 
за формирането на АВНОЮ казал, че „право е на все- 
'ки свободен народ сам да избира правителство, какво- 
то желае.” Лондонски „Дейли воркер” от 6 декември 
1943 година писал, че членовете на емигрантското пра
вителство в Кайро

югославските

те.
На заседанието е приета 

и с дълги аплодисменти бе 
предложе-приветствуваио 

нието на Председателството 
на РК на ССТН на Сърбия 
на Йосип Броз Тито да се "

Грамота,
тшшшж„били бесни когато узнали, че в 

Югославия е формирано временно правителство с ши
роки . национални основи и всенароден карактер.” присъди първата 

Диплома и златна 
«а Социалистическия 
на Сърбия- 

Присъждайки първата Гра 
мота и Диплома и първата 
златна значка на Социалис

значка
съюз

Драгомир Милоевич говори на тържеството
В първите седмици след заседанието в Яйце пе

чатът в света не писаха само за .решенията на АВНОЮ, 
но и за засилените борби из всички краища на Юго
славия- Така според Асошиетед прес о-р Лондон, гер
манците изгубили около 500 войника и изгубили голе
ми количества военен материал. Германците изпраща
ли нови военни поделения, за да задат подкрепа на 
своите 150 000 войника, които вече били ангажирани 
в боевете против партизаните, с цел да приключат бо
евете преди съюзническото нападение.

По същото време проговорили и искрените при
ятели на нсва Югославия. Обединеният отбор на аме
риканските югославяни, съобщава, Нюйорк таймс" 
дал изявление, че новото правителство на Югославия на 
д-р Рибар и маршал Тито „представяла голяма поли
тическа победа за Югославия и крачка напред към 
най-великия триумф на обединените народи”.

на въоръжената борба. А 
условия за провеждане на 
първата скупщина на ЕНОФ 
на Сърбия бяха създадени 
след разбиване на фашист 
ките и поробителски сили, 
така че тя се бе състояла 
на 14 ноември 1944 година 
в освободения Белград.

развитието на Народния 
фроот комунистите бяха 
в неговите челни редици от 
създаването му до днес, по 
неже Съюзът на комунисти 
те и в Социалистическия 

на съюз беше и остана воде
ща идейна и политическа 

Ра сила.
Ииспирация за мощно дви 

— продължи 
имахме вина 

ги в стратегията и в поли
тиката на Съюза на кому 
пистите, във визията на 
другаря Тито, в решеност- 
та и решителността на на
шата работническа класа и 
застъпването на всички на 
ши трудещи се и гражда
ни, да се ст.рои и непрекъс 
нато се усавършенствува де 
М 0КраТ11ЧССКОТО СОЦИаЛ 11СТ11- 
ческото общество на самоу 
правителите. Нашата сила 
винаги беше в нашата ра
бота, творчеството, брат
ството и единството, в об
щото «а нашите народи и 
народности, в социалистнче 
ския пъ'г без компромиси, 
в непрекъснатото критичес 
ко отношение към осъщсс 
твоните резултати, винаги 
със съзнанието, че умеем 
по-добре и че можем по
вече.

Тържественото заседание 
беше! удобен момент за прн- 
помшяпе на някои възлови 
моменти и опити от дейно
стта на тази милионна н 
а щй-масова обществено-по- 
литическа организация в 
Сърбия.

тическия съюз на трудовия 
народ на Сърбия «а ДРУ- 
гаря Тито, Републиканската 
конференция на ССТН 
Сърбия изпълнява 
която са и възложили 
ботническата класа,

задача,

трудо
вите хора и гражданите на 
нашата Републиката 
за Драгомир Милоевич. пред 
седател на РК на ССТН на 
Сърбия обосновавайки пред 
ложението.

ка жеиие напред ВМЕСТО ЛОЗУНГИ — ЕЖЕ 
ДНЕВНА ЖИЗНЕНА ИРАК 
ТИКА

За изтеклите три и поло
вина десетилетия изгражда
не на Републиката в мир, 
бе подчертано, от неразви
та и аграрна израствахме в 
оредно развита индустриал
на страна. Стопанството на 
Сърбпя изживя значителни 
промени: производител ните 
възможности се увеличиха за 
повече от пет път, промиш 
леното производство, за де
вет пъти, а селскостопан 
ското за повече от три пъ
ти... Много е направено, но 
както каза Драгомир Мило 
евич, осъществените резул 
тита не са в съотношение 
с целите. Социалистически 
ят съюз трябва да бъде 
още повече н по-шлроко от 
крит 1<ъм всички ишщиатн 
ви и проблеми нд граждани 
те в местните общности и 
на работническата класа в 
сдружения труд, по-активно 
и по-непосредствено да обо 
гатяват съдържанията и 
усъ^ършенствува методите 
на своята работа, по-уоко- 
рено да създава условия в 
конто трудовите хора и 
граждани, непооредствено и 
чрез свои делегати, да ов
ладеят всички задачи в об
ществото и да се чувству
ват позванн да решават по 
всички въпроси подчерта 
Драгомир Милоевич и доба 
•ви:

Милоевич

Понеже ста- 
другаря Тито,ва дума за 

това ни възложи и самата 
наша история, понеже сво 
ите първи, най-висшп отли 
чия на Социалистически съ

Решенията на АВНОЮ предизвикали и остри де
бати въз великобритансКия парламент и Долния дом, 
Народните представители поставили въпроси, ,на 
то държавният секретар Ло трудно могъл да 
отговор. Така капитан Да мас запитал, дали Англия още 

генерал Михайлович, а американският минис- 
първи изявления за

кои-
даде

наюз на трудовия народ 
Сърбия присъжда на исто
рическа личност която като 
инициатор и 
като творец и стратег стои 
начело на всички историче
ски акции, които работни
ческата класа и народите и 
народностите на Югославия 
поведоха срещу неиародння 
•режим, отбрана на страна
та, в Народооовободителна
война, в революция, в из
граждане на ново социалис 
тичесюо 
общество.

С всички акции на фрон
та ма Социалистическия съ 
юз, подчерта Милоевич, чи 
ято основна цел бе създава 
не на общество за добрува 
пето па човека,
Тито даде 
принос, свой печат от само 
то идване начело на парти
ята.

помага
тър на външните работи дал 
решенията на АВНОЮ в босненския град Яйце. „Юго
славските народи

организатор,казал той — пред целия свят из- 
решението си отново да станат независими и да 

силите,на Остта от своята страна". След това
казаха
изпъдят
службено съобщение на министъра иа външните раоо- 
ти Хал, печата на запад засилил писането за положе
нието в Югославия и решенията на АВНОЮ. Все по- 
често бе писано за решението на съюзническите 

борбата на Тито до
лра- 

окончател- 
Съветското ни

вите лепва да помагат 
но освобождение на страната. Тогава 
формациоино бюро дало съобщение за 
на АВНОЮ и Народиоосгаободителний комитет на Юго- 
славил- „Тези събития в Югославия - се казва в офи- 
циалното съобщение на правителство го на СССг

в-че намериха положителни отзиви в Англия и 
СССР следи! като положителен 

по-нататъшната борба 
хитлеристка Германия. Те

признаването
сам оу прав ите л ио

ко
ито
САЩ, правителството на 
факт, който допринася 
югославските народи против
свидетелствуват съшо така за по-толемите успехи 
новите лидери на Югославия за „обединението па всич- 
пои национални сили в страната.

пана

на другарят 
изключителен

Съветското правителство взело решение да изпра- 
Югославий съветска военна мисия- — В сложните обществе-ти в ч-ш условия и в международ 

ните обстоятелства в перио 
да преди войната започна 
създаването «а Народния 

а фронт — каза Милоевич. — 
Югосллвоките комунисти про 
учиха политиката и такти 
ката на Народния фронт в 
съотношение със своите па
триотически, социални и 
класни цели. Това полипи 
чеоко движение не е създа 
вано с политически спора
зумения иа ръководителите 
на политически партии, но 
отдолу, в масата народ...

АВНОЮ накарали и външния ми-

ванис разговорите Рузвелт-Сталин-Чърчил в Техеран.

СИЛЕН И ЕДИНСТВЕН — 
ЗА ВСЯКА ЗАДАЧА

Драгомир Милоевич 
неотдавнашното тържестве
но заседание говори и за 
■историческото развитие иа 
франта иа Социалистичес
кия съюз па трудовия 11а* 
род на Сърбия, и за гиред 
стоящите задачи «а тази 
най-масова обществено-по
литическа организация в Ре 
публиката:

— Народният фронт, дне 
шният Социалистически съ
юз образуван с! акция иа ко 
муиистите във всички ета-

Решенията на АВНОЮ били приети от огромно 
болшинство в света с радост и дали подтик иа ония, 
“‘Го така започнали борбата ^отшшраиията 
М безггаавието. От решенията на АВНОЮ много наро 
яи са видяли възможността за обединение на многона- 
ционалми страни, за създаваме
Тлял е гшедставя®ало огромен морален подтик иа ан 
тиХшистите от пя» свят. Името на малкото босповоко 
го?дче Яйие и личността т,а Тито уверяваха овета за 
окоГчатетата победа над хитлеристка Германия и фа- 
шГа™ домашните предатели и победата на к>п>- 
елзвеката революция-

Една от най-значителните 
в редицата предстоящи за
дачи е и подготовката 
самоуправителяо планиране 
на стопанското и обществе 
по развитие на СР Сърбия 
в следващите пет 
подчерта председателят 
Републиканската 
ция иа

на

години,
на

конфорен 
ССТН на Сърбия-Както и в преди военния 

период, когато Народният 
фронт събираше всичка! де М. Кубуравич

Богдан НИКОЛОВ
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Естествено -и резултатите са 
лице. Чрез съвместна ак 

на всичкш обществе

ЛЮБЕН Костадинов от с. 
Груинцп е делегат в Сьвс- 

общността ШШР1 ш!напа местните 
при Общинската скупщина 
в Босилеград и е един от 
най-активните труженици 
застъпващи се за всеобщо 

местната общ-

та
пизшостно-оолип 1 честен организации 
в местната общност жизие- 

последовател- 
едии след друг се разре- 

почти няма домакин 
оиаб

■

шп'е въпроси

ДЕЛЕГАТЪТ ОТ АСНОС^
1944 година

поразвитие на 
пост. Макар, че е, вече 63 

истински идей-
шават;
ство без питейна вода, 
дяваието с добро,

пътища са свързвли
годишен, но 
иочюлитически съзрявал^ за
едно с целокупното ни обще
стозено-лолитическо
тие, той и сега, като пенси
онер, активно раб.оти като 
член’ на Председателството 
на ОК на ССТН, добър е 
селскостопански производи
тел. Над всичко активно ра
боти и допринася 
ската система изцяло да ста 
не основа на самоулравнтел 
пата система, а делегацията 
и скупщината да са място 

договорно разрешаване 
на всички въпроси и зада-

махлеи-
окште
помежду си, а селото с 
Босилеград. В последно вре 

повече сс виждат из
разви-

*»~Ииан Василев Йо 
заседанието на

топ, учител 
АСНОС през ноемвриме все

куственн ливади, а животно 
въдните производители гголу 
чават по-добри условия за 
укрепване социалното си но 
ложонпе — подчертава Ко
стадинов, успехите постигна 

местната общност.

му на Когато завърши заседани- 
ние трябваше с влак да 

се завърнем. Пътуването на 
беше съш° така 

Спом-

Иа 7 ноември започнаха 
редовните заседания- Тито 
седеше в ггървия ред. На 

бе паднало да седна

Низан Йотов, сега полсио- 
шор жашущ в Ниш па улица 
Мшгешсо Хаджлч 2, разгле
жда своя изминал пъ’г. 
сто пъти па внуците си раз 
■казва за първите учителски 
години, за паргизаи 1ского дви 

в неговия край, на 
което той беше пръв ст,труд 
лик и активен деятел

па народната 
след оовобо ждс11 ието 

Висок и Димитровград- 
общииа. Но незабрави-

ето

делегатите
добре организирано, 
ням си, че на всички деле- 

поделиха оръжие за- 
околността на СвъР 

се появила банда на дра 
На мен се падна

делегат- мен се
в третия ред и по то-

имах възмож Iюст
Че-

гати 
щото в 
лигЖС1И Юза жевисти. 
една английска пушка, а 
сандъка от патроните и до 
днес пазя за спомен. Преди 
заминаване имах възможно 

един път да видя Ти

при
чи. създаването 

власт— Още в началото на по- 
делегат паемане длъжността 

разбрах, че пред мен стоят 
отговорни задачи. Това още 
повече ако имаме предвид, 
че пряката връзка между 
делегатската база, делегация 

скупщината трябва да 
бъда аз. И не само връзка, 
но и един от най-крупните 
субекти в разискване на 
различни съвместни интере
си в общината — казва Ко-

ска
ми ще му останат дните ко 
гато като делегат от Дими-

ст още
то. Благодарение на Драго- 

Николич — Аца Шипа 
от Пирот получих билег за 
Народния театър когато дру 
гарят Тито връчи отличия на 
наши и съветски воени ка

ми ртроазград прнсъствува на за 
седанието на АСНОС — Ам- 
тифашистичсокият съвет па 
народното освобождение па 
Сърбия — през ноември 1944 
година.

Ние му даваме думата да 
ни разкаже за това радостно 
събитие в живота на сръб
ския народ и неговия жи
вот, когато бил депутат на 
това велико антифашистко 
събрание и за пръв път ви
дял Тито и други наши ръ
ководители.

— Бях учител в Долни 
Криводол. Един ден през 
септември 1944 година уча
ствувах на околийско събра 
ние, на което покрай друго 
то трябваше да се избират 
делегати за Антифашистката

та и

то признание за участие в 
освобождението на Белград.

Пътувахме много трудно, 
защото железопътната 
ния на много места бе раз 
рошена. При Сталач тряб
ваше да пътувам пеша за- 
щото един мост бе разру
шен, а на другата 
ни чакаше друг влак.

ли-стадиносв.

Като делегат, на практи
ка успява да оправдае дове 
рието от делегацията си. Из 
хождайки от реалните въз
можности, настоява пробле 
мите в местната общност на 
време да бъдат разрешава
ни. И не само на време. 
Той знае, че от правилно 
поставената цел в самоупра 
вителната база в пряка за
висимост са и изходите на 
бъдещите .решения.

— Считам, че нашата деле 
гация е една от най-актив
ните в общината. Не чака
ме да обсъждаме само полу 
челите материали от Общин 
оката скупщина, а ние сами 
предприемаме инициативи,

Иван Йотов
страна

Любен Костадинов дълго време да наблюдавам 
другаря Тито. На това засе
дание
събрание на Сърбия присъс 
твуваха почти всички висо
ки ръководители на партия
та и държавата. Такъв бе
ше .момента. Това беше през 
ноември, веднага след осво
бождението, когато боевете 
все още се водеха на Сре.м- 
ския фронт, и страната пра 
веше голямо напрежение за 
окончателно освобождение.

Нашият делегат счита, че 
делегатската система по-ефи 
касно ще действува, ако по 
вече се изостри отговорно
стта ка всички субекти 
местната
всичко на членовете 
СК, ССМ, ССТН т.е. на вси

на Антифашисткото * * *
Това е разказа на делега

та от АСНОС-а Иван Йотов 
от село Криводол, сега учи
тел в пенсия- Своя разказ 
илюстрира с документи за
пазени от онова славно вре
ме. Той пази пълномощието 
за участие 
на АСНОС-а, 
ти с които е могъл да учас 
твува на заседанията, писма 

Окръжния Народ оовобо 
дителен отбор от Пирот с 
което му съобщават за 
ването и след това

в
скупщина на народното осво 
бождение на Сърбия- Бях 
предложен и избран.

началото на ноември 
трудещи тръгнахме за Белград. От 

Димитровград до Ниш път
увахме цял ден. Пътищата 
бяха развалени, а навсякъде 
се чувствуваше присъствие
то на войната, която 
остави следи. От Пирот се 
присъсединиха и делегатите 
на Пиротака община. Спо
мням си за стария Милан 
Бошкович,

се време беше председател на 
Окръжния Народооовободи 
телен отбор. В Ниш арещ- 
нах свой колега учител Но- 
вица Църнатович. От Ниш 
пак с камион продължихме 
пътя за Белград. По пътя 
навсякъде видяхме следите 
на войната. Развалени 
Ща, опожарени селища, 
вадени мостове. Белград съ 
що така беше 
в а липи.

Опомням си, че бяхме раз 
и "Р®дел“ш по час™и ювар- 
. ™РМ- Хранихме се в няка

ква менза, а след това бя
хме преместени в помете- 
нияга на стария кралски 
дворец. В Белград останах
ме дълго, защото по това 
'Време трагично загина Иван 
Милутивович, западните юра
бодени^ ЪРбИЯ Н6 6яХа осво

общност, преди

В
чки граждани и на заседанието 

входните билесе.

На мен направи голямо 
впечатление далновидносттаВ. Б. на

тук на всички наши ръководите 
ли, които говореха за бъде 
щото устройство на страна 
та и усилията, които се пра 
веха за победа над фашиз
ма. Работехме непрекъснато. 
През свободното време се про 
веждаха сказки от високите 
Ръководители по на й-р аз ли 
чни теми. Остави ми 
ио впечатление речта и на 
Милан Смиланич,

Обсъждаме на регионалния договор 
за настаняване

тръг 
когато

е извикан да подпише доку 
ментите от заседанието през 
февруари 1945който по това

Неотдавна бе подписан Ре 
публиканскид обществен до 
говор за настаняваме на ра
бота, а тези; дни на терито
рията на Димитровградска 
община се обсъжда регио
налния обществен договор 
за настаняване на работа.

Характерно за този дого 
вор е, че безработните 
бъдеще ще се разпределят 
в две категории и то:

— безработни и действи 
телно безработни.

И републиканският, и ре
гионалният обществен дого 
вор предвиждат пет основ 
ни критерии — безработни, 
време «а чакане на работа, 
материално състояние, 
пех в училището за лица, 
които за пръв път се прие 
мат на работа и използува 
не правата на парични до
бавки.

Интересно е да се каже, 
че незаетите, които чакат 
работа повече от пет години 
ще имат предимство 
приемането на работа.

В прилагането на този до

година.говор ще се настои да 
създават условия за настан 
хване преди всичко на 
ботници, които работят 
производството.

Този регионален

Това са негови 
ти за

докумен-
ра- участието му 

първото антифашистко 
брание «а депутатите 
свободна Сърбия и докумен 
ти за времето когато 
създаваше новата 
власт. А Иван — 
же свободно да се 
започна да изпражда първи 
те народни отбори на наро
дната власт в полите 
Стара

на
огром съ-

огдоговор 
ще се прилага във всички 
общини в региона, 
ни специфични 
общините ще имат

свеще
ник, а имах възможност да 
се срещна и с другаря Мо- 
ша Пияде, който води раз
говор с делегатите от Пиро- 
токи огръг. Тогава 
и впечатленията си

сеа отдел 
проблеми 

право
да регулират чрез свои до 
говори.

Регионалният обществен 
договор за настаняване на 
работа ще бъде 
подписан до края 
ната.

народна 
това мо- 
каже —

пъти
раз-в

сподели 
от пътува 

през Цариброд 
година когато

целият в рнз
ието му 
през 1922 
легално прибивавал 
път за София.

на
планина до най^висо 

ките форуми — АСНОС.
приет 

на годи-
не-

тук на
В договора се предвижда 

и това, че материалното по 
ложение няма да 
ние за приемане

Б. Николов
ус-

има влия
„ на работ
ници, конто са завършили 
оредно училище или 
имат

ВЕЛИКА АНТИЧЧШ 1СТИЧК 1 ИАРОЦНО.

""....... ......... ........................^.. ...

улд4нй

БОДИЛАЧКАПък 
и виешеполувисше 

образование.

за всяка община.

и затова се очаква- 
пристигане «аше делегати

ЗА ЗАСЕДАНЬЕ 11 НЙНВ^&РДна погре 
на йваи Милутиио- 

ВИЧ. На погребението 
Ри и другарят Тито 
го видях за пръв

4 ГОДИ МЕпри
'

ПРИЗЕМЛЬЕгово- 
и там -Т. П. *

-
Път.
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СЪЗДАВАНЕ НА НАРОДООСВОБОДИТЕЛНА 
В БОСИЛЕГРАДСКИ КРАЙ

ВЛАСТ 35 ГОДИНИ ОТ ОСНОВАВАНЕТО НА МИТНИЧЕСКАТА СЛУЖБА

Митница „Градини“ край ДимитровградВсички на 

фронта Тази година митническата 
служба в нашата страна че 
ствува 35 години от основа 
валето си. Митницата в Ди
митровград е една от тай*°б 
рсменените митници в стра 
ната ни, но и най-силна на 
източната ни граница, а мо 
же би и в Европа.

Именно, в течение на пъР 
вите десет месеци на т.г. на 
граничния преход, „Гради
ни’, край Димитровград, ми 
тнически контрол е извър
шен на над три милиона 
786 хиляди и 170 пътника, 
на над 1 милион 18 хиляди 
и 130 моторни превозни 
средства и 614 хиляди и 
500 тона транзитна стока.

Открити са 800 наруше
ния °т ■които 380 митничес
ки, 355 валутни, а стойност
та на заплатената стока въ 
злиза на 6 милиона и 
хиляди динара.

Цифри, които може би 
замаряг, но единствено те 
могат да дадат 
картина за работата, с ко 
ято ежедневно се срещат 
митничарите на „вратата” 
Изток — Запад.

е чи емблема, която му пода
ри митническата служба, а 

президента за извънредно _ сътруДничес 
тво с тях.

На отдела за 
сигурност
на емблема, с която ги от
личава Съюзната митничес
ко управление, а за успеш 
но и плодовито сътруднице 
ство.

Петнадесет митничари са 
получили парични награди 
за изключителни резултати 

откриването на митничес 
ки нарушения, а в течение 
на годината
давани и други митничари.

Най-голямо признание 
получил Джордже Станко- 
вич, който от 
на Републиката, другаря Йо 
сип Броз Тито, е отличен с 
медал на труда. държавна 

— Ниш, е оръчевсичко
фронта

за
НАГРАДИ И ПРИЗНАНИЯ

В течение на годината с 
парични награди бяха наг
радени четирима митнича
ри, които най-успешно рабо 
теха върху откриването на 
наркотиците, а те са: Драк 
че Анастасов, Иван Стоиме
нов, Джордже Станкович и 
Стефча Арсенов.

Йован Пейчев е отличен 
с митничарока грамота, Бо 
рисов Борис, 
на ОС Димитровград, полу-

ВЕЧЕ 35 години босилег- съвет, когото формирахме в 
радски край, живеейки под Бооилеград в началото на 
знака на свободата, укрепва октомври, а за пръв предсе 
всестранното си развитие в дател бях избран аз — каз 
братската общност на всич ва Кушин. 
ки югославски народи и на
родности. Но още преди 
освобождението на страна
та във време когато толо- 
вите канонади не стихвали 
и когато фашистките окупа 
тори със сила настоявали 
да задържат своето „благо- 
родие" и с оръжие и бо
туш да газят народа, в Бо 
силеград и селата му е ус 
тановена нова народна 

власт. Един от свидетелите

в

бяха «аграж
Трудностите около създа

ване на народната власт— 
казва Кушин — бяха голе
ми. Но след полагане на 
основите й> положението 
ставаше съвсем по-друго. 
Раздвижената активност) по 
казваше забележителни ре 
зултати.

председател Т. Петров.

В КАУЧУКОВАТА ПРОМИШЛЕНОСТ „ТИГЪР” В ДИ
МИТРОВГРАД
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РЕКОНСТРУКЦИЯ!А ПРИВЪРШЕЛ 

ПРЕЗ ДЕКЕМВРИ
истинска

— Хората съвсем почув
ствуваха новата власт. Ло
зунгът ни беше: всички накак е създавана тази власт 

е Владимир Дамяков — Ку фронта. Населението актив- 
шин от Босилеград, понас-

Сурдули на НОВ и всички даваха 
принос за победата. Жени
те организирано работеха 
за движението. Плетеха,

ху подготвяне на производ
ствения цех.

В каучуковата промишле- 
ност казват, че за тази ре
конструкция 
средства от 
сет милиона динара.

С пускането в работа^на 
макиши ще се подобри 

и количеството 
продукцията, така че се 

увеличение на бру-

но постъпваше в редовете През септември т. г. в ка
учукова промишленост 
гър” — Димитровград запо
чна монтирането на нови 
машини. Две от тях — ли
нията за производство на 
УХФ система за вулканиза
ция, най-съвременна система 
за производство на конвей- 

безконечна дължи-

Освен посоченото, митни
цата край Димитровград е 
известна в цялата Европа и 
по откриването на наркотич 
ни средства.

„Ти-тоящем адвокат в
ца.

са вложили— Трудно беше за въвеж 
дане на народна власт преди 
освобождението на Босиле- 
градски край- Но веднага 
след 8 септември 1944 годи

около шестде-
от „Гради-Митничарите 

Ор- ни” са прави специалисти 
на в откриването на тези

сни средства. Само в тече
ние на тази година са от- 

бе крити 66 контрабандисти на 
наркотици и запленени 821 
килограма хашиш.

предеха и даваха материал 
на помощ на бойците, 
ганизирахме изкупване 
добитък и давахме подкре
па в прехраната, която 
твърде необходима за вой
ската на фронта. В Босиле 
град открихме военна бол
ница. Не само, че за крат-

опа тези 
качеството«ери в 

на и машини за производ- 
висококачествени

започнахме да органи- 
власт. В ка

на, на
наство

(кожни) спортни обувки ве
че са монтирани и пуснати 
в пробна работа.

зираме такава 
чалото беше трудно, защо- 
то всред народа, от страна

очаква
то производството за около 
40 на сто.

Съща така ще бъдат по
добрени и условията на ра
бота, тъй като в производст 
вените цехове са приложе
ни всички хигиенично-техни 
чески норми.

Поради всичко това, та
зи година по повод Деня на

пускахана реакцията- се
неточни сведения за власт- Третата машина за произ 

водство на т. н. „плюш ПР° 
фили” се очаква да бъде мон 
тирана през втората полови
на на декември месец, тъй 

момента са в тече- 
последните работи въР-

ко време положихме осно
вите и създадохме народна
власт, но от значение е и Димитровград са присъдени 

учрежде- 
непрекъола-

митничаря т.е. митническа
та служба, в митницата в

та, която трябваше да фор
мираме, че не водим прави 

политика и пр. Но бях 
мг убедени в бъдещето, а 
народът беше на наша стра 
на. Народната власт 
шия край бе въведена по 

начин.

лна награди и признания на 16това, че всички 
ния работеха 
то. Казвам за кратко вре
ме, защото и в Босилеград,

като в 
ние Т. П.митничари.

в на-

и в селата населението ока 
зваше пълна подкрепа 
народната власт, създавана 
от ЮКП — каза накрая на 
разговора другарят Кушин.

«ай-демократичен 
Първо формирахме местни 
те иародоосвободителни съ
вети, а те избраха 
представители 
СКИя

НАШ ГОСТна

ВИНАГИ МЕЖДУ ПЪРВИТЕсвои 
за общин-

народоосвободителен Джордже Станкович, един от ония скромни труже-

оред, колегите си. - Беше есен, началото на ноември 
1969 година.

Тогава станах митничар, но преди да дойда тук, в 
Димитровград, прекарах известно време на западната 
ни граница — в Сежана. Ето, сега е 1979 година, което 

1 стоя на брапшка «а

В .Божилов

КУЛТУРНИЯТ ЦЕНТЪР В СУРДУЛИЦА

точно десет годиниозначава, че 
отечеството.

Станкович по слу- 
Югославската' митии-

митничарятТака говори
чай 35 години от основавалюто иа

служба. Освен бройните парични награди н пох- 
бяха връчвани! не така рядко, през из-

ма тако

па самодейните,
чсока

делови приятели

и всички трудещи се и граждани

вали, които му ___
миналият период, тези дни стана притежател 
ва признание, с камвото биха пожелали да |се похвалят 
всички «оголи колеги.

Именно, митничарят, Джордже Станкович бе отли
чен с медал на труда, с който го награди другарят 
Тито, по—случай Деня на митничаря-

— щастлив съм, че получих такова голямо призна
ние, костта за мен означава голям стимул за още по- 
големи успехи в моята работа.

Разбира се, че и другите признания означаваха, че 
съвестната мм работа е ./причината” за тях, обаче този 

1 което ще се гордея докато

ЧЕСТИТИ 5
о
329 Н0СМВРИ 

ДЕНЯ НА РЕПУБЛИКАТА
5

медал наистина е иощо, с 
съм жив — пн каза Станкович.

Запитан да кажа коЦ са му най-приятните и иащие- 
10 годишна работа, той

А)

I
Сприяшите моменти в неговата 

каза:
— Най-приятяю мп е тогава, когато хората, котта 

контролирай сА доволни от моята работа, а що се ка- 
нецриятните, мога да кажа, че това е тогава, 

започнат да правят неприятни сцени и 
закона, по който работиш.

Т. Петров

завоевания на културнотос пожелания за много
самоуправление
и всички

сае за 
когато хората 
пе уважават

в нашата страна
социалистическотоостанали полета па

СТРАНИЦА 7
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в БАБУШНИЦАОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА
СР.СИЯ НА

ЮЖНОМОРАВСКИ РЕГИОНКАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯТА В —

УСИЛИЯ ДА СЕ ДОГОНЯТ РАЗВИТИТЕ
РАИОНИ програма за развитие

крайграничните <*^ШИНИ-
виатаНа сесия, състояла те 

средата ла този мсосц. 
щииоката акупщииа <в Ьа 
Ш обсъда иредлеже-

Проекторсзолюди- 
осъшосгвялане Об-

гшаи на СР Сър- 
1980 година.

на
Заключението

окушцина в Бабушни 
ма съдържа и дас иреДЛП' 

в дяла на проекто- 
за обезпечава

ската
бушнида 
1Шсто на

Сумирайки резултатите ла
кашпалошюжетшята,
ни а се, чс общо за К“1“™ 
ловложеиия в основни сред 

Южшомцраюоки реш- 
и 1 сстмсс с ч ието са 

повече средства 
то за сто- 

каииталошюжения 52 
жилищно- ком унал 

56 па
капи-

97 ла сто

ГОДИНА СЕ ОТЛИЧАВА С 11ОС0-* НАСТОЯЩАТА 
ПО-ДИНАМИЧНИ КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯ

жения- 
резолюцията 
не ла

ята за 
шествелля 
бия през

материални и други 
модернизирал е* * Б "жилищножому

дейност. В общата 
стопанските иишес-

I условия па 
па железопътния транспорт, 
автопътя „Братствочущн- 

ство" и ПТТ-оъобщенията, 
бабушиичаии предлагат да 
се прибавят и м сроприя’1 ия 
за ускорено прокарване и 
модернизиране на регионал 
ни и магистрални

ства воб ложеш1ята
палната 
сума ща 
тиции те участвуват с едва 
шеста, а една четвърта 01 
тях (из размер От 57,2 мили
она динара) сс отнасят до 
жлшшдшото строителство.

Южноморавски регион 
хваща тергггорията 
общини и принадлежи към 
изоставащите райони в ре- 
публика Сърбия-

план (1976 — 1980 г.) 
интензивни капи 

члято цел е да 
н да

оп през 
заплатени 
за 57 ма ото, и

Въз сюпова на разисква
нията и становищата, мне
нията и предложенията 
публичното обсъжда иа у Общшюката

заключе*

на 13
в

папски
па сто, за
1 м I катшталовложо! шя 

и за нестопански
този документ

приечният 
предвижда 
таловложия. 
се догонят развитите 
се създаДат материални пред 
поставки за оше по-уопешно 
стопанско развитие иа регл 

Въпреки че планът няма 
да се осъшест»11 напълно, 
досегашните резултати 
казват, че регионът се двн- 

ускорвно към развитите.
В последствие на такива 

тенденции през първото 
лугодие на настоящата годи 
на се забелязва чувствнтел 

на загубите

скупщина 
ние, което ще достави 
И мтьлнитст шя 
Скупщината иа

сю
таловложения за 
в сравнение с нъРоага ио- 

го ди

на пътищал асъвет
СРС.

капитало-Нестопш гска 1те 
вложения

капиталовложенията уча
ствуват с 13,8 иа сю п през 
последно време бележат уве 
личенпе по отношение на ка 
ш1таловложеш1Ята в стопан
ството. Безспорно, занапред 
ше бъдат положени усилия 
тази практика да се преу
станови. Счита се, че заклю 
чнтелната година иа средно- 
орочння план (1980 г.) в 
отношение трябва да внесе 
известно подобрение.

развититев недостатъчно 
общини, понеже това е ед

на миналатав общия размер ловила
на.на В опази част от проекторе

золюцията, отнасяща се до 
реализацията на 
от Договора за развитие на 
селскостопанския комплекс 
през средпосрочиия планов 

1976 — 1980 година 
— се казва в заключение
то — трябва да се набел
язват конкретни мероприя
тия за развитието на сел
ското стопанство в планин
ската област.

условияосновните 
общини да се измък- 

от изостаналостта.

но от 
тезиВ заключение може да се 

чс в Южпоморав-
она.

задачитеизтъкне, 
ски ре шоп понастоящем сс 
правят сериозни усили# да 
се надделее изостаналостта, 

при това се разчита 
собствените

110- наг

такаБабушничани също
допълнителните 

които дава Репуб

жл
като предлагат 

средства, 
ликата на общините за ооез

период1Ю- иай-^ного па 
възможности и средства и 
банкови кредити. Безспорно, 
предстоящите разисквания 
по оредносроч! шя план за 

1985 трябва

това
но намаление 
(те възлизат само 28 на сто 
по отношение на същия по

миналата година).

печаване на социална защи 
бъдат давани на Ре- 

самоуправи 
общност по социал 

на защита, която ще 
разпределя според утвърде 
нит е критерии за финанси
ране на основната социална 
защита.

та, да1981период
да дадат още по-конкретен публиканската 

телна
риод «а 
От друга страна расте аку 
мулативната и възпроизвод 
ствената способност на сто
панството. Според данни на 
Службата по обществено сче 
товодство в региона за аку 
мулация са разпределени 455 
милиона динара, които пред 
ставлява ръст от 54 на сто. 
В ъзпроизводствената способ 
ност бележи ръст от 37 на 
сто, или в общ размер са 
отделени 856 милиона дина
ра. С това е създадена бла-

Характерло за капиталов
ложенията в Южноморавски 
регион е обстоятелството, 
че подчертало изоставащите 
и крайгранични общини (в 
това число и Босилеградска 
община) и занапред имат не 

катшталов ложе -

С-ьшо
текст на проекторезолюция* 
та трябва по-конкретно да 
се уточнят задълженията 
на определени структури в 
осъществяване на задачите, 
предвидени с ориентацион-

така, в крайнияотговор в коя насока и с 
какви темпове ще се разви
ва Южноморавски 
за да догони развитите кра
ища в Републиката.

ги
регион,

значителни 
ння в основни средства. То
ва от своя страна неблаго
приятно се отразява върху 
тяхното по-нататъшно 
панско развитие. За Босиле 
градска община дори се по
сочва, че има най-леблаго- 
приятна икономическа струк 
тура на капиталовложения-

К. Г.Ст. Н.

ЩРИХИ ЗА ПРАЗНИЧЕН ПОРТРЕТ
СТО-

ИЗБОРЪТ ЗА ДЕЛРГАТ ТРЯБВА ДА СЕ ЗАСЛУЖИ
гоприятна възможност за 
по-интензивни капиталовло
жения в основни средства 
•на труда. -

Трябва да се отбележи, че 
най-обемни капиталовложе
ния за основни средства 
имат основните организации 
на сдружения труд от обла-

ЦЕЛИ две десетилетия 
Живка Кръстич, главна па- 
тронажна сестра в Здрав
ния дом в Бабушница, 
грижи за здравето ла хо
рата. Хуманната длъжност

езеро в СР Македония. Мал 
ко по-късно 
се преселват в Скопие, къ- 
дето завършва средно меди 
цинско училище. През 1959 
год. започва да работи 
Клиниката за вътрешни бо
лести в Скопие, но след 4 
години любовта към съпру 
га я довежда в малката Ба-

Товаот нейната работа, 
признание тя счита за най- 
голяма награда. Колегите 
казват, че Живка отговор
но изпълнява професионал-

родителите йта.

От особено значение за 
региона е, че ускорено на
растват собствените 
ства за капитални 
ния- Тази година за 
месеца в общите капиталов 
ложения достигат 49 
срещу 41,4 на сто по отно
шение на същия период на 
миналата година.

се

оред-
вложе-
шестте

на ните си задължения и е 
неуморима във всички ак
ции в здравеопазването на 
населението. В разширява
не на здравната култура 
миналата година е изнасяло

изпълнява с всички свои 
знания и трудова енергия- 

— Аз съм щастлива, че 
помагам на хората да запа
зят или подобрят здравето 
си. Хумалостта е основата 
иа нашата професия и не
що без което медицински
ят работник не може и не 
трябва да работи в здраве
опазването

стта на промишлеността и 
минното дело (50 на сто от 
стопанските, или 43,1 на сто 
от общите 
ния за основни средства).

Немалки

на сто
капиталовложе- сказкн на здравни теми в 

у чилищата, на селяните от 
Любераджа, Ракита, Звон- 
ци, В. Бонинци и други се
ла. Бе член 
ния

са и калиталов-
г!

БАБУШНИЦА на управител- 
съвет, два пъти член 

на работническия съвет. Ак 
тивна е в

каза другар
ката Кръстич, когато пред 
празника я посетихме 
работното й място.

Посетихме
Посевите добре посрещат 

зимата
на

организацията на 
жените, синдиката и Черве 
ни* кръст. Получила е пох 
вала за принос към разви
тието на здравната защита 
в общината и грамота 
повод 100-годишнината 
здравеопазването.

— Делегатската 
поемам окато условие 
тинока демокрация и възмо 
жност трудещите се и гра
жданите да решават жизне 
нотрептящите 

— Как

я с намерение 
да поговорим за ролята на 
делегатската система и за 
делегациите и делегатите. 
Темата не отбрахме случай
но — Живка е делегат в 
Съвета на сдружения труд 
на Общинската скупщина 
(и в още няколко общин
ски и регионални структу
ри) и, според
председателя на скупщина
та Станимир Илич, 
от най-активните 
легати.

Избора за общински 
легат Живка приема като 
признание на избирателите 
Естествено, това

казва тя — трябва да се 
заслужи, а сетне 
заслужава 
ботното 
ност в

Есенната сеитба на 
скостопанския комплекс на 
земеделска кооперация мБу От 1 
дучност” в Бабушница 
петно приключва. С 
ца веча са засети 3500 ха, 
с което планът за идната 
година цялостно е изпъл
нен. Благодарение на хуба
вото време, което тази есен 
се „съобрази” 
и възможностите на 
стопанските

посел- ва е почти с 50% 
от миналогодишните 15 

- ха заоет 
земеделците 
средно по 25 
о-р 4000 
ло 9000

повече на
мц.

с царевица 
са пол учили 

мц, така че 
ха са набрани око- 
тона царевица. 

Кооперацията е 
твила и значителни 
ти в
година 220

ус- система 
на исшиели

думите на
осъщес-

бушница. Още един пример 
за чудесната сила на любов 

с щастлива усмивка 
казва тя. Петнадесет 
ни 'работи като 
тра в превантивната 
оа в бабушнишки 
дом. Миналата година с ус
пех е приключила задочно
то следване на полувисшето 
медицинско училище в Бел
тежна”™ ГЛ№а Па-

Въпроси.
изпълняваш деле

гатската функция? Има 
проблеми?

Старая се редовно да 
присъ ствуявам 
ята, да застъпвам 
щата на моята делегация и 
Да съобщавам за взетите в 
Скупщината решения. Най- 
сериозен проблем е недос
татъчната връзка между де 
легацията и делегата.

е една 
жени—де-резулга 

Тази 
селскостопански

сдружаването.с желанията та лиселско 
производители, 

посевите са никнали навре
ме и се намират и изклю
чително

производители са
ТРУД и обединили 
получавайки

Д«-сдружили 
средства, 

пълно пансион 
осигуряване и безплатна 

здравна защита. В животно 
вдалшото са оформени 

ха изкуствени 
вкупната им

годи- 
главна сес

на заоедани- 
стагнови-

служ- 
я здравен

нодобро състояние, 
така че зимата най-вероят
но няма да им нанесе 
бона вреда.

оправдае, 
се с труд на 

Ои Място
влеиие.
съзнателно изпълняване на

още 
ливади и 
шхвръхни

осо-
ра-сета

на възлиза на 2500
и актив-Опоред думите на Лазар 

Костич, директор на земе
делската кооперация, който 
ни уведоми за есенната се 
итба, сдружените в коопе
рацията земеделци са довод 
ни от тазгодишния род на че 
пшеницата и царевицата. 
Засеяните през миналата 
есен 3500 ха са дали сред
но по 22 мц пшеница. То

ха.
В изкупуването 

месо и добитък. 
ЦИята 
4000

сестра.на мляко, 
коопера- 

над
Според тебе, 

предстоящите 
делегациите?

Разрешаването на вой 
нки жизнени въпроси. Ак
тивност за благото на на
шите трудови 

Пожелахме й 
успехи в работата.

— Харесва 
тЪт. Из1™ГивТ-е Задглже«„е.

г*1™ няколко
^ трудовите^уешжи, “ ^
избирателите.3 

Жизнеисторията
чнала през 1940

аличник,

кои сам“-1 ту1с живо- 
са добри, 

дом, съпруг и 
съобщава 

резулта-
поле “Рофеоионалното
пациентате “ ««««е.
бавя тя. " °кромио до

Пациентите

сътрудничи с
домакинства. Тук оба- 
■ казват в

хората 
имам хубав 

Дъщери 
своите чувства. За 
тиге

задачи на
две

кооперация 
леми!" ИМаТ "ай-много проб- на

хора.
още много

й е запо 
г.ов село 

Мавровско
К. Г. над

са ДОВОЛ1НИСТРАНИЦА 8 К. Георгиев

БРАТСТВО * 28 НОЕМВРИ 1979



РАЗВОЙНИТЕ ПЛАНОВЕ НА „КОМУНАЛАЦ" ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ПЪРВИЧНИТЕ ПАРТИЙНИ ОРГАНИЗАЦИИ

ЗА ОКОНЧАТЕЛНО,,СБОГОМ“ 

НА БЕЗСИЛИЕТО С ЕЖЕДНЕВНИТЕ ПРОБЛЕМИ НА РАБОТНИЦИТЕ
орган из а- има три непопълнени работ курсове да се оспособят за

новата технология на тази и 
началото на идущата годи-

ПЪРВИЧНАТА

на ™?е ” Ф^рикаС

стояванията им колективът яите партийни и оиздикал- «аИ-старите в града. Още с 
Да стане здравата на крака- ^ оргшшзадш и самоупра Ф<>.Р»ираието на трудовата 
та си и да тръгне по сигу- вителните органи активнГра оргаИнзац,« "Р“ 1у48 г0‘ 
Р^. "ь!,.иа успешно стопани бот в / заживдаанеР0 Д™а започва да действува 
сване. Твърдението не обос- активноС14 на рабохииче. и партийна организация, 
новават само върху завидно ски конхрол, въвеждането К°яТО изш1ра ,ва5“На Р°ЛЯ 
то увеличение на общия до- „а стимулации добавки, | в Р^витиото и- Комунисти 
ход, които тази годива за изострянето на трудовата д, 1 те са в челните , редове, ко- 
пръв път „проби” сумата от сцишшна и отговорност. В . гаго “ решават иаболели- 
10 милиона динара, но още „Комуналац" са наясно, че I те про6л1;ш'1 “ това пред' 
повече върху предприетите от тспехите в стабилизация- приятие- А в “““л0™ таки 
кции и мероприятия за съз та до голяма степен зависи 

даване на материални, орга
низационни и кадрови усло 
вия за осъществяване на це 
лта.

В ни места.
Партийната

цшге” в редовно досега е обсъжда- 
ог ла изпълнението на плана, 

относно 
томесечзния
1Шя баланси. Немалък брой 
партийни събрания са пос
ветени на условията на тру 
да и условията на стопани 
сването.

— Очакваме след рекон
струкцията значително да 
се подобрят условията за 
«работа. След въвеждане на 
новите машини, за които са

организация
на.

Занапред предстоят сери
озни задачи по уреждането 
на фабричния двор и създа 
ване на висока култура на 
труда. Засега този въпрос 
бе пренебрегван и поради 
остоятелството, че сегашни 
ге производствени помеще
ния се намират във фазата 
на реконструкция — общо 
за реконструкция и модерни 
ция ще бъдат изразходвани 
около 300 милиона динара.

Първичната

тримесечния, шес 
и деветмесеч-

ва е имало повече.
| Днес първичната органи

осъществяването на планове | зацИя в „Цмле” наброява лион динара, значително ще 
те им- 1 52 души. От тях осем са се подобри производително

другарки. Ако се има пред стта ла производството
добави Пешев. — Сегашният 
машинен прак е застарял, 
па затуй и производството е

организация 
на СК отдели необходимото 
внимание и на идейно-поли 
тическото възпитание и об 

на комунистите.

изразходвани над един ми-

Резултат на вложените 
усилия са добрите делови 
резултати на края на тре
тия квартал. Ето икономиче
ските показатели: общият 
доход се е увеличил с 62", 0, 
доходът с 48% и чистият 
доход с 57 на сто. Качестве 
но и навреме са построени 
котларницата към детската 
градина, здравната станция 
в СтрелъП, 12 пункта за за
щита от градушка, жилищна 
та страда в Бабушница и е 
уредено течението «а Луж- 
ница. Понастоящем „Кому
налац" строи училището в 
Звонци и ученическа столо 
ве в Бабушница.

разовалше 
Годишно се проведат чети
ри до пет теми според про- 

ОК на СКС в Ди

вид, че в трудовата органи 
зация работят 256, от кои 
то 67 работнички, 
пети от заетите е член на 
Съюза на комунистите. По
настоящем още ггет-шест-

— След няколкократно из 
името и главната 
организацията ед

вам от пет години насам 
се занимава с главна дей
ност високи строежи и до
пълнителна активност изгра 
ждане на комунални обекти. 
От тогава трудовият колек 
ти® и общината полагат съ
вместни усилия за надделя
ваме на проблемите, спъва
щи развитието на организа
цията. Първите осезаеми ре 
зултати забележихме мина
лата година — ни каза СъР- 
бислзв Йованович, секретар 
на „Комуналац".

всекименение
дейност

ррамата на 
митровцрад. Секретарят на 
първичната организация на 
СК тези дни бе в Нишка 
баня на регионален семинар.

— Комунистите в нашата 
трудова организация актив
но са включени и в добро-

доста скъпо.
Първичната организация 

на СК е разисквала и по 
и въпросите на дохода и ли

чните доходи. Изтъква се, 
че личните доходи средно за 
даветмесечието на текуцата 
година достигат размер от 
около три хиляди динара и 
това се счита все още за не
достатъчно. Върху дохода 
зле се отразяват боледува- 

които пресметнато 
на трудодни показват, че 

на всеки ден оредно 14 работни 
ка отсъствуват от работа.

Посочва се също така, че 
нуждата от средни изпълни 

за телски кадри е налице. Ко
мунистите полагат усилия 
да се подобри кшалификаци 
опната структура, младите 
техници да се дообразоват, 
а по-младите работници чрез

мина са евидентираии 
най-вероятно наскоро 
бъдат приети в СК.

От друга страна, следва 
да се посочи, че възрасто
вата структура е доста гол 
яма
на заетите, така че и броят 

кандидати

ще

волните акции, които се про 
веждат в общината. Редов
но участвуваме в залесител 
ните акции, а редовно се 
отзоваваме и на останалите 
жем, че първичната органи 
зация на СК в мебелната 
фабрика напълно изпълнява 
ролята си на мобилизиращ 
и направляващ фактор в 
трудовата организация- 

В заключение може да ка 
акции, които се организират 
— заключи Ал. Пешев.

оредно 36 години

на възможните 
е доста ограничен. Предай нията-
жда се след реконструкци
ята и модернизацията 
мощностите на фабриката 
определен брой работници 
да се приемат, така че то
гава и възможностите 
прием на млади хора в 
СК ще бъдат по-големи.

Но не броят определя и-н 
тензитета на дейност на СК 
— както посочи Алексия 
Пешев, заместник 
тар на първичната ор 
зация на СК в „Цилг". 
Дейността на първичната 
организация зависи от това 
колко тя е успяла да зажи 
вее с проблемите и задачи 
те на трудовата организа
ция, до коя степен се анга 
жира в разрешаването на 
жизненотрептящите въпро

Успехите насърчават тру
довият колектив да устои в 
реализацията 
и да надделее проблемите. 
А те не са нито малко ни- 
то лесни. Всъщност „Кому
налац” изпитва проблемите 

нас: 
ръка,

— Кои резултати и акции 
осъществихте тази година?

на плановете

на работа— Настанихме 
42 работника, от които 4 
стажанти и 2 техника. Оба-

Стефан НИКОЛОВ
на строителството 
липсата на работна 
кадри с полувисше и више 
образование, 
и основни средства и низка

У секре
гаии-чг тук няма да спрем, поне

же имаме доста работа и 
нужда от работна ръка. Ку
пихме две големи бетозно- 
бъркачки и един кран. Тези 

трябва финансово да 
за изграждане

Общинският комитет на СКС 
Общинската конференция наманипулатори сстн
Общинската конференция на ССМ 
Общинският синдикален съвет 
Общинската конференция на

на Съюза на бойците 
в БАБУШНИЦА

та акумулативна и възпроиз 
водствена способност. На
товарват и проблемите на 
изостаналата среда.

дни
приключим 
на фабрика за производство 
на глинени изделия- Капи
таловложенията възлизат на Затова трудолюбивите „ко 
115 мил. динара, а фабрика муналци” очакват помощ
та ще произвежда 47 мили- най-напред от общината и

бройки нормални фор- Фонда за подтикване разви
тце настанява на рабо- тието на изостаналите кра

ища. Мислят и на доходно 
от 50 милио- сдружаване с поразвети ор 

ганизации в този отрасъл в

на всички трудещи се и граждани 
в общината и в цялата страна

си.
В „Циле" първичната ор 

гаиизация има богата тра
диция по решаване на на
лежащите проблеми. В мо
мента трудещите се и кому 
пистите са заети с пробле 
мите по реконструкцията и 
модернизацията ца трудова 
та организация- Не по-ма- 
лък интерес привлича 
обезпечаването на висшис
ти-специалисти, тъй като

она
ми,
та 77 работника и осъще-

ЧЕСТИТЯТ

ствява доход 
на динара. В близко бъдеше 
„Комуналац” трябва да ста
не ООСТ с три ОСТ: за ви 
соки и низки строежи и ко
мунална дейност.

Трудещите се в „Комуна
лац" са взели и конкретни

Деня на Републикатарегиона.
Нашите искрони желания 

да успеят в това са нашата 
празнична честитка.

с пожелания за още по-големи ре
зултати в социалистическото из
граждане

и

К. Георгиев

ООСТ „Изградня" от Боси 
леград е една от стопански 
те организации в общината, 
която на деветмесечния си 
баланс в настоящата година 
отчита извънредно добри ре 
зултати. Те са още по-голе-

ДО РЕЗУЛТАТИ-ЧРЕЗ ОРГАНИЗИРАНЕ риалното ни производство.
Благодарение прилагането 

на Закона за сдружения 
труд успяхме, не само да по 
вншим личните доходи за 
25 на сто, иго да пестим и в 
разходите. Същите сега са с 
10 на сто по-малки от мина
логодишните, а възпроизвод 
ствената мощ на организа
цията всекидневно укрепва. 
Ведно с това, пестенето на 
материала и времето заема 
особено място в целокупно 
то ни стопанисване. С това 
н икономическата стабили-

ми, ако имаме предвид, чс 
през март в гази трудова ор 
гаиизация от над 120 работ
ника останаха само 32. При
чина за масово напускане 
па организацията бе нераци
оналното стопанисваме, мал 
ките лични доходи и пр.

От запланувания тазгоди
шен общ доход, чиято най- 
горна граница е 25 милиона 
динара ла доветмессчието 
са осъществени 16 711 хиля
ди динара. Доходът възлиза 

11.831 хиляди динара и 
в отношение на миналого
дишния от същи# период е 
ло-голям за 41 на сто; чи
стият доход В7,злиза па 9 553 
хиляди динара и отбелязва 
ръст ог 46 на сто. Във фон 
довстс са разпределени над 
1 219 хиляди динара и в 
сравнение с миналогодиш
ните са по-големи за 220 на 
сто. Докато във фонда за 
възпроизводство и матери

ална основа па труда, ми
налата гдима въобще не бя
ха отделени средства 
га те възлизат па над 706 
хиляди динара.

— Вложихме всички уси
лия стопанисването в орга
низацията да даде една ре
ална възможност от която 
да видим с какви собствени 
сили разполагаме. За крат
ко време обезпечихме оонов 
ните строителни машини, 
за които изразходваме над 
2 милиона динара. Сегаш
ният успех не значи; че на
пълно трябва да бъдем до
волни. Считаме, че можехме 
да постигнем и по-добри де 
лови резултати, ако ще би
хме заплащали дълг на не
редовното обезпечаваме на 
строителен материал. На дру 
га пък страна, ако имаме 
«предвид, че сега имаме към 
230 работника, от 
момента към 150 са заети

за неограничен срок, а надя 
вам е се да приемем н оста
налите, ние изпълняваме 
още една обществена длъж 
ост
ване на работа на строител 
ните рабоад мщи в общтша- 

казва технически ди
ректор на „Изградня” Ки
рил Велинов.

Чрез активно .настояване 
на всички а особено на ко
мунистите и само управи тел 
ните органи, трудещите се 
в „Изградня" всекидневно 
подобряват 
бота, социалното си положе

сс-

грнжата по настаня*

I а

зация получава пълна под- 
пзтъкна Стаменкрепа

Рантелов, висококвалифици
ран работник и член на 
трудовия съвет.

Трудещите се в тази стро 
нтелна организация считат, 
че са в състояние да реали 
зпрат годишния план. Над
яват се, а това е в пряха 
зависимост от резултатите, 
че ще увеличат и средния 
месечен личен доход, който 

4 597 дина»

па
условията за ра

ние и разрешават 
жизнени проблеми.

— Всеки трудещ се в ор
ганизацията знае задачите 
си и чрез самоуправптслна 
изява на всички успяваме 
самоуттравитеднигге отноше
ния да издигнем на равни
щето, което обещава още 
по-оилно укрепване ма матс

всички

сега възлиза накоито в
В. Божиловра.Кирил Велинов
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ВАСИЛ ЗАХАРИЕВ, ДИРЕКТОР ПА ОоСГ РЕПОРТАЖ „

Червените фасади иа Радеииа
ГПа Г ~
нарие. П-ьк и той е де-
0„с с-ьиругата си сам обработва де 

хектара земя. отглежда пет кра- 
1 000 динара стари пари

ИНТЕРВЮ С 
„НАПРЕДЪК" ОТ БОСИЛЕГРАД

ОРИЕИТМКА КЪМ СПЕЦИАЛИ
ЗИРАНО СЕЛСКО СТОПАНСТВО

от дъРве-
ЛООИ ПО ПЪ'1Я

щЪЛХИТЕ листа падат
штрао еи

с тях Пред пас о село Радейна пот.а- 
тагьк пип(о ие се вижда. Видлич об
вит с мъгла. Смшшнеко поле едвам 
“ прозира. Есен е. Бсеи е какго и 
и шаичпш други в 1 аДОина. Но

РадСЙ'1^ге^"с^д като 
жълто—кафявите листя,

иовите постройки,
червени фа- 

иашите

от Лесковац, в кодто щс се 
картофи, лук, морко-Црсобладава мнение, че 

селскостопанското произвол 
. Босилеградска общи

на върви под крак с вре 
н не отболя

сушат
Ш1, горски плодове и ир*

че вьпросъ'1*
вет 
ви, плаща 750СТВо в — Ю Ч11Ю е, 

за изкупуване на селокоею- 
пропзведенитя, цре* 

земеделеца!, не е раз

данък.ДРУ-на И до като пием ракийка в прия- 
-виата обстановка на кухинята се раз- 
нася миризмата на варивото Никифор 
(ни разказва:

есен 
ште 
окапаха

мело, съответно 
зва
По тоя повод се обърнахме 
къА! Васил Захариев, дцрек- 

ООСТ „Напредък’,

нацедите позн ат 1телш 11 резултат! 1. по
ДНМ1НО
решен по най-добър начин. 
Сега обаче са налице вси- 

уеловия за трайно раз
решаване и на тоя въпрос. 
Очакваме до средата па ид
ващата година в Босилеград 
да започне е работа новия 

„Здравлье • Нашата

по-ярко изпъкнаха 
тите къши построени 01

Нещо .необикновено за
че нс беше много 

• кола докарвах вода 
воденици. 

Нощите

Знаете литор на
която се занимава със сел
скостопанска дейност II 113-

ЧК11 сади.
села.

отдавна, когато с 
/Г/Ори (уг ПъРтопоп ниските 
Нашето село нямаше 'вода. 
бяха дълги и тъжни. . .

Синът ми ст,с 
'намира па работа в 
ни с за тях.

дълш годиш* в Радей на нс сс по
строи нова къща. Хората живееха в 
старите къщи построени в началото на 
това столетие. Тук живееха, а гледа
ха долу в града. Децата даваха па учи
лище, И така беш<4 дълги години,

През селото мина асфалтово'1 о шо
се. Преди седем години селото е И елек 
'Прифнцпрапо. 11околения'гщ които от
давна шапуопаха селото започнаха да 
милеят за запустелите сокаци и учи- 

което отдавна вратите са

семейството си се 
Швация, Мъчноцех на

организация ще сключи Д° 
частните иронзво-говорн е

дители за производство 
суровинт• Конкретно ще на
стоим да ее произвеждат зе 

като лук, картофи

па

лончуцн 
и моркове. А условия за те 
зп култури 1ЬМа.

Новата технология в кла 
шгцата търси суровини. Ка
кво предприема „Напредък" 
за увеличение на живбгио- 
въдния фонд, както и за по
добреше на расовия състаВ 
на добитъка?

— Макар още недовърше 
на докрай, в новата кланица 
сме преминали към индус
триално производство. За да 
осигурим суровини за иуж 
дите на кланицата, заедно с 
Ветеринарната станция, рабо 
тим върху увеличение на жп 
вотновъдния фонд и подобре 
ние на расовия състав. За 
целта в селата Г. Лщбата, 
Д. Тлъмино, Гложие, Яреш- 
ник, Зли-дол, Голеш и Бран 
ковци имаме бикове за раз- 
шюд
раса, а в Босилеград и Г. 
Лисина съществуват пункто 
ве за изкуствено оплодява- 
не. По тоя начин от стара
та раса-буша едва ли ще се 
намери някъде. Въвеждаме 
расата овце на златуша-мери 
но за която съществуват вси 
чки условия- Освен това ра
ботим и върху подобрението 
на расовия състав на свине-

лшцето на
затворени.

Вървим из Радей!Iа и спираме пред 
новите к*^щи. От кошарата се 
млада жена. Представи се, че 

Иван Димитров, казва

една от 
показва
е съпруга на 
сс Вера.

— Да, наша е къщата. Съпругът 
е тук. Той работими в момента не 

като работник в „Тигър” в Димитров
град... Всеки ден отива на работа с 
„фичо” и след работното време се връ

Васил Захариев 
купване, 
ме да ни отговори на някол 
ко върпоса.

Нашите 
производители произвеждат 
всичко по-малко и естестве

като го помолих-
ща...

Така започна другарката 
каза стария „Фичо" в двора. Разбрах
ме,* че тези, млади хора решили да жи
веят тук. Не искат в града. Вера не 
мока да стане гражданка и по цял ден 
да седи сама в къщи на бюрото 
безработни — да чака работа. Тя има 
тук работа — отглежда две крави, има 
овине. А мъжа й Иван щом дойде от 
работа се хваща за трактора и започва 
работа. Така младото семейство живее 
добре и строят къща по градски.

Веднага до Иванови в съседството 
е още една червена красавица. Казват, 
че, тя била най-хубава къща в селото. 
Това е вилата на Райко Стоянов, кой
то работи в Пирот. Решил човекът да 
ои построи вила в селото и когато по
лучи пенсия да си дойде тук. От дру
гата страна на шосето е новата къща 
на Перо Манов, пенсионер от] Пирот. И 

Покрай

и ни по-селскостопанскн

ир нямат видни резултати. 
Съвременното производство 
пък търси специализиране и 
ориентиране към производ
ство на една или две кул
тури. Какви са плановете и 
задачите на „Напредък” в 
тази област?

— Нашите труженици не 
са свикнали да произвеждат 
една или две селскостопан
ски култури, с които да из
лизат на пазара. . Тоя начин 
на производство не им поз
волява да имат по-големи 
успехи в дохода си, което 
ще рече те трябва да се 
ориентират към специализи
рано производство.

Нашата организация има 
за задача да насочи селяни 
те към производство на кул 
тури, за които съществуват 
най-благоприятни условия. 
Необходимия кадър за това 
агрономи имаме. През 
зимния период заедно с ме 
стните организации на Со
циалистическия съюз органи 
зирахме съвещания, на ко
ито давахме напътствия за 
интензивно производство на 
определени култури, т. е. от 
областа на животновъдство
то и земеделието. Тази за
дача и занапред стои пред 
нас.

за

от сименталската

Вера Димитров с децата и майка си

— А говорих му, че и в Радей- 
на може да бъде за него Шве
ция- Един ден

те.
За увеличение фонда 

добитъка склщчваме 
вори с производителите. Та
зи акция и занапред ще про 
дължи.

на така редом, 
издигат нови, модерни къщи с черве
ни фасади с бани и широки балкони. 

Строи се нова Радейна...
В селото

заминах в тази далечна 
опит да го върнем

старите къщи седого- страна и направих 
но той остана там...

Никифор с тъга разказва за 
негово пътуване, защото действително 
в неговата Радейна днес се създават 
благоприятни условия за живот. Не са- 
^к>, че изникват нови къщи от черве
ните тухли, но и в старите се въвеж
да вода. Вече има десетина бани, мо
дерна покъщнина. Хората обработват 
земята

това
Как стои въпросът с откри 
ване на мини-ферми?

Готвим се 
Запланувани 
ферми с по 50 овце и

говорят, че от Загреб ще 
се завърне и Младен Йоцев от селото, 
който там работи като машинист. Же
на му е от Загреб, но( ~ 
рата да се завърнат в родното 
Младен. А при входа на селото доми
нира новата вила на Владо 
Той вече е завършил вилата. Казват, 
че местната общност му дала безяла-ц 
но вода и електрически ток. Владо 
ва е заслужил, защото като добт-р 
специалист — водоиисталатер (винаги 
помага на хората и безплатно 
селската мрежа.

за строежа им. 
са 60 мини- ето решили хо-

село насъщо
толкова ферми с по 5 крави. 
Фермите трябва да бъдат 
готови до края на следва
щата година, а основно ус
ловие

Донков.
със селскостопански маши- 

Вече десет трактори бръмчат

облекчи работата.
Радейна

ни.
за реализиране на 

плана са средствата, които 
трябва да отпусне Междуна 
родната банка за възобновя 
ване и развитие, . - 
имаме съшаоие. Остава да 
се доуточнят някои техииче 
оки въпроси. Фермите ще 
бъдат собственост 
водителите, а ние им 
тираме изкупуване на про
изведенията. х 
Интервюто взе: В. Божилов

то-

днес е село на шест 
метра от Димитровград 
блеми,

подръж а кило- 
с градски про-

-д хГгт"
Да прекарат старческите 
останат много млади,
Радейна
живот...

от коятоКак стои въпроса с па
зара, да ли са гарантирани 
цените на произведенията. 
Това още повече ако се има 
предвид, че От средата на 
идващата година трябва да 
започне пробно производст
во фабриката на „Здравлье”

Пътят ни отведе и в Къщата на 
председателя на местната общност Ни
кифор Стоилов, който 
иее сам вече с жена ои жи- 

няколко години. Ники- 
е иавесинен активист на селото гг„ 

«ато бяхме, накратко, в домаТуведе

на произ ще дойдат тук 
години и ще 

защото земята на 
предлага добър

Богдан НИКОЛОВ

гаран- фор

ги зове и им

ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА БОСИЛЕГРАД

на всички трудещи се и граждани от 
Босилеградска община и Цялата страна

ЧЕСТИТИ

ДЕНЯ НА РЕПУБЛИКАТА - 29 НОЕМВРИ

с пожелания за общо благоденствие 
постижения в развитието на социалистическото 
стопанство и внедряване на социалистическо

то самоуправление

и крупни

Къщата на Перо Манов
Вилата «а Райко Стоянов4
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сякъде еднакво използващи. Някъде благовре 
лешю са оключени договори и самоуправи- 
телии споразу.мения и се следи прилагането 
им, другаде не са, поне не така и колкото е 
необходимо. От там и разликите, които не 
са резултат само на различните материал
ни условия.

Политическите организации и ръковод 
ства, разбира се, не могат и не трябва, непо
средствено да се занимават с организиране
то на производството и продажбата на сто
ките от първа необходимост. „Нима комите
тът на, Съюза на комунистите ще се занима
ва с иабавката и разпределяннето на мля
кото” — възразиха хората, участници в раз 
говорите за отговорността на политическите 
фактори в снабдяването. Но, че в самоупра 
вителното
разумяване н особено в осъществяването 
на споразуменията и плановете е необходимо 
постоянно, по-голямо политическо ангажира 
не — това е несъмнен факт. Понастоящем, 
по кой знае кой път, се уверихме в това.

И Председателството на ЦК на СК на Сло
вения» на заседанието си посветено специал
но на неуредиците в снабдяването, на дело 
показа как трябва политически да се реаги
ра.. Без съмнение, неговите оценки и заклю
чения ще сепнат и раздвижат много органи
зации и членове на Съюза на комунистите, 
които може би, не са действували и не дей 
ступат в унисон с нашето генерално опре
деление и потреби. Показа се, че комунис
тите навсякъде не изявяват необходимото 
политическо ангажиране и отговорност за 
доверените им работи. На релацията ироиз 
водство — търговия — потребител очевид
но не е( всичко в( ред. И, което също така е 
важно, ако не и по-важно, членовете на Съ
юза на комунистите не са почувствували по 
литичеоки последици за това. Тази част от 
работата, поставянето на въпроса за отго
ворността поради недостатъчната работа и 
недостойното поведение, не може да завърши 
никой ДРУГ, освен! организациите и ръковод
ствата на Съюза ма комунистите.

конферен- Изкуственпоследната прес
Съюзния изпълнителен съ- 

се говореше за нашата иконо-
Н ция ва

вет, на която 
мическа политика и отделно за нередности- 

сяабдярането иа населението, някои учас 
тници в разговора казаха и една поговорка, 
която главно вярно отразява и нашата ико
номическа аитуация и нашите нрави и на- 

Привеждайки примери на алчност и 
* ------- артикули,

ге в недостигви-ци.
домашно запас^^с ^

добавиха: нека «нещо подобно иап- 
частично да сс 

стокове захар. А ко
респондентите в съшия стил отговориха, мо 
ке само кажете... Наистина — може! Ако 
«а вестта за моментния недостиг и зас
тоите в снабдяването кафето се купува 
килограми, а детерджентите на десетки гу 
валчета, защо не бихме се заи^шшс по 
чувал — два захар, стотина килограма. Нс 
ка го има за всеки случай- Впрочем, в 
хозата от Общото поскъпване 
антена тази стока не пропуснаха да‘ " 
нат в редицата" за одобряваме иа поскъпва 
ие!Г Ето причина да се купува захар ,д1а ед 
юо" На производителите, може би, това ше 
помогне до известна степен да намалят сто- 
ковете на захар, въпреки че не вярваме, че 
„ге бъдат премахнати всички трудности, по- 
следаалиТ от съревнованието в построяване-

Т° към причшш-
те за нервозата и неизвестността на произ- 
вопителите, а защото занимаваното ви оъс 
самите навици би било Сизифова Рабо''®м^б° 
само един ден в еди кое си времецеамооб 
^т/жването се свърши кафе, нашия г човек 
угюе обезателно ще ои купи макар двойно
2"™% тряб»а. Кол.со =-
ти са недостизите в магазините - ™ 
по-големи стават домашните запаси. Кафето 
наведнаж стана мерило за находчивостта 
и средство за „прочистване" иа приятелски ге 

които водят в търговията или в
друга обществено-политическа

членовете на 
е майтап , 
равим
освободим от огромните

„има кафе”! Достатъчно бе един 
новината 
суровини

за производство ата детержелти в една фа- 
почти във всички

която
телевизионен студио да предаде 
за липсата в дадения момент иа

и със захарта, поне

брика и всички запаси, 
магазини навред из страната ада изчезнат”. 
Няма и детердженти! На какво с сега ред? 
Изтошю обстоятелство да се продаде захарта!

организиране, догваряне и сп-11 а

Значи,. не струва да се занимаваме е на
виците, то трябва да се иозанимаем с при
чините на тези лавици, с естеството на иедо- 
стизитс. А за това пак най-добре 
примерите. Когато в Белград иай-висшето по
литическо ръководство бе принудено да се 
позанимае с нередностите в снабдяването и 
с липсата дори и иа някои 
за живот (млякото например), в търговията

Мляко

пси

говорят

основни стоки

веднага се подвиха тези артикули, 
има все повече, защото все по-малко се ку
пува, относно гражданите не се „запасяват,” 
понеже са убедени че ще) то „има". В някои 
други градове, като например Сараево, — 
(колкото ни е известно — политическите ръ
ководства ле са сс така спешно Възбужда- 

и събирали. Просто не са били необходи
ми такива заседания и реагиралия, защото 
нередностите в снабдяването не са били та
ка драстични, ако изобщо с имало такива. 
Защо? Живеем под същото, югославско не
бе, което предлага съши или подобни ус
ловия за снабдяване. Да, обаче тези условия 
и възможности за блашвремеино, самоуп- 
раоителшо регулиране на функционирането 
1ИЙ производството и търговията не са нав-

ли

общност, в



2 Комунист

ПРИЧИНИ И ОТГОВОРНОСТИНЕДОСТИГ, приел решениепито е
да се изнася млякото, нито 
е могъл да принуди някого 
до край да зачита самоупра 
вителните договори и спора
.'(умения-

ви,„0 казваме, че председателят 
„,е трябва да отю 

да бъде сменен 
и иеспо- 

яастояшия

ги осъждажаргон, някого 
някога ш С7,жаля‘Иа и нед- 
яага ги и забрави — в нас
тоя,щата обстановка това не 
е никакво решение. С това

интереси, 
недоумения* 1311 
в този случая

Ако недоимъкът на кафе 
застои и оиаб-

во-собсшони 1400101 «ла града 
варя» 1‘ък Инередности, 

съжаление
изпъкна друталх).

И БЪ'В ШРъ^а с този слу'
чай трябва да се цршюмни, 

поведе*

и временните 
дялането с някои други не* 
ооходилш артикули за все- 

жшвот на народа

иеоттповореиако е
собси, обаче в 
случай той пито е доил «ра

ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ С Т^^ТЕ И ЕДЗИИВЛШИТЕ СЕ СТЕЛНИ

НЕОБХОДИМО Е ПО-ТЯСНО И ДЪЛГОСРОЧНО 

СЪТРУДНИЧЕСТВО

К1Щ1ЮШ1НЯ 
са главният проблем на го
ла общество, ако впрочем, 
нямаме по-сериозни и но-те- 

проблеми, тогава паи- 
щастливо обще-

че в практическо го 
ние често ее самозабравяме, 
и всо1а1 интерес — бил той
груиово-собсгвс! и 1ЧССКИ, С’ЬС

или някое дру 
естес-

жкн
стаена сме 
отво, защото практиката по 

такива проблеми
сиекулаитоко
го пеооцалистамеоко

— ние прокалоно изтък- 
същият едва ли пе 

единственото правило 
поведение. Точшо с това, 

могат и но смеят да 
икономи че

ла ОСТ като

казва, че 
— с малко повече шум н 

оби-
тво 
пем и 
огапе

публично нервиране — 
киовеио успешно решаваме. 
При това, политиците и црс- 

нахокат разглезената

Покрай тези има още мно 
— слабо -икономичсското сътрудничество! с 

е само по
па Засилването на

необвързаните и развиващите се страни не
задача, но и икономическа необходимост, за 

начини в предстоящия

х*о — главно наши
които спъват установя

ла по-здрави и дълго 
икономически връз-

че ле 
се пренебрегват 
ските интереси

сата
общественост и такива раз 
мишления» за щастието

това биха могли

сти, 
вашетона литическа 

щото това е един от по-сигурните 
план (1981

срочни
ки. На първо място да спо- 

повечето от нанш
моташ на стопанисъществен 

сватето. Но трудно с в мо- 
мента да се приеме примс- 

Селскосшг гад I с ки я

народа, с 
да се завършат.

Нашето общество, обаче, 
има много по-сериозни и ло- 
трудио решими проблеми от 
временните — ...

1985) да се урав-средносрочси развоен
нашият външнотърговски баланс.

менем, че 
те търговски консулства и 
днес са съсредоточени в го
лемите европейски градове 
до като пазарите в необвъР 
заните и развиващите се 
страни остават главно не по 
крити. Защото, не само че 
е по-хубаво и по-приятно чо 
век да се занимава с търго 
веки работи в западноевро
пейските страни, но това е 
много и подоходно. Защо
то, добре е известно, че в 
тези страни съществува 
един вид обичай >на ръка”

повесинарът
комбинат „Белград", поради 
(както казват) 
цени, млякото да се изнася 
в чужбина и с тооза се до
вежда под въпрос прехрана 
та на нашето население. Сам 
по себе си се нагала въпро- 

дали средствата на

се очакват някои поло да 
значител! ги проме! Iи.Растко Йовстичпо-високитес неотговор-

и неорганизираност,ност
изкуствено създадените не
доимъци» които

разисква- 
следващия оредно- 

на СР

В досегашните положителниНай-големи 
промени 
отношения с чужбина мо
гат да се постигнат с ; - 
врзаните и развиващите се 
страни. Обаче, всички досе- 

знализи потвържда-

ния За
срочен развоен план 
Сърбия отделно място зае
ха иконом 1тчеоките ота юи I е- 

чужбина. Това с и

в икономическитеизглежда 
по-малко тревожат. САШОГО

това не оспорваме сериозно 
стта от недостига на мляко 
или огрев, но желаел! теже
стта на този проблем по-аде- 

се оценява. И не 
това. Проблемите

необ-
СъТ
ПКБ са бащиния на хората 
конто са решавали за из
носа- или са това обществе
ни средства, дадени им от 
обществото за производство 
и на управление, обаче не 
и за групово-собственическо 
монопо лизир ан е. 
монополното

1Г1 «Я С
ясно, защото външнотърго
вския? дефицит през изтек
лите четири години постоя- 
но се увеличаваше, а преден 
ките водят към заключени
ето че иалиалдването на де
фицита в предстоящия 
риод трябва да се ускори.

В търсенето на дългосроч- 
решения за намаляване 

на дефицита, още на първа
та крачка се изпречва диле
мата: дали да се намалява 
вносът или да се увеличава 
износът, 
стика на отговорите е, че 
същевременно би трябвало 
да се «амали вносът и уве- 

Разбира се,

гашни
ват, че организациите 
сдружения труд от Сърбия 
не ползват в достатъчна сте

накватно да 
само
снабдяването изхвърлиха на 
повърхостта лшожество по- 
сериозни въпроси, от време 
нния недостиг на кафе или 
ашяко, а нашето намерение 
е да посочим на някои от

в

пей шансовете, които пред- 
латат пазарите на тези стра 
ни. Икономическото сътруд
ничество с тези страни за 
много наши външнотъргов
ски организации все още 
има второстепен характер,

да се получи определен про 
цент от стойността на склю 
четната сделка, 
нещо липсва в сделките 
развиващите се страни и за 
това съвсем е ясно откъде 
идва алчността нашите тър
говски представители да оти 
лат
центрове. Ето защо, работни 
те места в консулствата в 
африканските 
страни се попълняват глав
но с начинающи, които твър 
де бързо започват да „коват 
планове” как в следващия 

някоя
др\та, по-напреднача страна. 
Разбира се, и в малкия им 
опит и не\кшешно справяне 
трябва да се потърсят при
чините за някои наши дело
ви неуспехи на 
ри, а във всеки случай 
причините са бавността 
създаването на по-добри ико 
комически връзки с необвър 
заните 
страни.

пе-В случая
разполагане 

със средствата е използвано 
като вид за най-директни 
натисци и изнудвания.

За темите, какво е иконо
мически мотат, а какво гру 
пово-собственически интерес 
какво е самоуправигелно на 
правляване на пазара и ка
ква стихия, ние ще трябва 
да размисляме за всяко кон 
кретно положение и да тър 
сим правите причини на те
зи явления- За правите при 
чини трябва публично да се 
говори. А в настоящия моме 
нт не бяхме съвсем убедител 
ни в изнасянето, изтъкване
то на същинските причини 
за недостига. Ако не можем

Обаче това
снитях.

Нашите теоретици и поли 
тици, а и най-висшите поли- а при това не рядко се ма

нифестират отделни интере
си, пък и предприемачески 
маниери и други неприемли 
ви поведения- Отделен про
блем представлява едностра
нчивостта на това сътрудни
чество. Поправо, тези отно 
шения са сведени главно на 
класически видове на размя 
на на стоки и услуги, докато 
например индустриално коо
периране и съвместни ка
питал овложенист има 
малко. Множество 
зани
суровини, обаче

тиксннорл1ативни актове не
двусмислено показват необ
ходимостта, че в практиче- 
ското функциониране на об 
ществено-политическата си
стема, а това ще рече и сто 
ланската, трябва да бягаме 
от установената в света по
дялба на систелгате, в които 
долшнират или държавата 
или частната инициатива. 
Като се определихме за соб 
сгазен кът в стопанско и об 
ществено развитие, ние тря 
бва да останел! вън от тази 
дихотомия, при което уважа 
ме интересите на трудовия 
колектив, ведомствата, от
делните хора, на обществе
но-политическата общност 
но при всичко това не би
хме смели да занемарим и 
интересите на обществото 
като цялост. И така, за да 
осъществим всичко това и 
при това да избегнем моно-

в западноевропейскитеОбща характери-

и азиатските
личи износът.
при това не се мисли, че 
с административни мерки 
трябва да се ограничи вно
сът. но да се поощрява раз 
витието на онези стопански 
дейности, чиито стоки днес 
внасяме. Има много убежда 
ваиия от страна на стопан
ските специалисти, че лшо
жество от съществуващите 
капацитети с незначителни 
капиталовложения могат да 
дават произведения, които 
сега купуваме в чужбг 
че по този начин биха се 
спестили значителни валут
ни средства и чувствително 
намалил външнотърговският 
де<Ьицит.

Обаче, когато се касае за

мандат да отидат в

твърде 
необвър- 

страни са богати съснавреме и винаги задоволи
телно да решим проблема 
можем поне явно да посо
чим неговите източници.

Ако трудностите са после

в открива- тези паза-нето и експлоатацията 
зи суровини не

на -ре 
участвуват и

вмаши 
че добре се

предприятия, макар 
знае как такива 

сделки могат да донесат до 
финансови

дица на неотговорността. да 
съберем храброст и явно и 
в право време да кажем — 
на чия неотговорност. Нима 
е срамота да се каже, че ня 
ко.й

гна и
И развиващите себри резултати. 

Тазгодншното регионално движение на тър- 
'>“"ЯНа се характеризира с намаляване 

рми ВН°Са С Разшшащите се страни,
Р“*“ ° намаля тяхното участие в съвкупната
размяна на стопанството на СР Пгшп _
20 процента. Износът в развгаащ^Гсе „рачи""
2П~ СаЛГоеЛатТа Г°ДИНа е «а^ял^Голо

Г» ™нос Св °сйци алистичеектгге113 М”' 
™дина е увеличен от 44 на 48 на

на СР °ГУТ™е В съвкупния внос на на СР Сърбия остана почти 
22 на сто.

говскатаколектив, 
или отделен човек е отгово 
Рен за недостига : 
то? Това, наистина 
щото, което и

ведомствополната намеса на държава
та, но и буйствуваието 
стихията, ние приехме само- 
управителното договаряне и 
споразумяване, 
телното планиране като ос
нова на стопанския живот 
в обществото. Тези теорети- 
чеокополшичеоки разсъжде 
ния вероятно и в настоящия 
момент биха били излишни 
и един най-обикновен недо 
етап* на стока (колкото и да 
е необходима) не е предизви 
кал

йона на мляко- 
- не е съ- 

, „снемането
на глави’ и „позорните сттл 
бове - 
нашето 
Вмест

увеличението на износа, то
гава предвижданията не са 
така оптимистични, защото 
днес има много убедителни 
изгледи, че и в следващите 
години

всамоуправи
явления чужди на 

хуманно общество 
о това, нашата обще

ственост, при изобилната по 
мощ на средствата на обще 
ствена информация, 
маваше с приказката 
този или

световните страни 
сто, докато 

стопанството 
непроменен, на около

пазари
още повече ще се затварят 
и Ще въвеждат по-остри 
гнически и други бариери. 
АУК трябва да се подчертае, 
че тези затруднени 
се очаква^ тъкмо

ми
се запи

На заседанието на необ- 
У™® стргцщ в Коломбо 
Щ»ез 1976 година бе 
икономическата 
и Акциониа 
папско

дали
онзи председател 

ще си подаде и оставка. За 
чаршията оставката

условия 
в страни

ра сОко5то стопанството на 
^ Сърбия днес има най- 
големи външнотърговски де 
с^щити (ГФР, Италия, САЩ
Франция и Великобритания)'
Следователно, тези пазари 

минимални шан- 
увеличи стойио- 

износ в след

ния и отговорности. Обаче 
това не е само политическа 
задача, но също така 
ша икономическа 
защото това 
сигурните 
весяване

редица недоразумения приета 
декларация 

програма за сто 
тгл сътрудничество, оба- 
1е практическите 

в прилагането на тези локч 
™ бяха незначителни 
Документи с подобно 
жание бяха приети 
отдавна състоялата 
ща в Хавана. Много 
чии. а между Тдх 
оката, подчертаха 
та необвързанит 
установяването 
оправедлив

на пред 
седателя на един голям град 
наистина

и на- 
потреба 

е един от по- 
начини за уравно- 

на нашия външно
търговски баланс в предстоя 
щия средносрочен развоен 
план. Тъкмо затова би трябв 
вало, в рамките на изготвя 

- предстоящите оре» 
(1981° —1 198^°*™
«гта щсономическата "РеИ3' 
даемост на съществ\шащата 
сегашнаТа мрежа на 
те Търговски 
точно да се 
зи световни 
на стопанството бия
шансове за поправяне 
тежно-баланената
Ция-

и лутания.
Очевидно, проблемът е 

предизвикан от липсата на 
обществено договаряне и спо 
разумяване между произво
дителите и потребителите, 
както по отношение на про
изведенията, така и по отно
шение на цените, но и от 
неспазването на съществува 
щите договори. А щом няма 
договаряне и споразумява
не, единствено възможните

е привлекателно 
а приказкитея®ление

кръчмите биха били 
по-интереани когато би, да 
кажем, председателят на’ пра 
вителството би си 
тавка. Много

по
резултатимного

дават само 
сове да се 
стта на нашия 
вашите години.

съДър 
и на не- 

се сре- 
делега- 

и югослав 
зн ачентгето

подал ос- 
по1Привлекател 

но, отколкото явно да се ка
же, че еди кой си колектив 
или обикновен 
— отделен човек 
рен за такова състояние. Ра 
зоира се, ако е отговорен 
да бъде заместен от по-от
говорен и по-епособен.

Ако, впрочем, 
на функционера 
тв.о за чаршията — а чар- 
шията обича „падането” на

За стопаиотвото иа СР Стп 
икономическата размя-

оТ,ра^ЪСи ~ист™ите
благоприятна от размяната 
С индустриално ра^шготе ™

оГГте в СТРаИИ
ЪИат главно като и досега 

И затова и тук не ^бва

„смъртните” 
е отгово-

бия
на оправ-е страни в 

на нов,
еконолшчески

алтернативи са, или държа
вата да се яви като регула
тор на тези отношения — 
за което няма (и не трябва 
да има) пълномощия,

по-
по- наши- 

консулства, ц0 
преселят на оне 

конто 
на СР СЪР- 

най-големи

Ред в света. В 
на нашата

тази работа 
от « стРа1на, кат<) една 

0СН0В0П0Л0Ж|Ш1ЦШ*е На 
движентгето на „еобвързва- 

отделни

оставката 
е лакомс-или

на пазара ще се яви сти
хия, буйствуване на групо-

пазари,

предлагат
на пла 

й пози-
«ето, има

задълже-
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ИЗБОРИТЕ В СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ НА СЪРБИЯ

КРАЧКА КЪМ НОВИТЕ 

ОТНОШЕНИЯ
Разговор с Будимир Вукашинович, член на Пред

седателството на ЦК на СК на Сърби#. — С избиране
то на други не намалява собствената отговорност за 
идейно-политическа акция. — Въпреки все по-широката 
кадрова база на Съюза на комунистите, все още са тесни 
каналите за нейната афирмаци#

кщдневното им поведение. То 
ва подразбира по-гола от
говорност, критическо отно
шение и благовремешю реа
гиране. А това липсва вся
кога и на вс#ко място. При
мерите за трудова «едисци- 
плина, отсъстваме от рабо
та, нарушаване на самоупра 
вителните споразумения, 
първичните партийни органи 
зациш да не реагират на то
ва, само ни говорят, че още 
в достатъчна степен не сме 
развили борба за по-голяма 
колективна и лична отговор 
пост.

Будимир
ВукашиновичКогато се касае за идей- тази преценка никакъв от

чет, писана информация, пък 
нито разискванията на само 
то партийно заседание 
могат да дадат същинската

.агсьтюлитичесжата 
на изборите в Съюза на ко
мунистите, подстъпа и зада 
чигге на членовете на СК в 
тази работа, почти и няма 
какво да се добави към оно
ва, което е вече казано в

същност

не

картина, нито ще надомес- 
тят такъв вид на осведоме
ност относно политическото 

различни обстоятелства. Пра състояние в дадена среда, 
в шиника за изборните зада 
чи Председателството на ЦК 
на СК на Сърбия изпрати до

колективната рабо- 
Това под-

тези слабостиНякои от
Такова, все по-широко и твърде я°н° изпъкват в огле 

разчленено поле на действу далото на приемане на но-ви 
ване търси по-сериозно да 
се пристъпи и към начина 
на информиране, от което 
зависи и подготвеността за 
обсъждането
на самите решения. Напри- Вукашинович обяснява 
мер, ако хората, добре осве 
домени за стопанисването на организация

колектив (а това по нимава със жизнените про
блеми на своята среда, пък 

по съответен липсва действителен 
рее ндкой Да 
член, или е толкова затворе 
на в себе. че просто не при 

членове. В другия

тието на
та и отговорност, 
разбира и факта, че с изби 
райето на други не се на
малява, нито снема собстве- 

отговорност за идейно- 
политическата акция. Секре
тарите и секретариатите на 
първичните партийни орга- 

— подчертава Ву
кашинович — са техните из- 

органи, тоест

имало достатъчно израсти а- 
ли членове, способни за длъ 
леността секретар или члено 

секретариатите, обаче
— противоположно на това
— той съзнава и обстодтел 
ството, че често се въРтим

на ма-

членове в Съюза на комуни
стите. Факта, че в един брой 
първични партийни органи
зации не се върпш приема
не по една година и повече

ве начленов.ете още към средата 
на септември и от творчес
ката му разработка зависи с 
каква готовност комунисти 
те в подготовката на избо
рите в първичните организа 
ции, ще вървят в следващи 
те месеци на дейност. Ето 
защо и разговор с Будимир 
Вукашинович 
Председателството на ЦК на 
СКС и председател на Коми 
си#та за кадрова политика 
— се опитахме да използва 
ме преди всичко с цел по- 
ясно да изпъкнат определе
ни въпроси, които заслужа
ват по-голямо внимание 
тазгодишните избори.

мата

и качеството в кръг, ориентирани 
лък брой „доверени хора , 
което също така представля 
ва облик на сектанство. Та- 

обикновено

по
два начина: или първичната 

на СК не се за-
низации

пълнителни 
тела които не могат да за
менят самата организация и 
нейната работа. Това във 
всеки случай не 
тяхната роля и отговорност 
да съглеждат и изнаоят про 
блемите в своята среда, да 
подтикват и организират дей 
ствуването на комунистите

един
правило са комунистите), не

кова решаване 
довежда до известното поло 

всички работи 
падат на гърба на 2—3 чле

на СК, докато останали
те комунисти не изпълняват 
своя Дял от работата в де
легацията, работническия съ 
вет и другите органи.

Затова и тези избори 
удобен момент за пълен при 
нос на членовете къ-м разви

член на пнтеосведомяват
начин само-управителните и 
политическите фактори, по 
голяма е вероятността и въз 
можността да се стигне до ема нови

взаимни случай» се касае за сектан- 
и ско отношение към младите 

на първо място изразено
строгите крите-

жение, честане неин
намалявана

различни уклони, 
проблеми между хората 
несамоуправителното поведе 1! сав препалено 

рии и склоността съЩ|ИГГе Да 
се оценяват с аршина

многогодишен

ние.
Забележил: Михайлд Ковач— Но първичната органи 

Изхождайки от повече пъ зация на СК не е някакъв 
необходи- достатъчен за сеое, отделен 

политически фак-

на
собствения

ти подчертаната 
мост от сериозен критиче
ски анализ и творчески под 

изборните разисква-

лартиан опит.и оголея
насочентор, изключително 

към своята тясна среда.
на изборите

КОМУНИСТИТЕ И БОЛЕДУВАНИЯТАВ ВСЕКИ ДЕСЕТИ ЖИТЕЛ 
НА СЪРБИЯ —ЧЛЕН НА СК

ход в
ния, Вукаишновеч специал
но припомня 
вичиите организации 
конгресите са приели реше та организация като дял на 

гобственото им орга- общинската организация из-
- функция 

активна в изгражда

подготовката 
комунистите са длъжни да 

това, колко тяхна' Нова мода в »Мода«за това, че пъР
след оценят и Какво' може да се_ очаква 

от тазгодишните озбори по 
отношение на кадровото оп
ресняване и укрепваме 
СК на Сърбия? В у капии ю- 

с удоволствие изтъква

ния за своятакоито решения пълнява 
колко е

нанизиране, в 
е трябвало да се утвърдят 
начина и облиците на тях- 

дейегвуване в трудова 
и местната

Ето защо първичната ор
ганизация на Съюза на кому 
нлстите свикала събрание, 
на което се разисквало за 
неоправданите боледувалия 
При това със сведенията за 
неоправданите боледувалия, 
са запознати самоуправител- 
шгге органи в Здравни# дом 
въаз Велико Градище. Същи
те сведения са изпратени 
до прокуратурата във Вели
ко Градище в Пожаревац, 
както и до правозащитника 
на самоуправлението. От 
„Мода1' бива изпратено иска 
не лекарите в Здравни# дом 
по-отговорно да се отнасят 
когато дават отпуски 
болест. Едновременно е по
търсено, отпуски по болест 
да дава лекар 
ст по медицина на труда.

Боледуванията 
голямо
колективи. Отделно тревожи 
увеличението на боледуваиия 
та до 30 дни, тоест онези 
които падат на гърба 
трудовата организация- Така 

Промишлено 
„Ко-

с този вид боледу-

привличат 
внимание в многонаи провежданет01

политика" на 
комунистите. До- 

главио

нето 
.общинската 
Съюза -на

внч
факта, че числото ма члено- 

СК на Сърбия по- 
увеличи

ното
та организация 
общност, както и в разли
чните самоуправителли орга 
ни. С други думи, пред ко- 

бе задачата

вете и анасърчениятасега
бяха еднопосочни - 
щинските комитети 

да ренции към първичните ор- 
СК, а малко в

об- чти трикратно се
между двата последни кон
греси и че след Осмия кон
грес това число още повече например, в 
се увеличи (последното све- енергийния 

807 610 члено- столац
вашья за девет месеца са за 

около 4,5 милиона

па
и кочФе

мунистите
сформират свои делегации 
утвъРДят начина на тясната 
работа и ги насочат към же 
ланата цел. Изборите впро
чем, са удобен
разглеждайки
постижения на този план, те 
същевременно да дойдат и 
до оценката — до коя сте- извън

първичната организация гализация, Да се придържат
становищата на сводча 

но едновременно да 
бъДат готови за демократи
чески диалог и съгласуване 

становищата. Разбира се 
желана демократическа

комбинатгагпгзаци на 
обратната посока. допие гласи:

Възможности за промяна сс). в Съюза на комунисти- 
практика Будимир те ,,а Сърбия (без аизтоиом- 

Вукашинович вижда лай-м по 1И.ГГС облаеш) днес
оспособя- „сок,* десети жител гврите- 

на комунистите делега- ж-вал а червена партийна юли 
активно

платени 
динара, а от работа поради 
боледуване са отсъствувалп 
дневно 145 работници.

тазинамомент, чс 
собствените

почти
го в постоянното
ване
ти да действуват

своята първична ор-
иска. Такъв е и проблемът в 

трудовата организация мод
на конфекция „Мода" във 
Велико Градище. Макар че 
числото на изгубените трудо 
дни тук не е по-голямо откол 
,кото в други колективи, по
ведена е решителна битка 
орещу неоправданите боле
дуващия.

— Имаше случаи лекари- 
дават отпуски по бо- 

работшщн, които 
завършават

— Всичко това говори за 
значително разширената ка
дрова база и огромния потен 
циал, който имаме днес, тел 
кова повече, чс голям брой 
нови членове успешно мина 
и през различими облици на 
идей* ш-пол итичеоко осгюсоб 
яванс.

ПОпен
е ослособена да осъществя КъМ 
ва конгресните задачи и да база, 
бъде водеща идейна сила в 

Защото — специали-
среда.своятаподчертава Вукашинович — па 

нашата система, повече от* 
колкото всяка друга, 
шанс за ангажиране на деи 
ствително голям брой хора 
по начина и от позициите и а 
самоуправлението. Моторна- зацията 
та сила на тази действена 
активност на трудовите хо
ра трябва да бъде тъкмо 
пурвичн&га организация на
Съюза на комунистите.

тази
атмосфера в самоуправитсл- 
ния живот няма да се съз
даде ако съшата предвари
телно не е развита в органи 

Съюза на кому- 
Ако някой е свик- 

държи бюР°крат- 
овоята партийна сре-

Акци#та на Съюза на ко
мунистите дала и съответни 
резултати. Числото на неоп
равданите боледували# на
маляло. С това се увеличил 
и трудовият принос на ра
ботниците, увеличил се съв
купният доход, подобрена е 
икономичността на стопани- 

Акцията на комуий-

дава При това постоянно 
се издига общото равнище 
иа образование и култура на 
нашите трудови хора и гра
ждани, а с това и на кому- след това 
•имотите. Тона представлява стии работи или пътуват в 
огромна разлика в орали е- Триест или съседна Румъ- 
ние с времето, когато в Съ- ,Штя — заяри Добривое Йо- 
юза на комунистите постъп щановнч висакоквалифици- 
ваха и множество не грамот ,ран моделиер и добави: 
ни хора. една работничка боледувала

Дали е достатъчно изпол- почти една година, а всичко 
звама тази кадрова база? платило •предприятието. Впро 
Трудно е да се даде правият чем, лекарят който й да- 
отговор на този въпрос — вал отггуокн по болест, па 

Будимир Вукашино- всеки 29 дни променял ши- 
— От една страна, той фъра та болестта и по то- 

с убеждение твърди, че зи начин боледуването па- 
няма първична партийна ор дало на плещите на ТРудова 
гаяшзация, в която нс би та организация.

те да 
лсст иана ча-

I гнетите.
ная да се 
ски в |—
да, такъв ще бъде и в деле
гатската скупщина, в самоу- 
ггравиггеяиия орган и под. 

Всичко това говори '
тпРПКРАТИЧНИ НАВИЦИ чертава Вукашинович — за БЮРОКРАТИЧНИ , потреба от постоя-

и *УП идейдОцПОЛипИчеОК0 ОС-

в някоя сред* пй^еоката то постепенно го претворя- то мерило -иа политическа* а го ии изисква
™к-.,ост и а—ос-гш всс-
организациите на ок. не

сването. 
стите в трудовата организа 
ция „Мода” би могла да бъ
де пример иа останалите 
първични организации ва 
СК, конто в повече случаи 
се държат опортюннетнче- 
ски и недостатъчно енерги
чно към явлението на неоп 
равдаяигге боледуваиия- 

М. Р.

под

казва
вич.
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КУЛТУРНИЯТ МОМЕНТ НА ЛЕСКОВАЦ

СКРОМНИ 

СРЕДСТВА 

ДОБРИ 

ПОСТИЖЕНИЯ
В Лесковац разбраха, че „вносът"

което 
постиже

По новите пътища: 
на културата 
разбира се, не изключва размяната на опит и 
иия с другите среди

представлява право решение,не
Десетина институции в областта на културата и около пет 

хиляди самодейци създават много културни 
малко се знае извън границите на общината

стойностти, за които

зей» колония на изобразител 
иите художници, октомври л 
ски салон и списание за 
култура. Освен това в гра
да се провеждат и манифе
стации с по-широко значе
ние: „Класици на югослав
ските сцени", „Срещи на же 
ните писатели на Югосла
вия", „Събор на народното 
творчество" и Фестивал на 
югославския самодеен филм. 
Освен това в общината има 
двадесет и едно културно 
художествено дружество, а 
разгръщат своята дейност и 
също така и Музикална и 
Литературна младеж. . .

„ПОКАНА ЗА ПЛАНИРАНЕ"и но такъв начин във всяко 
създадем „културентри иътп се мери всеки дн 

нар, който трябва да се 
харчи за гостува! гия-

Такава ориентация вече е 
дала добри резултати.

'Велимир Филипович село да 
пункт", където ще се разви 
ват културните активности 
на селото — каза Воин Ми- 
тровим, председател на Са- 
моупр а вителш ата 
на интересите за култура.

по- Как се планират културни
те активности в града? Кой 
и по какъв начин влияе вър
ху програмите? Как се финан 
спрат програмите.

В недостатъчно развитата 
община Лесковац, в която 
доходът, стопанисването 
настаняването на работа да
лече изостават от същите в 
рамките на републиката, кул 
туфата въобще црез послед 
ните години отчита забеле
жителен напредък.

и
общност

— Нашата основна задача 
е — заяви Смиля Иванович,
изпълнителен секретар па 
ОК на СКС — колкото е 
възможно повече да демо
кратизираме културата и да 
я доближи до всички трудо
ви хора и граждани. Да съз 
дадем условия възможно по- 
голям брой хора да се вклю 
чат в няКоя от културните 
дейности, които организира 
ме чрез активностите на 
ССТН, културните институ
ции и самодейните друже
ства ,в общината.

Към края на всяка годила 
до всички местни общности 
и до сдружения труд се из-

Прсз последните ГОДИ! 111 
развитието на самодейността 
постига все по-го ле ми резул

Давайки реална преценка 
за материалните възможност 
ти на общината във финан 
сиране на културните дей
ности и постигнатата степен 
и резултатите в това разви
тие, нашите събеседници по 
вече пъти подчертаха, как 
и със скромни средства мо
гат да се постигнат добри 
резултати, стига да се обеди 
нят и ангажират всички в 
общината. Все пък, тук не 
може да се говори, че сто
панството отделя малки сред 
ства — тази година в касата 
на общинската самоуправи- 
телна
ще постъпят 1,5 милиарда 
(стари) динара, с което ще 
се задоволят основните по
треби на гражданите и фи
нансират културните инсти
туции. Поне повечето от те
хните програми.

Изхождайки от тези ста
новища, а същите не дати
рат от вчера, Народният те 
атър в Лесковац още преди 
девет години отвори врати
те на всички, които желаят 
да го посещават. Продаване 
то на билети бе премахнато. 
I ЬЧЩ-ЯУчУ:т-1

— Затова нашият театър 
почти редовно е пълен, а 
често пред входа му останат 
и по стотина зрители, защо- 
то местата в залата са попъ 
лнени — заяви Мирослав Лу 
кич, управител на театъра’

Постепенно се създава на 
вик при гражданите и труде 
щите се да се включват в 
културните процеси, 
но да участвуват в тях.

— Определихме се до 1985 
година да извършим поправ 

и обзавеждане на дваде
сет кооперативни домове по 
селата навред из нашата об
щина, а сетне и останалите

ДРУГИТЕ СА НЕМИ

Трябва да се добави, че 
писателите 

издаде шест
дружеството на 
тази годинаобщност за култура
книги на своите членове, че 
Народният музей покрай ре 
довните си издания, тези дни 
издаде 
публикация 
младежкото движение 
сковашки край”, 
вашките художници

твърде обемистата 
„Развитие наМилан Коньович: Построяването 

во, 1947 (Масло)
тати и според думите на Не- 
над Крашич търси нови про 
странства. В двадесет и едно 
самодейно дружество 
ствуват около пет хиляди са 
модейци — 
представлява 
цифра. Тяхното 
постижение тази година 
гурно представлява 
дът на самодейците в шест
десет селища в общината, 
по повод юбилеите 
тията.

моста край Богое
в ле- 

че леско-лраща „Покана за 
не” 
сти

„ВНОСЪТ” НЕ Е РЕШЕНИЕ планира
на културните активно- 

в общината за следваща
та година. И според думите 

нашите събеседници — ме 
стните общности проявяват 
много ло-голяма активност от 
сдружения труд.

през го 
ате-дината получиха четири 

лиета и през следващата го 
Дина още четири ще бъдат 
завършени. Художествените 
изложби

Неотдавна в Лесковац, раз 
браха, че „вносът" на кул
турата не е трайно реше
ние, че от това не могат да 
се очакват по-големи резул 
тати. Наистина, необходимо 
е да се знае и види какво 
се работи в други среди, от
делно
шедьоврите в областта 
(изкуството. „Вносът" 
решение и затова в Лесковац

дей-

което наистина наактив- внушителна
най-голямо редовно се посе

щават, купуват се картини.си-
„Похо-

Обаче,когато се касае за ка Много леоковчани са твър 
че за това 
се знае въ-н 

община* 
не та- 

с подценяване

предприятия в Ле
сковац — казаха нашите съ
беседници —

на де недоволни,не е на пар- твърде малко 
от границите на 
та. .

проявяват мно 
разбирател-го по-голямо 

ство за . или че още —Комунист спортните дейности 
отколкото за културните 
треби на

ка рядкопо- се гледа на 
СТИЖ6НИЯ във Вътрешността.

културните по-овоите работници.

Сдруженият 
станал

ТРУД още неПлоГдСМаНраксР:ДЖГ:п

Издава: Издателска 
1я „Комунист”.

косноТ™“ На сьРбохър»атски, от- 
ла™ЛРВ„аТСКОСрьбски (кирилица и 
албански ' и"^ “СКИ’ мак»к„И„ 
български, унгарски ят" издага,я на 
оки и Русиис™Р“"к °ВаШКН' РУМъН' 

Излиза
катаСггГд? На пРезиДента 
мунис 22 дексм°Ри 1964
вВДдГГ? Д °рден^0™Денабрат^ " 22 
златен венец. И

Председател на — ЗащотоИздателския съвет 
за всички издания на вестник „Кому
нист д-р Антон Вратуша.

На Издателския съвет на „Кому- 
за Сърбия: Мария Тодорович.

Директор и главен и отговорен ре
дактор на всички издания на „Кому
нист : Велко Миладинович.

Редакция

равноправен как инак да се 
тълкува обстоятелството, че 
всички републикански 
тници и

партнь-
ор в Договарянето и размя- 
ната на труда в много не- 
Ща, счита Томислав Цветко-
ВИЧ,

вес- 
редовнонист” списания

следят културните събития 
в Белград и от време на вре

секретар На Самоупра- 
вителшата общност 
ресите за

трудова органи-заци
на инте- 

култура. Общо ме по нещо отбележат 
културните събития в Ниш 
и Кратуевац,
слав Цветкович __
чават всичко 
Другите среди. Това

..на изданието на „Кому
нист за Сърбия: Саво Кържавац (гла
вен и отговорен редактор), д-р Живо- 
рад Джорджевич (заместник главен и 
отговорен редактор), Бояна Антунович, 
Велимир Филипович, Растко Йоветич, 
Слободан Клякич, Михайло Ковач, Об- 
рад Кович, Йово Маркович, Зорица 
Станимирович и Милентие Вуксанович.

Секретар на редакцията: Споменка 
Топалович.

взе зато, приема се онова, коетому се предлага, плюс 
негово предложение 
лайне. Това

заяви Томинякое
или лее а премъл

в петък. говори, че . което става вкул- 
съответен

турата °ще нямана Републи- 
година, „Ко
ка родно ос- 
- Декември 

единство със

с помал 
подценяващо отношение 

което обезхрабрява 
те във вътрешностт 
«пта работа

третман в
Сдружения труд 

п-гОт институции в област^ 
на културата Лесковац 
Народен театър, 
библиотека,

творцц- 
а и тех-има 

Народна свежда на по
зи ачителнитемалко

Народен дейно-му- сти.



БЕСЕДА С РЕДАКТОРА НА ТВ-ЖУРНАЛА ДИМИТЪР ЙОТОВ

В съзвучие с изискванията иа времето ОРГАНИЗАЦИЯ НА СДРУЖЕНИЯ ТРУД 
„С Т О Ч А Р”

В ДИМИТРОВГРАД
Телевизията, като сред- 

тво на масова информация, 
широко навлезе в живота и 
бита и «а хората от българ 
ската народност. С особен 
интерес се следи ТВ-жур
налът, излъчван на майчин 
език два пъти в месеца по 
половин час. За

новната тъкан на ТВ-жур
нала.

Воичко това обаче ще бъ 
конкретизирано 

приложения от нашата вън 
шко и вътрешно-политичес
ка практика, ще се предава 
така, както живее в конкре 
тиата жизнена практика и 
по-специално в 
нашето население в общини 
те на българската народ
ност, заяви Йотов в пача 
лото иа разговора.

На Въпроса: л»ои новини 
бихме могли да 
през идната година и в ка 
кво те ще се съ;стоят> той

виси от строежа, но програ 
М1ното определение да се 
изпълни 14>ез идната годи
на. п крайна сметка — ду
мата си ще кажат заинте 
ресованите: защото преми
наването към седмично пре 
даване изисква не само ма 
териални разходи, но и ре 
шаването иа редица други 
въпроси: кадри, помещения

на селскостопанските труженици,
кооперантите и деловите приятели, 

и всички трудещи се й граждани 
в общината и цялата страна 

■’ • •*.

ЧЕ С Т И Т И

де чрез

плановете 
на редколегията на ТВ-жур 
нала през идната година бе 
седвахме с редактора му 
ДИМИТЪР ЙОТОВ, който 
се отзова на поканата за на
шите читатели да кажа не 
що повече за физиономия 
та на това телевизиодащ пре 
даване.

живота на
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и пр.
Но отношение на новини 

иа ТВ А I
«Й Ц

пожелавайки им още 
в социалистическото преобразование на нашето 

и общ напредък на социалистическото само
управление у нас.

„СТОЧАР" с основните организации „ТЪРГОКООГГ, 
„НИШАВА1' и „КООПЕРАНТ” произвежда, изкупва 
и продава селскостопанска продукция и всички 
други индустриални стоки

те в съдържанието 
-журнала Д. Йотов дооави:

смеОкончателно неочакваме завоеванияпо-големино-направили програма за 
вовъведенията, но 
черти усилията на редколе- 
гпята ще бъдат 
към
ност на темите от ежеднев 
ния живот на народността 
при по-голямо жанрово раз 
нообразие: репортаж 

организация, 
общност и др. среди), 

портрети, новини от органи \ 
зациите на сдружения труд, | 
информации за изявите на 
народността на 
лета на обществено-лолити- 
ческия, стопанския, култур 1

в общи
селонасочени 

по-голяма всеоохват-

(от
мес-трудова 

тна '

всички пс

ния и др. живот.
Естествено, с по-нови фор , 

ми на изя®а ще бъдат преда 
събитията в Юж1номо_ 

Нишки регион,
т КОЖООБРАБОТВАТЕЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ 

„БРАТСТВО"
В ДИМИТРОВГРАД

вани 
равски и 
публика Сърбия и страна
та, защото считаме, че ед 
но таково предаване на зри 
теля трябва да даде цялос
тна представа за събигшята 
в света, у нас, в Република 
та, регионите.
Само по тоя начин ТВ-жур 
налът може да изпълни сво 
ята функция — не само да 
запознава, но пряко да въз 
действува за образованието, 
идейно възпитание, култур
ното издигане, особ

на деловите приятели, 
работническата класа, 
трудещите се и гражданите 
в комуната и страната

Монтаж на ТВ-жур нала

— В същността си прог
рамното определение на 
ТВ-журнала няма да пре
търпи особени изменения- 
Задълбочаването на брат
ството и единството и рав

отговори:
— Изхождайки от перс

пективното развитие на ТВ- 
журнала и плановете при 
откриването му 
водяг разговори ТВ-журна- 
лът да се излъчва седмич 
но веднаж. Разбира се, тук 

ще имат

общините...
честити

вече се
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ноправието на народите и 
народностите в СФРЮ, ра 
звитието на социалисгичес- 

отно
решаваща дума 
всички заинтересовани — 
от РТВ Белград до общини- 

които живее българ- 
В плана

ено на
ките самоуправителни 

_л> афирмацията 
обивките от НОБ и со- 

револю*

младия зрител.
Накрая редакторът на ТВ 

-журнала Д. Йотев пожела 
и в онези райони и сели
ща, където, поради 
на ток телевизията не е про 
никнала, да се намерят си 

и възможности и това 
население да може да сле 
ди телевизионната програ- 

Ст. Н.

нашения 
прид..
Ш1алистическата 
ция, последователно ^прове 

иа СЮК

пожелавайки им общо благоденствие и големи 
завоевания в задълбочаването властта на 
работническата класа и социалистическото 
изграждане

те, в
ската народност, 
от 1976 година преминаване липса
то на седмично предаване 
бе свързано с построяване 
то на ТВ-центъР в Ниш. С 
оглед че такъв център все 
още не се строи има мне
ния предаването да не за-

политикатаждане
световни размери върхув ли

известните принципи и 
„общи" определе- 

и занапред ос-

вече 
други т.н. 
ния остават

I

ма.

ДОГОВОР ЗА ПО-ДЕЙНО СЪ1РУДНИЧЕС11в
в Югославия, от друга страци на българската шарод- 

По този начин те би 
ха запознали гю-цялостно

НЕОТДАВНА в посещение 
на Издателство „Братство 
бяха представители на Из
дателството на словашката 
народност в Югославия ,Юо 
зор” от Нови сад. Делега 
цията съчиняваха: Михаил
ХАРПАН, главен и отгово-

_ча.ност. С цел за обмен на опит 
във функционирането и рапословашката народност с 

стиженията на българската ботата на редакциите дого
ворена е взаимна размяна 
ша членове па редакциите. 
Членове ща редакцията 
„Мост" годишно един пъ'г 
по няколко депа би били в 
посещение иа редакцията 
•иа „Нови живот" и обрат 
но. Г1о този начин би се

в областта па 
творчество. Ръко*

народност 
прозното 
лисът би влезнал в издател 
ския план иа „Обзор" на 
1980/1981 година. Предложе
нието единодушно бе прие
то от представителите 
нашето Издателство.

на

на списание 
Вичазхлаврен редактор 

„Нови живот",
ХРОНЬЕЦ, редактор в кни 

и Ми па
гоиздателската дейност 
рослав ДЕМАК, уредник на 

„Нови живот . 
Тъй като редакцията

; „Мост" и редакци 
списание „Нови жи- 

вече «яколкого-

разширяиало сътрудшмес- 
Представителите па двете тио между двеге редакции 

издателства копетаитираха, и иуриши обмен на опити
че досегашното панорамно в работата и функцн-
представяате на литератури- опирането на редакциите, 
те на двете народности иа издателските съвети, органи 

„Мост" и „Н0 те па самоуправлението и 
живот" имаше предимно пр. 

информативен характер, с 
е постигната жизне- 

заиапред трябва

списание на
„Братство"Пред Издателство 

Димитровград. В ОК на 
ССТИ водиха разговори с 
Милутнм ЦЕНКОВ, предсе
дател иа ОК ма ССТН, кой 
то ги запозна в кратки чер 
141 със стопанския, обще 
ствения п културен живот 
на Димтровградска общи 
на. Гостите особен интерес 
проявиха за своеобразната 
манифестация иа братството 
и единство „Майски сре
щи", която всяка година по 
повод рождения ден нд дру
гаря Тито и Допя на младо
стта се провежда в Димих 
ровград. Покрай другото бе

списание 
ята на ' 
вот" имат 
дишно сътрудничество, раз 
говорите, конто бяха воде- 

Издателство „Братство 
под знака

обогатява-

повдигнат въпрос за обогат 
яваие на „Майските срещи” 
с нови съдържания — 
низиране на изложба 
книги на езиците на народа 
и народностите от СР Сър
бия- Гостите посетиха и 

Секретарят на СИО за об 
разование и култура Цве
тан ЕЛЕНКОВ осведоми 
представителите на „Обзор” 
за постиженията в областта 
иа образователното 
както и за културните про 
яви в Димитровградска об 
щита.

страниците на орга
ви на

ни в Между другото бе пости г 
наго 'споразумение и за раз 
лиша на текстове за пови 
издания,
начинания и пр, както 
извършен обмен по разли
чни въпроси: организираме 
иа творчески конкурси, ли 
тератургги вечери и срещи, 
изложби на книги, внос иа 
чуждестранни книги и пр.

Представителите .на Изда
телство „Обзор" посетиха и

напреминаха 
задълбочаване и

това сътрудни4ество

което
щата цел, а 
да се практикува представя 
не на отделни автори с по 
езия, прозно творчество, ли 
тературна критка и пр. По 
ще се просмукват двете ли 
тератури от една страна, 

•начин почзадълбочеио

не на
с нови съДЪ'РжаниЯ' 

Представителите
„Обзор" лредложи- 
издатслско начина 

меж

значителни дати,
иа Изда- м

телство
ха ново 
ние в сътруд,гичесгоо 
ду двете издателства.

готовност

дело.
Те този

и читателите ще получават 
по-цялостна представа за т 
тературата на българската, 
тосст словашката народност

запредложиха
иа една антологияиздасване 

на изборна проза от твор Д. Рангелов
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ТИТО" в ди-„Й. в.В ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ЦЕНТЪР 
МИТРОВГРАД

Успехът е доста опаоНОВИНА ОТ ООСТ „ГАЛЕНИКА" СУРДУЛИЦА

Вунизол“ спестява енергияя през първия кла 
Товаизправяха

еификационвн период-
ясио говори за едно доста 
небрежно отнасяне на уче- 

къ-ч училищните за-

* „ВУНИЗОЛ" Е ВИСОКОКАЧЕСТВЕНА МИНВР^ШАо^лциИ-
КОЯТО СЕ ИЗПОЛЗВА В СТРОИТЕЛСТВО, ПРОМИ (| ПОД и
1'ЕРМОУРЕДИ В ДОМАКИНСТВОТО, КОРАБОСТ1 
ПЕСТИ ЕНЕРЦИЯ ОТ 30 ДО 35 НА СТО

.гЖГЖГЗГЛ;
„ Димитровград на роди<о 
лите бе съобщен Уепеха, 
който техните ученици по- 

през първото три
цастояИ1ата V40*

ииците

Д1Йма''обаче и други факто- 
г™ оказващи отрицателно 
влияние върху успеха на 
оредношк олците. Преди вси 
Ч^о това са: недостигът на 
учебияици, обемистата про- 

недосгатъчиото сътру 
с родителите и

особен инте- 
рее за минералната »ъ™1а 
!,Вунизол”: „Руднаи; от Бел 
град „Форослоктро от Сара 
ово, '„Тормика" от Любляна, 
„Агровойиодипа” от Нови 
Сад, „Елокпрометал от Гето 

ГИК „Рад" от Бийелииа

ига проявяватлаборатории уреди и под- 
„Вунизол

притежава акустично и про-
И30Л0Ц1ГОШ1О

Проблемът за енергията 
все повече се изостря* Не с«

у НаС, НО И В СВСТОВ1П1
размери. Това предизвика да 
се търедт нови извори 
енергия. Едновременно се 
оповестяват програми за пе
стене. Без оглед за кой Ш,Д

стигнаха 
месечно на
бна година. ^итсл-По преценка на Учител
окия съвет успехът е доста 
слаб. За това свидстелству 
ва и сведението: само 311 на 
сто от учениците са без ела 
би бележки! Както ни увс 
домиха в средношколския 
център, най-загрижващо е 
състоянието на. успеха в 
първи и втори клас. В тре 
ти и четвърти клас успехът

по-добъР. тъй 
60 па сто, а 

55 на сто

Освен топлила
МО тивопожарно

СВОЙСТВО.на
грама, 
дничество 
липсата на учебни помеще-

ВСЕ ПОТЪРСЕНА СТОКА 
НА ПАЗАРА ВО,

и пр.
От казаното личи, чс ,»Ву 

лнзол" с навлязла широко
в употреблението.
перална вълна 
ни а
прилага и 
птелетво. Както им осведоми 
Мнлорад Стаикович 
стми лица минералната въл 
на се дава с най-малко на
маление от 10 ца сто, 
при това се дават и панът 
ствпя за нейната употреба.

Ст. Николов

Минералната вълна „Буни 
зол" намира все но-шнрока 
употреба не само у нае, но 
и в чужбина. Засега е дого
ворен износ в ЧССР и Гер
манската федерална републи 
ка. В страната също има ши 
роко приложение. Твърде 
успешно се прилага от те- 
рмоцептралитс „Обилни", „Н. 
Тесла", „Зворипк", „Глиин- 
ца” п др- Също така я

п за изолация и за

ния-
Мнозина от преподаватели 

те считат 
бъде необходимо още по-се
риозно ангажиране както на 
учениците, така и на прело 
давателите, в допълнително 

обучение за учениците 
със слаб успех, а най-мно
го за 
ри клас.

енергия става дума.
Приобщавайки се към |13’ 

следователите как да се пе- 
химнческата Тази ми- че занапред щести енергия, 

промишленост ООСТ „Гале
ника" в Сурдулица пронзве 
де минерална вълна, чпйто 
спектър на употреба е твъР 
де широк. Под название „®У 
ннзол” минералната вълна 
се произвежда във вид на 
дюшеци и тръби.

Основно й предназначение 
е топлинна изолация- При

като топлп-
изолация успешно се 

и частното стро-
с значително 
като в трети 
вс четвърти клас 
от учениците имат положи 
телецI успех.

Една от причините е голе
мият брой нс извинени от
съствия,

а!а ча-
то

онези от лърки и втокато

ползват 
харните фабрики: „Жабал^ 
Нови Сад, „Цървеика”, „Б. 
Кндрпч".

Рафинериите па нафта съ 
що проявават голям 
рее към „Вунизол”. Доста
вя се на рафинериите в Пан 
чево, „Нафтагас" и пр. Ми
нералната вълна намира при 
ложение в леярните: „Севой 
но", „Слободан Пенезич — 
Кърцун", РТБ Бор, фабрика 
та за вагони в Кралево, „Го 
ша" в Смедеревока паланка.

В спортното строителство 
минералната вълна се изпол 
зва като изолационен мате
риал. С нея са правени два
та наши най-големи стадио

на „Дървена звезда" 
и на „Партизан" в Белград.

Тук бихме споменали 
някои по-големи фирми, ко-

Т. П.ученицитекоитоупотребата се постига спе
стяване на енергия от 30 до 
35 на сто. С еднакъв успех 
се ползва в строителството, 
промз 1Шлеността, домашните 
уреди.

В строителството „Вуни- 
зол" се ползва за изолация 
на тавани и подове на жили 
щни, промишлени и други 
сгради, изолация на сглобя 
еми сгради, централно ото
пление.

1ШТО

СРЕЩИ И РАЗГОВОРИ

Отличничката
НевенаВ промишлеността „Вуни

зол” се използва за изолация 
на термоцентрали, рафине
рии, корабостроителството, 
промишлени изолации и под.

В домашните термоуреди 
се използва при електриче 
ските готварски печки, аку- 
мулационни печки, бойлери,

НИ евена ПЕТРОВ ИЧ е студентка в 
ВГШ трети курс на Правния факултет 

в Ниш. Между наградените по 
повод Деля па освобождението 
град Ниш от фашизма, като най-доб
ра студентка на Правния факултет, тя 
получи високо признание — награда
та „14 октомври". Тази награда еже
годно се присъжда на студентите—от
личници само на един студент от един 
факултет.

Тази награда бе повод да се сре
щнем с Невена и да поговорим за ней 
мия успех.

— Веднага трябва да 
каза тя- — Наградата се дава 
за отличен успех, но и за обществена 
дейност. Моята средна бележка е 9,37, 
но едновременно развивал! и добра об
ществено-политическа дейност: делегат 
съм от Ниш в Междуобщаниската кон
ференция на Съюза на съ-оциалистнче- 
оката младеж, секретар на Председа
телството на Координационната конфе
ренция към ССО, координатор за об
ластта на науката, образованието 
културата и пр. Разбира се, 
ква постоянно ангажиране, 

пата работа.

Невена Петрович 
още от ученическите 
градската гимназия, 
развива в самодейното
културния център
навременно е
театър, изпълнителка на забавни мело
дии, участничка! в танцовия от став Об 
ществената дейност, както казва “' °б 
рото, на което изцяло 
вото е учението.

на на

и

ЗАНАЯТЧИЙСКА РАБОТИЛНИЦА „МЕТАЛАЦ” 
ДИМИТРОВГРАД

на деловите приятели, 
клиентите,

работниците,
трудещите се и гражданите

уточним — 
не само

ЧЕСТИТИ

29 ноември — Деня на 

Републиката
с пожелания за постигане 
във внедряването 
крация У нас.

ина крупни резултати 
на социалистическата демо- това изпс- 

непрекъс-

Невена Петрович
„МЕТАЛАЦ” 
и други услуги.

е твърде 
дни в димитров- 
Особена дейност 

дружество КЪА[ 
Димитровград:

самодейния

дейнаоказва всички видове тенекиджийски
маша група бригадири. Участвувах , и 
*Ниш,"добави -КЧИИ В Р-вхрад „Тя-

П_ озаинтересувахме се за свободно
то и време. Въпреки

в ед-актриса в

как успява да „съгласува" всичко това.

ОБЩИНСКИЯТ КОМИТЕТ НА СКС 
БОСИЛЕГРАД

вто-
се предава. П^р-на всички членове на СКС,

на трудещите се и гражданите 
в общината и в цялата страна Тя е отличничка 

та и само 
телност

С правилно разпределение 
целокупното време — каза тя, и доба- 
сега^натЛГ3 на ^разов^нието „

то Създава задължение
А започне & “ ^Г°™яш 33 
ХЪТ не оце да

поради прекалена,Ш!НаЗИЯ 
ОТ страна на

на
ваиска- 

един
иосител на Ву- 

йо това съвсем 
а напротив мобилизира 
? една от най-шюбтуттг^ - 

ткц на/ П|равния факултет в^Ниш.

към нея
преподавател 
кова грамота, 
отчайва, - 
ето сега е

ЧЕСТИТИ «е става
кане я 

я и 
студен-Деня на Рввублнната от само- 

изпнти. 
успе-— Искам началото —с пожелания за още по-успешно 

пътя на социалистическото 
развитие, предвождани суг С/ОК 
Тито

Да кажа, че твърде мно- 
трудо- 

на акцидта „Кра 
а това лято бях■ кггг.»“

крачене по го ме изостане.привличат и 
пи акции. Участвувах 
гуевац 76”, „Сава 77” 
в 1 ерм аптека

младежкитесамоуправително
иатп^°СкГа постишатНят 
«ата щ бележка оТ 9 37 
ждение на думите й

успех и сред- 
е ярко потв-ьр-

и другаря

V У
Ст. Н.
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Жт>Т|ТЪРСИ ОИАСОВЯШЕ
ФУТБОЛ

възможностите за осъщес- спортното дружество „Мла- 
твяване на различните спор дост", в чийто състав работ 
тни полета във всички тези ят пионерският и юснеоше- 
училища не са еднакви. В скидт отбори, 
централните и подведомстве 
ни училища липсват доб
ре обзаведени спортни тере 
•ни. Но въпреки всичко, учи 
лизщата, колко им позволя 
ват материалните условия, 
влагат усилия спортът да 
получи своето място.

Масовата физическа кул
тура наблюдавана От аспек 
та като предпоставка за на 
предък в различните всеки 
дневни дейности има голя
мо значение. До коя степен 
спортът ще бъДет в служ
ба «а човека зависи от ус
ловията нужни за осъщес
твяване активността в тази 
област.

ДОН ГОА - ДВЕ ТОЧНИ
Същевременно опортьт 

в трудовите организации е 
Тоя 

толкова

Игрище „Парк" — Дими
тровград. Зрители — около 
150. Бремето: студено. Тере
нът отличен за игра.

то зрителите от Димитров
град не са виждали. Имен- 

централният
под въпросителен знак. 
въпрос независим 
от липсата на средства, 
кшжото от самата органи
зация- За 
спорта до трудещия се, лип 
сват инициативи, не изгот 
вят се програми, а с това 
спортните развлечения 
отчуждават от съвременна
та организация на

но защитник 
отбора на гостите „за- 

Голмайсгор: Ставров в 48 брави", че е футболист и се 
минута.

„Асен Балкански”: Видано 
вич, Марков, Тодоров, Вели
чков, Пейчев, Андонов, Цве
тков, Каменов, Ставров, То- 
цев и Иванов.

отна
приближаване

опита като боксьор, а за 
говия опит му послужи 
един от съдиите.

В Бооилеградока община 
съществуват всички реални 
условия за развитие и ома 
савяпане на спорта във вси 
чки видове. Не рядко 
отчита, че в спорта и пок 
рай редица слабости! се осъ
ществяват добри резултати. 
Такова е положението в ос 
ловните училища и образо 
вателния център- Наистина,

не-
В Босилеград с изгражда 

не на спортно рекреацион- 
1ния център, са 
всички условия за масово 
спортуване, 
спортни терени за футбол, 
хандбал, волейбол и баокет 
бол. Естествено се чувству 
ват и резултатите. Особено 
активна дейност

сеосигурени
Самият факт, че работни

ците от Секретариата на въ 
трешните работи от Дими
тровград се намесиха, гово
ри достатъчно.

се труда.Съществуват
Ако имаме предвид целоку 
п-ното значение на физичес 
ката култура и спорта въР
ху производителност а
труда, да не говорим 
значението им

„Ястребац” — Тепшце: Пе 
трович, Милкович, Йович, 
Пантович, Бегович, Димитри 
евич, Несторович, Трайко- 
вич, Джунич, Вучкович и 
Бранкович.

На 18 ноември футболи
стите на „Асен Балкански” 
извоюваха минимална побе
да (10:), която им донесе 
две много важни точки.

В никой случай няма да 
бъде препалено, ако се ка
же, че самата игра ще 
бъде бързо забравена, защо 
то тя беше на низко равни 
ще. Може би и съдиите, ко
ито водиха мача допринесо
ха за създаденото впечатле 
ние, защото често пъти пра
веха грешки.

на
Т. Петров проявява за

въ® всена-
отбрана и самозародната 

щита, здравеохраната ипр. 
в трудовите организации по 
край останалите 
може да съществува и та 
кава чията задача да бъде

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА СКУПЩИНАТА НА ОБЩИНСКА
ТА САМОУПРАВИТЕЛНА ОБЩНОСТ НА ИНТЕРЕСИТЕ 
ПО ЗДРАВНА ЗАЩИТА комисии

До се подобруревантивното служба организиране на спортния 
живот.

Делегатите на Скупщина
та на Общинската самоупра 
вителна общност «а интере
сите по здравна защита на 
проведеното през миналата 
седмица заседание в Босиле
град, приеха програма 
работа на здравното дело в 
общината за следващата го
дина. Те заключиха, че по
край основната си дейност, 
в областта на здравеопазва 
нето през следващата годи
на ще бъдат вложени 3 ми
лиона и 500 хиляди динара.

Делегатите обсъдиха и 
приеха отчета за работа 
през изтеклото деветмесе- 
чие и констатираха, че цело 
куш-гия делови баланс на 
окупщината е положително, 

за въпреки че фонда на труде 
щите има загуби, които въз 
лизат на 47 хиляди динара.

по здравна защита, отнася
що се до изграждане на ед
на здравна станция в Улцин 
ока община. Същата ще бъ 
де помощ на пострадалото 
население в земетресението 
в тази част на Черногорско
то крайбрежие. Стойността 
на обекта е 9 милиона ди
нара, а Южноморавски ре
гион ще участвува с 
хиляди динара.

Каква масовост физичес
ката култура и спортът ще 
получат в трудовите 
низации зависи от това кол 

тези

орга

ко компетентните в 
организации виждат полза
та от тази 
Вследствие липсата на 
организираност, 
са и ентузиастите.

необходимост.
Но все пак мача ще се по не-мни дълго време, ако не по- 

хубавото, 
е съставна част на футбол
ната

Обсъждайки реализацията 
и задачите в здравната за
щита през изтеклата годи
на, делегатите констатираха, 
че изцяло е осъществен 
плана на систематичните 
прегледи на жителите в об 
щината, преди всичко на 
учениците от предучилищна 

в и училищна възраст. От дру 
ам га пък страна превантивната

забравени974което всъщност

по лошото, 
най-големи ви- 

са гостите от Те-

игра, то 
което В. БожиловВ. Божилов.за

новници
шице. Тези инвестиции ще бъдат 

изразходвани за обзавежда
не на здравната станция в 
с. Бранковци (същата е 
строеж), изграждане на 
булантория в с. Назърица, служба не е била на иеобхо- 
както и за техническо обор, димото равнище, вследствие 
удване на също такова ве- На недобрата, организация 
домство в с. Дукат (средства на 
за изграждане са обезпече- това, делегатите

Здравният дом 
ведомства в селата тази дей 
ност в настоящата и след
ваща година да интензиви-

СКЪРБНА ВЕСТСлед като им бе вкаран 
гол, гоститепобедоносния 

започваха да играят доста 
грубо, което можеше да пре 
дизвика играта, да се превъ 

инцидент. Само благо

След дълго и тежко боледуване на 85 годишна 
възраст почина

ИЯИЯ - ЛИЧНО КОВАЧЕВрне в
дарение на футболистите от 
Димитровград до това не се 
стигна, а за сметка на това 
съдията отстрани от играта 
един от защитниците на го
стуващия отбор.

работа. Изхождайки от 
потърсиха 

и неговите от Димитровград
същото трябваше да 

тази година. Сред
ни и

Съобщаваме, че скъпият 
* покойник е погребан на 21 
' ноември т. г. на гробищата 

в Димитровград.
Замина дядо Личко Кова-

започне в шобезпечават съвмес- уствата
тно общинската, регионална рат. 

републиканската общ- :вЗагубата си гостите щяха 
да компенсират извън тере
на, но на един такъв непри
личен и груб начин, какъв-

На проведеното заседание 
делегатите приеха решение
то на Републиканската СОИ

та и
ности на интересите по здрав < чев. още един от димитров- 

познатградчашькореняци,
у.й* , представител на старата ца- 

Рибродска чар шия между 
\ '***'* двете световни войни, неу

морим работник до послед
ния ден, докато силите го 
държаха.

Въпреки, че целия си жи
вот прекара в Димитровград 
живота на дядо Личко е 
пълен с перипетии и превра 
ти. Роден в Каменица (Ви
сок), той слугува при поз
натия търговец Георги Ми- 
нов, докато иаследва и бър

за се налага като един от по-познатите представи
тели .па търговския цех в Димитровград. По време 
на войната дядо Личко с успех работеше в шгге- 
датурата ма I царибродока бригада. След войната 
нищо пе пречеше ща дядо Личко — немирещ се 
никога с безделица — да продължи да работи ка
то служащ в търговията. Кариерата си на търго
вец завърши в магазина за зеленчуци. След това 
дълги години бе известен и 
на вестник „Братство”.

По старите поколения димш\ронцрадчаяи 
много добре познаваха дядо Личко. За него са 
свързани много анекдоти и шеги, които и ден 
днешен се преразказват. В спомена на приятелите 
му ще остане изключително като трудолюбив чо
век и траднциошю честен представител на търго- 
вокия еснаф.

на защита.

тИН МЕМОРИАМ

На 23 ноември се на- 
ЕДИНАДЕ- №вършиха 

СЕТ годшш от смъртта 
оби- №1на нашия много 

чай съпруг, баща, све
кър И дядо

Борис Раденнов
Янев

—пенсионер от с. Дол
на Лисшт —
Времето отминава но 
тъгата по скъпия 
съпруг и баща не мо
же да ни напусне. 
Спомените за скъпия 
ни родител който ни 
напусна на 52 годишна 
възраст винаги ще па
зим в сърцата си, осо 
беио ние, неговите де

ни

навършиха 2 години 
—, незабравим баща и1979 година се 

нашия мил иникога
успешен колполтьорНа 12 ноември 

от смъртта на 
ДЯДО

Ица Попов ца.
С незабравими и с ху
бави спомени: 
съпруга Аска, син Дра
ган, дъщеРи Верка и 
Миланка, снаха, зетьо-

от Димитровград
Завинаги благодарни: внучка Ерма, сна
ха Деса и Радка, съплеменнци Слободаш 
л Спас.__________ —

Опечелеиа фамилия ве и внуци.
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ОРГАНИЗАЦИЯТРУДОВАКОМУНАЛНО-УСЛУЖНА

ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА 

■ Бабушж|1
»К О М У Н А Л А Ц«

бавушница

се и гражданитеприятели, трудещите
община и цялата странана деловите 

от Бабушнишка
трудещи се и граждани в страната т и т ина всички ч е с

29 НОЕМВРИ - |ЕНЯ М КПУБПИШАТ IIчест и

29 НОЕМВРИ - ДЕНЯ НА РЕПУБЛИКАТА нови и красиви 
заводи и много други

пожелава още многокато им
жилищни сдания, училища, 
успехи в социалистическото развитие.много постижения вкато им пожелава още 

социалистическото самоуправнтолно общество

ГОСТИЛ ИИЧАРСКА ТРУДОВА ОРГАНИЗАЦИЯ

ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ
„Будучност“

БАБУШНИЦА

ЦЪРНИ ВРЪХ“99
В БАБУШНИЦА

посетители, делови приятели и всичкина своите 
трудещи се и граждани

на сдружените селскостопански производители, на 
трудещите се и гражданите в Бабушнишка община и 
в цялата страна

честити

29 ноември — Деня на Републинатачестити

и им пожелава още много трудови победиДеня на Републиката - 29 ноември
с пожелания за всеобщо благоденствие и напредък на 
социалистическото самоуправление КОМУНАЛНО-УСЛУЖНО ПРЕДПРИЯТИЕ

„Услуга“
ХИМИЧЕСКА ПРОМИШЛЕНОСТ В ДИМИТРОВГРАД

„Лужница" на своите клиенти, 
делови приятели,

на работниците и гражданите
Димитровградска община и страната

В БАБУШНИЦА
вна своите потребители, 

делови приятели и
и всички трудещи се и граждани ЧЕСТИТИ

ДЕНЯ НА РЕПУБЛИКАТА — 29 НОЕМВРИЧЕСТИТИ

29 НОЕМВИ - ДЕНЯ НА РЕПУБЛИКАТА с пожелания за
налните проблеми, както и на всички останали 
сдружения труд

още много успехи в разрешаването на кому- 
полета на

с пожелания за още по-големи трудови успехи.

„ЛУЖНИЦА" произвежда:

— шприцовани произведения 
полимер ацетата,

— овални плочи от полиестър, 
части на санитарни уреди,

— полипропиленови тъкани 
ленови търби,
луплекс-плочи и други материали

ТЪРСЕТЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯТА НА „ЛУЖНИЦА"

„УСЛУГА” с многобройните си — 
различни видове услуги: строителни, 
они, водоинсталаторски, електро

цехове и сервизи оказва 
радио и телевизи-

от постирол, полиестер, и тъкачни.
своите магазини „УСЛУГА” снабдява 

индустриални и други видове
Имате

В
населението с

стоки.
ли нужда за услуга — елате в „УСЛУГА” и щея получите!и чували, гъвкави полиети-

от метакрилати.

САМОУПРАВИТЕЛНАТА ОБЩНОСТ ПО ОСНОВНО
ОБРАЗОВАНИЕ И ВЪЗПИТАНИЕ 

В ДИМИТРОВГРКонфекция А Дза производство на текстилни 
и друга текстилна

печатни тъкани
галантерия на учениците и

работническата
просветните работници, 

класа,

трудещите се и гражданите 
в общинатаВ А ви 5/Ч/СА ~

И странатана своите потребители, 
делови приятели, 

на гражданите и ЧЕСТИТИ
трудещите се 

ЧЕСТИТИ 29 ноември Деня на РепубликатаДеня на Републиката - 29 ноември
като им пожелава 
социалистически възход

с пожелани
още по-големи завоевания в динамичния на нашето 

на работни-
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ГОСТИЛНИЧАРСКО ТРУДОВА 
ОРГАНИЗАЦИЯ „БАЛКАН” 

Димитровград
АВТОТРАНСПОРТНА 
ОРГАНИЗАЦИЯ 
„АВТОТРАНСПОРТ” 
В БОСИЛЕГРАД0№Т ГОРСКА СЕКЦИЯ - БОСИЛЕГРАД на своите гости, 

туристи,
трудещите се и граждани на своите пътници и 

делови приятели, на 
всички трудещи се и 
граждани

на гораните,
трудещите се и гражданите

в Босилеградска община и цялата страна
ЧЕСТИТИ

29 ноември 
Деня на Републиката

ЧЕСТИТИ

ЧЕСТИТИ

29 ноември -
I

Републияата
29 НОЕМВРИ 

ДЕНЯ НА РЕБУБЛИКАТА
с пожелания за всеобщ напредък-

ХОТЕЛ „БАЛКАН” разполага със 
стаи за 1нощува<не, съвременен ре
сторант, богата кухня и .разнооб
разни безалкохолни и алкохолни 
напитки.
ПОСЕТЕТЕ „БАЛКАН” « ще се
уверите в уюткостта на неговите 
заведения. в които се организират 
частни и обществени увеселения, 
сватбени тържества и пр.

с пожелания за големи постижения 
ческото самоуправително общество

с пожелания за още 
много значителни успе 
хи в изграждането на 
социалистическото са
моуправление

в изграждането на социалисти-

ОБЩИНСКИЯТ КОМИТЕТ НА СКС 
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ССТН 
ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА 
ОБЩИНСКИЯТ СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ 
ОБЩИНСКИЯТ ОТБОР НА СУБНОР 
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЮМ

Общинската скупщина 
Общинската конференция на

Съюза на комунистите 
Общинската конференция на

ОБЩИНСКАТА 
КОНФЕРЕНЦИЯ НА 
ССМ В БОСИЛЕГРАДССТН

Общинският синдикален съвет 
Общинската организация на

на младежите и девой
ките, трудещите се и 
гражданите в община
та и в цялата страна

В СУРДУЛИЦА

СУБНОРНА ТРУДЕЩИТЕ СЕ И ГРАЖДАНИТЕ
В СУРДУЛИШКА ОБЩИНА И СТРАНАТА Общинската конференция на

ССМ
в ДИМИТРОВГРАД

ЧЕСТИТИI
ЧЕСТИТЯТ

29 ноември - 

Деня иа 

Републиката

на всички граждани 
в комуната и страната29 ноември 

Деня на Републиката
ЧЕСТИТЯТ

29 ноември 
Деня на Републиката като им пожелава още 

много успехи в соци
алистическото 
правително 
на нашата родина.

като им пожелават още много 
успехи в целокупното развитие 
на обществено-икономическите от
ношения и самоуправителната де
мокрация.

самоу-
развитиекато им пожелават крупни постижения в целокупния строеж 

на социалистическата самоуправителна система у нас

ОБРАЗОВАТЕЛНИЯТ ЦЕНТЪР 
„ИВАН КАРАИВАНОВ” БОСИЛЕГРАД

ТРУДОВА ОРГАНИЗАЦИЯ „БОСИЛЕГРАД”
БОСИЛЕГРАД

СЪС СВОИТЕ ООСТ: „СЛОГА”, „НАПРЕДЪК" 
„УСЛУГА” И „ИЗГРАДИЛ”на средношколците,

трудещите се и гражданите
от общината и нашата страна

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ

))ВелноВлахович((на своите делови приятели,
трудещите се и гражданите от 

общината и цялата странаЧЕСТИТИ В БИСТЪР

ЧЕСТИТИ29 ноември
Деня на Републиката Деня на Републиката на всички ученици, 

трудещи се и граждани
много успехи в учебното дело и 

всички области на нашето социалистическо
като им пожелава 
във
самоуправителнсУ развитие

с пожелания за много успехи в пониататъшното 
всестранно развитие па самоугграантелннте отно
шения във всички среди ЧЕСТИТИ

29 ноември - 

Деня на 

Републиката

ОБЩИСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗА НА
ИНВАЛИДИТЕ ПО ТРУДА 

БОСИЛЕГРАД

ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ССТН И 
ОБЩИНСКИЯТ СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ В

БОСИЛЕГРАД
на инвалидите по труда,

трудещите се и гражданите
в общината и цялата страна

на работническата класа,
трудещите се и гражданите

в общината и цялата страна

ЧЕСТИТИ п им пожелава много 
успехи в социалистиче
ското развитие

ЧЕСТИТЯТ

Деня на РепубликатаДеня на Републики*
като им пожелава още много завоевания в 
изграждането на социализма у наспожелават още много успехи в укрепва- 

рабопшческата класа и самоупра-
като им 
нето властта на 
вителната демокрация
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Строителна трудова организация 

.ГРДДНЯ“ - Диимтровград

НА СТРОИТЕЛИТЕ,

РАБОТНИЦИТЕ,

ТРУДЕЩИТЕ СЕ

И ГРАЖДАНИТЕ

ЧЕСТ И Т И

Деня на Републиката29 ноември
като им пожелава големи завоевания в изгражда
нето на самоуправнтелния социализъм у нас „ГРАДНЯ" е съвременен, евтин и качествен 

строител с високо реноме и завоюван авто
ритет, който в 30-годишната относно 20-годи- 
шната строителна дейност се изяви със за
видни резултати в строителния отрасъл.

„ГРАДНЯ" нзвръшва всички видове високи и 
низки строежи за обществени ор
ганизации и частни лица;

„ГРАДНЯ” строи обществени обекти, халета, 
пътища, мостове и други кому
нални обекти, както и частни 
къщи;

ТЪРСЕТЕ СТРОИТЕЛНИТЕ УСЛУГИ НА 
„ГРАДНЯ"!

(I.■V

т
Индустрията за гумени изделия Лмгаър“ — Пирот 

ООСТ „Димитровград0 в Димитровград
НА ВСИЧКИ КЛИЕНТИ,

ДЕЛОВИ ПРИЯТЕЛИ,
РАБОТНИЦИ,

ТРУДЕЩИ СЕ И ГРАЖДАНИ

ЧЕСТИТИ

29 ноември Деня на Републиката
със сърдечни пожелания за общо благоденствие 
и напредък в целокупното развитие 
родина.

на нашата

Заводите „ТИГЪР” произвеждат:

— Радиални гуми за леки и товарни коли,
— Диагонални гуми за пътнически 

коли,
— Всички видове - —
— Дюшеци, възглавници

и товарни
ДВАДЕСЕТГОДИШНИЯТ ОПИТ 
ят ВЪЗХОД НА ОРГАНИЗАЦИЯТА 
ГИРАТ ЗА КАЧЕСТВО 
НА „ТИГЪР"

И ПОСТОЯННИ- 
ВИ ГАРАН- 

НА ПРОИЗВЕДЕНИЯТА

вътрешни гуми за коли,
и други индустриал

ни произведения от гума, 
— Всички видове гумени топки,
— Гумени нишки,
— Съвременни модерни и удобни спортни

обувки,
— Дълбоки ботуши
— Лачени дамски
— Технически

КУПУВАЧИ!за защита при работа, 
и детски обувки от гума, 

стоки за широко потребление, 
стоки за автомобилната

Търсете изделията на 
качеството и достъпните 
търсени на

заводите „ТИГЪР”. С 
си цени те

нашид и чуждестранни

— Технически и дру са твърде 
я пазар.

пи видове промишленост, 
— Всички видове лепила за широко потреб

ление и нуждите на промишлеността.
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МЕБЕЛНА ФАБРИКА „ВАСИЛ ИВАНОВ — ЦИЛЕ" 
ДИМИТРОВГРАД

ХОТЕЛИЕРСКО-МОТЕЛСКА 
БЕЛГРАД 

МОТЕЛ — ДИМИТРОВГРАД

„УНИЯ' МОТЕЛ — Димитровград ви предлага 
приятни минати на отдих и почивка, 
уютност и богат избор на всички ви
дове напитки.

на трудовия народ, 
делови приятели,

на гражданите от
Димитровградска община и страната

на своите гости, 
на туристите,

гражданите и трудещите се
Своите помещения и мощност МОТЕЛ 
— Димитровград представя за органи
зиране на частни и обществени увесе
ления, юбилейни чевствувания и сват
бени тържества.

ЧЕСТИТИ
ЧЕСТИТИ

29 ноември-Деи на Рапублнната
ДЕНЯ ЯА РЕПУБЛИКАТА пожелава много трудови победикато им

ПОСЕТЕТЕ МОТЕЛ ДИМИТРОВГРАД! 
ЩЕ БЪДЕТЕ ПРИЯТНО ИЗНЕНАДА
НИ И ВИНАГИ ЩЕ ПОЖЕЛАЕТЕ ДА 
ОТИДЕТЕ ПАК!

„ЦИЛЕ” произвежда:
всички видове съвременна мебел по достъпни цени 
Мебелите на „ЦИЛЕ" се отличават с устойчивост, 
високо качество и съвременен дизайн.

пожелавайки им много 
селие, успехи на всички полета на со
циалистическото изграждане на наше
то общество.

радост и ве-

ТЪРСЕТЕ мебелите на „ЦИЛЕ”!

Винаги ще ги намерите в неговите и останалите 
мебелни магазини навред из републиката и стра
ната.НАРОДНИЯТ 

УНИВЕРСИТЕТ 
В СУРДУЛИЦАЗдравният дом —Димитровград

на всички трудещи се 
и граждани в Сурду- 
лишка община и в ця
лата страна

на своите пациенти,
здравните работници,

трудещите се и гражданите 
в цялата страна

ЧЕСТИТИ Следващият брой на 

»Братство« излиза на 

7 декември 1979 г.

ЧЕСТИТИ яа
Деня на Репубпината Републиката

пожелавайки им об
що благоденствие и 
завидни резултати в 
социалистическото из
граждане.

с пожелания за крепко здраве и високи резултати 
в сдружения труд и внедряването на социалисти
ческата демокрация

Конфекция „СВОБОДА“
ДИМИТРОВГРАДЗавода

»Цървена заставал
С ВСИЧКИ СВОИ ОСНОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ НА СДРУЖЕНИЯ ТРУД

на всички трудещи се в комуната и страната, 
на гражданите от Димитровград и 

па свбите потребителиООСТ „5 септември“
В СУРДУЛИЦА ЧЕСТИТИ

ДЕНЯ НА 

РЕПУБЛИКАТА
на купувачите и клиентите, 

делови приятели,
на трудещите се и гражданите 

в комуната и страната

ЧЕСТИТИ
с най-нскрени пожелания за нови творчески 
победи в социалистическото строителствоДЕНЯ НА 

РЕПУБЛИКАТА
КОНФЕКЦИЯ „СВОБОДА" произвежда:

— с7,премела мъжка, дамска и детска конфекция.

ПОТРЕБИТЕЛИ!

КОНФЕКЦИЯ „СВОБОДА” се препознава:всеобщ напредък в целокупния 
социалистическо самоуправител-

с пожелания за 
строеж на нашето 
но общество.

— по съвременната кройка, финната изработка, мойдште линии, 
изящния външен вид и достъпните цени на своите облекла.

«а сезонаАко искате да вървите под крак е модните изисквания 
— ТЪРСЕТЕ КОНФЕКЦИЯ „СВОБОДА”! —
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ЗЛОБОДНЕВКЛ __

Моят приятел Петър
т'^:1
и директора)- той Си призна, че

Скромно и гордо обшестве»и сред- 
а,а°ЯВ|- следв^ му награда. 
Но скромен с ГОЙ "а
“X—Л шПфавшшнка (разбира се, 
„а честна дума). в ^ повсче го

влюби в касата. 
— като че ли 

Сложи ли ключа в 
ли отключва 
касата, пълна

Имам много приятели. 1,0бЦ11 ,в закопа за сдру-
----- от ИС-я Ш\\МШ жшшя'°груд- Просто е проникнат _ 

гоите постаноилсашя- И самия'1 
Хи не се чувствува почти като ООС1. 
чо1 и домакинството е УР°^ ,
ОСТ. . . Хубаво е т-ова, но нршиеля 
ми не искаше па никоя попа да прин- 
пае, че „директор" па домакинството му 
е неговата сдпруга-

Нищо за това. Той пт,к успя Л® 1- 
убсди че провидението го е омредсли- 
лоТа носи знамето „а Закона за едру- 
жония труд В неговия колектив. И ра 
Оо-шото му място даваше възможносг 

СИ ИЗПъЛШИ роля Ча си

,71? т’ IV като

р*о|

Тази негова
Особено се 

ли в нся
увличаше.
Погледнеше 
надниква в рая- 
нейната брава като « 

врата! Га нали
всички цветове с истик- 

ключар! Па 
да, тога- 
Да моя7 

стана „свети

На Козарицу не 

прайе воденицу
райските

еСкиХаГл Той с неговия

ТОГа:Ва тойаеа„Х™' ПетдуР 
ПсГЪР ВСС

съаиателшо да 
той с касиер.
Като познавач на тайните па желязна
та каса гой лесно откри колко мпою 

колектива обикаля7' око- 
Закона, отпа-

о"\ва. пак
съселяните му ви- 

стане от него, де- 
и нищо нг изучи.

забеле-

члемювете па
постановленията на

личните доходи. Научи ти
приятел
Петър”/ макар че 
каха: нищо н%ма ДД 
ест години следва 
Но кръстникът му сигурно е мо кръ способности на малкото

това хуба

во
ездци се до 
наизуст и веоклму, който се опитваше 
да ои повдигне интересите при изгот- 

Правшшьика кратко и яс,,° 
отсичаше: „Не с по член този, и гози 
па Закона за сдружения труд . И ви
наги неговото се уважаваше. Стана мио

свете зоре да идем уОнядън се диго рано у 
Козарицу дърва Да сечем. Пол-ьк, полък та тука 

машинсЬият парк на „Сточар” у странугу 
некой скрака лн, екрана,

вяше та жил големите
кумашипче, та го кръсти с 
по име. Къде ли е да го прегърне л

ЦС Т*колко ли целувки щеше да пода- 
се о-г колектива му 

вече го наричат „све-

куде
над резерварат, гледам 
върти се на там» навам ко 
по-близко, а оно бай Ваца от Пъртопопници.

глув петъл, ка придо обстоятелство иго доволен от това 
убеди себе си, че Законът' му Дължи 
награда. Но пека — достатъчно е до
верието той Да се старае за неговото 
провеждане.

— Работете хора, нищо незарабо- 
предупреж-

ри на трудещите 
затуй, че отдавна 
ти Петър"? ггА той стана още по-усъРДен-Дава от 
райските плодове на всички. Ооаче са- 

съпругата му, директорът и още ня- 
приятели получават на честна ду* 
останалите с милиграми измер

ва резултатите. И винаги укорява: 
мате много".

Тези (,дцо взимат много ) все по- 
той взима и работи?

— Добро ютро, бай Ваце.
— Дал ти бог добро, Манчо.

толко рано тука?— Кво правиш, па ти 
— Бре, Манчо, право да ти кажем, разгле- 

дуйем место за воденицу — тука йе кока по-ви- 
сочко та водата, че има по-голем пад.

тено няма да се вземе 
даваше той и високо махаше с правил
ника в едната и ключа от касата в 
другата ръка. Ясно беше, че себе си 
тук те числеше.

Стана последователен и строг в 
прилагането на Закона. Макар, че на
учените постановления отдавна бе за
бравил, а други не бе научил, моят 
приятел счита, че е получил инстинкт 
за прилагане на (законната) правда. Въ- 
рщаше сметките и за един динар. Упре
кваше — това не е заработено, това не 
можеш да получиш без разрешение на 
съвета, не протестирай

мо
колко 
ма, на „взи-

Гледам га я ко тресиут, па си мислим: ква 
нейе бай Ваца сприятелил с лу- често питат колко 

Бързо се снамери: вие сте срещу зако- 
съД отива всяка 

седмица: да ,защити” закона и да си за
работи точките. Да не кажат, не ра
боти.

воденица, да се 
дите? ... •„•яа

И ето, сега нана.амаДоживея ората на месецат да видим, 
у Козарицу воденицу това несъм ни сънувал. Кво 
се звериш бре Манчо, „Градня” Пртопопинскуту 
реку Бу прокара подземи под Козарицу, та я во' 
деницуту из Пъртопопинци не могу да Ьу преме
стим тука. Ама се чудим дека да Бу правим, тука 
ли, или ей по-доле куде казармете. Из туя улицу 
са су Бу разкопали та, че праве корито за реку- 
ту, оно кой знайе ка че га изкопаю ама те има 
вода, жабете се вечим извеле.

— Море Ваце, бре, ква река, кво корито, 
кво оратиш?

— Е, Манчо ти сваЬи петак си у Димитров
град и пай нища не знайеш, че стане бре по-убав 
от Венецию. НЬекна ка бей°ше отпи шили рекуту 
у Пъртопопинци що беше. Ама дека асвалтат ли, 
та течеше брже, плитачка гледам човеци с чи- 
жме Бу мин, у яз, ама от туд коритото су закопали 
дълбоко бре, Манчо, та разправлу дека среднье 
лодБе, че може да врву, па доста йе и това преко- 
оНеансБи кораби ни и не требу. Доле за воденицу 
место нема, а и да найдем незнам дали общината 
че ми даде да Бу направим.

Остарел сам ама не попущам, че се удру- 
жуйем у старе године, от „Градшу" новата река, 
от мене воденицата, а од „Търгокопат„ зайрето. 
Кво мислиш това, че буде фирма „Не ми сборуй”.

Кирил Георгиевнямаш ре-

ООСТ РАДИО —НИШ
Обявява 
вакантно място:
ЖУРНАЛИСТ — кореспондент от Босилеград

У словия: Кандидатите трябва да имат
завършено виеше или полу-внеше образование, от
лично да владеят български език и да притежа
ват морално-политически качества. 

Молби с документи с които се потвърждава 
че кандидатите изпълняват условията, както и удо- 
стоварения че против тях не се води съдбено де- 

кандидатствуващите са длъжни да доставят в 
срок от седем дни от публикуване да Обявата. 
Ще се върши проверка на способностите. Решение 
за избора на кандидата ще бъде взето 
30 дни от

ло,

в орок от
изтичане срока за доставка на молбите.

Непълните и ненавременни молби няма да
бъдат разглеждани.

МАНЧА

РАДИОНИТГТ™ Си изпращат на адрес: ОСТ АДИО-НШД, гр. Ниш, ул. Лоле Рибара 7а.
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