
ЧЕСТИТА НОВА 

1971 ГОДИНА
27 ДЕКЕМВРИ 1970 * БРОЙ 478/79 * ГОДИНА ХИ * ЦЕНА 50 ПАРИ |

ВрятстШ
• ВЯСТНИК НА БЪ|Г ЛРСКЛТ4 НАРОДНОСТ В С а> Р ЮГОСЛАВИЯ *

Пред тридесетгодишнината на Революцията
РЕДСТОЯЩАТА година в която сел СПЛОТЕНИ И 

РЕШИТЕЛНИ
навършват тридесет години от за
почването на Революцията у нас, 
е удобен момент да направим ре- 

троспектива как и колко са осъществе
ни визиите с които нашите народи за
почнаха революционната и освободи
телна борба.

Научени да видят и да имат пред се
бе си не само ежедневни проблеми и 
задачи, но и ясна визия за бъдещето, 
югославските народи и народности зна
ят, че моменталните трудности (дори и 
когато са най-големи) в никакъв слу
чай не бива да блокират и да осуетят 
осъществяването на основните насоки и 
цели на Революцията. Именно в такива 
случаи нашите народи начело с Пар
тията знаеха да мобилизират всички си
ли за да преодолеем трудностите, дори 
и тогава когато те костват големи жер
тви. А много тежки битки и победи то
ва потвърждават!

65 читатели получиха 

награди в наградния 

конкурс
Нашата страна и нейните револю

ционни бойни и творчески сили не се 
се колебаеха при най-страхуваха пито 

неблагоприятни условия да тръгнат на 
освободителна и революционна борба, а 
след победата в обществено-икономиче- 

политическо и културно преустрой 
ство на всички народи и народности в 
нова Югославия. При това не се изхож- 

онова което е и как е 
преди всичко от онова,
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1I Босилеграддаше само от 
заварено, но
което радикално трябва да се променя 
за да можем да се включим в днешното = 
и бъдещо развитие на света като нова, щ 
социалистическа компонента на негово- ц 
то всеобщо преустройство. Силата на | 

Югославия винаги се ее 
това, че комунистите, работ- =

Крупни 

промени 

в Полша

Новогодишно 

интервю с 

Владимир Сто
ичков и Сто- 

ичко Ангелов

Такъв етически принцип и кодекс 
беше първостепен, по-първостепен от 
численото
оръжието и от всички други съществе
ни фактори, за победата на революция- 

— за извоюването на всички нейни 
придобивки. Този основен принцип бе- 

и трябва да бъде трайно внедрен в 
съзнанието, в идейно-политическата и 
културна ориентация на нашите народи 

новите поколения като революци-
като най-

съотношение на силите и
революцията в 
състоеше в 
ническата класа, целият трудещ се на- = 

всички прогресивни хора пред- =
само за та- =

та и
род и
варително се определяха не _
кава цел и път, но и за преодоляване ц 
и на най-големи трудности по този път. =
Така се раждаше и развиваше самои- ц
ниативата, оная съзнателна революци- = = СТР 3
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която осъществяваше всички револю
ционни придобивки.

ше

СТР. 2и на
01шо съзнание и традиция, 
трайна морална придобивка.

Опирайки се върху това съзнание, 
променяше се и се промени ликът на 
Югославия и всестранно и дълбоко и 
всеобхватно, макар че това още не зна- 

осъществени всички ония бла- Нашите народи отдавна вече сви- 
исполински да посрещат всички 

трудности, и когато са поробени да ос
тават непокорени, свободата да 
лучават като подарък, да ие се отказват 
от свободата за чиято и да е сметка и 
никому пито за една педя земя да не 
дават правото да им определя съдбата 

да верифицира техните човешки и 
национални права. Тези народи, които 

отстояваха в този коридор

чи, че са
городни цели и визии с които тръгнах
ме на ревволюционна борба и социали
стическо преустройство, нито пък ня
кой има право да очаква, че е могло 
да се постигне повече отколкото това 
позволяваха условията и отношенията в 
света. Реално поставеният въпрос е: да 
ли сме осъществили максимално въз
можното и какво ще трябва да се осъ
ществи? Само търху тази революцио
нна релация могат да се мерят резулта
тите на нашата Революция и участието 
на нейните революционни сили. По то
ва се измерват и придобивките на Ре
волюцията. А чествуването на тридесет- 
годишнината на Въстанието е именно 
юбилей на нашите постижения в след
военния период. Това е период в раз
витието на нашата страна от полуфео- 
дална в съвременна и индустриално 
развита страна. И то не само в областта 
на стопанството, но и в социално-здрав
ната политика, на културно-просветно
то поле, в областата на изграждането 
на нашата обществена и политическа 
система, на полето на изграждането на 
демократическо самоуправително и ху
манно общество.

Концепцията на общонародната от
брана която почива върху традициите 
на Революцията характеризира нашия 
човек като човек готов по съвременен 
начин да защищава придобивките на 
ИОБ и на Революцията, да защищава 
придобивките на изграждането на са* 
моуправителното и хуманно общество.

Бабушница В новата 

година 

нова цена

кнаха
не по-

Поглед
ИЛИ

векове наред
и на вратите между световете, противо
поставяйки се на всякакво нахлуване и

знаеха и
КЪМ

на всеки завоевател, винаги
завет оставяха на потомс- 
човешки живот без сво- 1971като основен 

вото че няма 
бода. С това историческо послание и 
с този морален фактор ще започнем че- 

30-годишиината на Рево- 
вина ако някой 

или в нея не знае за
ствуването на 
люцията. Не е наша 
извън страната

послание и за този морален прин- СТР. 2
СТР. 3това

цип.
Димитър Йотов
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Крупни промени 

в Полша

кански отреди при вас“...— 
се казва в писмото на ЦК 
на БРП(к) от 2 ноември 1944 
година изпратено до ЦК па 
ЮКП.

Ценейки оказаната всест
ранна помощ и мсждупартий 
по сътрудничество, Георги 
Димитров, 
към българския народ в но
вогодишно послание от 1945 
година, апелираше това сът- 
трудпичество между българ 
екия и югославските народи 
още повече да укрепне, за- 
ицото само обединени и сбра 
тимени те могат да постиг
нат общата желана цел — 
унищожаване на фашисткия 
завоевател и пълно освобож 
депие. „Разбира се, предстоя

пие па Югославия, и деле
гацията
топска България в Крайова 
(Румъния) па 5 
1944 година за участието па

Продължавайки с тради
цията на пролетарския 
терпациоиалпзъм, 
течение па освободителната 
война и народната револю
ция осъществи тясно сътруд 
пичество със съседните ко
мунистически партии, па иър 
во място с БКП. Това меж- 
дупартиймо сътрудничество 
особено намери израз в дни 
те па решителните офанзи
ви па НОВЮ за окончател
но освобождение па източни 
те части па ертапата — Сър 
бия и Македония.

На освободената терито
рия в източна Сърбия тези 
дни пребиваваше Централ
ният комитет ма Българска
та работническа партия (ко
мунисти) и Главният щаб на 
българските партизански ча 
стп. С помощта па югослав
ските партийни организации 
па споменатата територия, 
те успяха да развият силен 
център за пропаганда идру 
га партийна дейност и да я 
използват като база за орга
низираме и материално спац 
дяваме на първите българс
ки партизански части.

Само за няколко месеца, 
с помощта на ръководители 
те на сръбските и македон
ски части на НОВ, от бъл
гарските войници които до
броволно пристъпиха към 
НОВЮ, бяха формирани ня
колко батальона и бригади, 
Тези партизански части се 
бориха известно време зае
дно с частите на НОВЮ про 
тнв германския окупатор, а 
по-късно преминаха на тери 
торията на България, къде- 
то представляваха главна о- 
перативна група на българ
ската нададоосвободителна 
войска.

Сътрудничеството между 
ЮКП и БРП(к) намери пъ
лен израз непосредствено 
след подписването на декла
рацията между маршал Ти- 
то, председател на Национал 
ния комитет на освобожде-

па Отечественофронин-
ЮКП в октомври

обръщайки се

Новият първи секретар 
на ПОРП Гсрек, в своето 
послание

Пол- телевизията, 
възможни
панската политика, за коя 
то той каза, че е доведена

След неотдавнашните 
размирици в Гданск, Гди- 
ня и Сопот Щетин, които 
сериозно разтърсиха 
ша, и имаха голям отлик в

към нацията по 
заяви че са

промени в сто-
света, първия секретар на 
ПОРП Владислав Гомулка 
си подаде оставка, а Цен- в трудно положение пора- 
тралния комитет на Поле- ди досегашните необмнеле- 
ката обединена работниче- ни концепции в икономика 
ска партия на 20 декември та на страната. В тоя сми- 
избра нов Политбюро.

За първи секретар на во е взело решение отново 
Централния комитет е из- да се разгледат предложе- 
бран Едвард Герек.

Промените 
„връх”
ще предизвикат и съответ- тава, че събитията през 
ни персонални промени и последните дни търсят по- 
в държавното ръководство литически решения,- които

да имат предвид положени 
_ето в страната и очаквани
ята на работническата кла 
с и трудещите се.
След промените в партии 

нтото ръководство, положе 
нието в Полша се нормали 
зира и работниците са се 
върнали на работа. Работ
ниците от корабостроител
ниците в Гдиня и Гданск

щия път е доста тежък, тръ 
плив. Но този пъг е единст 
вено правилен, 
спасителен.

единствено 
Само по този

пъг може да се извоюва ис
тинска свобода, независи
мост и благосъстояние на 
нашия народ. Този пъг съ
що така води към осъщест
вяване на истинско братство 
между българи, сърби, хър
вати, словенци, македонци и 
черногорци, които веднаж 
завинаги, ще сложат край 
на вредното шовинистичес- 
ко неприятелство, ще пара
лизират външните империа
листически интриги и ще оси 
турят пълно развитие навеи 
чки южнославянски народи 
като равни между равните. 
В това се намира най-важна 
та гаранция за траен мирна 
Балканите. „По-нататък в но 

си послание 
като най-важна

съл партийното ръководст-

нията на стопанския план 
за 1971 година.

Полският печат подчер-
в партийния 

във всеки случай

Г. Димитров

българската войска в опера 
циите против германските 
войски в Югославия. С дого 
вор в Крайова НКОЮ даде 
на младите българска репу
блика морална и политичес 
ка подкрепа и създаде пре- 
дусловия, с участието на ней 
ните части в борбата против 
Германия, да подобри меж- 
дунароиото си положение.

„Върху вашия светъл при
мер и нашият измамен и 
ограбен народ се вдъхновя
ваше и учеше за въоръжена 
борба против хитлеристки
те и български агенти. Ние 

дължим вечна благодар
ност за подкрепата и брат
ската помощ с която се съз
даваха нашите първи парти

СЪОБЩЕНИЕ
Зарад повешение- 

то на' цените на хар
тията, печатарските 
услуги и други раз
носки в издаването, 
съветът на трудова
та общност на издате 
лство „Братство” взе 
решение от Нова го
дина да повиши цена 
та на вестника от 

на 0,50 дина-

вогодшцното 
Димитров 
задача поставя“ осъществя
ване на най-тесен братски 
съюз между югославските на 
роди и българския народ.

Такава бешезапочнаха нормално произ 
водство. Очаква се в след
ващите дни полския сейм 
да вземе

желязната ло 
гика на живота, която нало 
жиха историческите съби- 
тия. Димитров в това виж
даше

виважни решения 
по персоналните промени в 
държавния апарат.

историческото значе- 
на Отечествения фронт.

Боголюб Илиев
0,30 — ние
ра.

Осведомявайки сво 
ите уважаеми чита
тели на новата цена 
на вестника, надява- ПОД БРЕМЕТО НА ОРЪЖИЕТТО НАТО пакт, седем на Варша 

вския договор. НАТО и Вар
«шито брой възлиза на над САЩ^Канада* и Т^ияГ”"" 
10 хиляди души, а още поч- „„ '
ти толкова държави имат А простират на над 45
по няколко хиляди или Ня- милиона квадратни киломе- 
колко стотици чужди войни тРа площ, на която живеят 
над 7 хиляди дрени бойни 
глави с тактическо-оператив 
но предназначение, а това 
значи вероятно не по-силни 
от 500 килотона. За броя на 
съветските ядрения

ме се, че ще «и раз
берат и че новата це
на няма да влияе въ
рху -тиража. Съще
временно осведомява
ме читателите, че и 
след това поскъпване, 
вестник „Братство” е 
най-евтин в страната.

След втората световна вой лицейските и подобни чае
на, покрай Азия, Европа ста ти. 
на континент, който на своя 
почва угощава най-много чу 
ждестранни войски. Покрай 
САЩ този континент 
лага с най-голям военно — 
индустриялен потенциал 
света. На негова

зае
БРЕМЕ НА СТОПАН
СТВОТО

разпо-
За редовното поддържане, 

в честото „прекрояване" и по
стоянно

около 830 милиона жители,
от което почти 160 милиона 
мъже от 18—45 годишна въ- 
ци. Преценява се, че сега в 
отделни страни пребивават 
общо 900 хиляди чуждестра

модернизиране на 
армиите, особено на водещи 
те — СССР, Франция, Гер
манска федерална републи- 

и Великобритания, до

земя дъл- 
дваги години екзистират 

най-важни военни 
НАТО и Варшавския, 
то са включени повече от; 
половината (осемнадесет) ев кРая «а тази година, както 
ропейски 'страни. В дванаде се очаква, ще се израходват 
сет страни-членки на тези окол° 75 милиарди долара 
два пакта е складирана най- или на сто от бруто на- 
голямата част от съществу- Ционалния доход на Европа, 
ващите запаси на ядрени бо к°пто през 1969 година 
мби и на бойни средства за ^1^шег.на 1285 милиарда до 
тяхното изстрелване и пре- „яР„^„„х,,!:в^т°вните Разх°ДИ 
насяне до целта на употре- Хоп почти
бата — ракети, самолети и “РАа Долара — Ев-
гаубици. ропа ^аствува с 37,5 на стотауоици. с тенденция

пакта
бойни

глави със същото предназна 
ченис в Европа няма данни, 
но се предполага, че не са нни войници, най-голямата 
по-малко от американските.

в кои- ка
БРАТСТВО

ВВОШ1И1К НА БЪЛГАРСКА
ТА НАРОДНОСТ В СФР 

ЮГОСЛАВИЯ

част от които принадлежи 
на двете най-големи сили — 
САЩ и СССР, а по-малка 
част на Франция, Великобри

потен тания и Канада, 
циал на страните-членки на 
НАТО и

СИЛИТЕ В СРЕДИЗЕМ- 
НОМОРИЕТОвъз-

Излмза всеки петък 
Ур«*Да редакциси 

Директор,
и отговорен редактор 

- АСЕН ЛАЗАРОВ

В съвкупния военен
колегии

Въпреки по-благоприятнияВаршавския 
пакт в Европа значително 
място принадлежи на 6 вое 
нно-морски флот на САЩ и Москва и Бон — Варшава,

на
климат, особено след подли 
сването на договора Бон —

г. този процент
през следващите години да 
се увеличи. Само североаме
риканския континент (САЩ, 

Към средата на тази годи и Канада) израсходцат приб 
на в 28 регулярни армии лизително същи финансови 
(без полувоенни организа- сРеАства за своите армии, а 
ции и символични сили в ня всички останали 
кои най-малки държави на ти заеАн° израсходват 
негова земя), Европа имаше чително по-малко от Евро- 
7 милиона и 466 хиляди ду
ши под оръжие. Това пред
ставлява една трета от вси
чки воени ефективи в света, „
които се преценяват на око^ , *-еАсм европейски страни 
ло 21,4 милиона души. В та- 'от °®Що 15 в света) вече 25 
зи цифра, разбира се, не вли години „угощават" чужди 
зат силите в състава на по- войски на своите територии,

ЧИСЛЕНОСТ НА АР
МИИТЕ па съветския военно-морски реално е да се очаква по-на 

флот, които се намират във татъшно организационно и 
водите на Средиземноморие известно числено укрепване 
то. Тяхното място и роля в 
глобалната световна страте- това значи и увеличение на 
тия на тези страни през пое

Издава „Братство" — Ниш 
От. Пауно! 72, телефон 

25-444 и 25-480. 
Годишен абонамент 15 

лутодишев 7,5 н. динара 
Тен. сметна 625-3-78 Служба 

друштвево книговодство 
Ниш

на някои армии в Европа, аконтинен-
а по- зна- под-разходите за тяхното 

следните години рапидно ра държане и модернизиране.
Това предположение произ
лиза от заключенията на йе

на Съ-

па.
сте.Нар. б НА ЧУЖДА ЗЕМЯ

ВОЕННИ ПАКТОВЕПвчжганща „Вук Караджич" 
Ог. Пауно—еа 72 — Ниш

отдавнашните срещи 
вета на НАТО и на полити-От общо 28 страни на Ев

ропа (без най-малките 
жави 11

ческо-консултативния коми-
принадлежат на тет на Варшавския договор.

дър-
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БАБУШНИЦА Матея Андонов НОВОГОДИШНО ИНТЕРВЮ

ПОГЛЕД КЪМ 

НОВАТА 1971
СЛОЖНОСТТА НА ПРОБЛЕМИТЕ 

НЕ ОЗНАЧАВА НЕРЕШИМОСТ
ИЗМИНА още една годи

на изпълнена с динамизъм 
и всестранни усилия за ре
шаване на бро>йните въпро
си в стопанския и обществе 
но-политическия живот в бо 
силеградската община. Ре
зултатите на постигнатото 
са скромни, но все пак зна
чителни. Ретроспективата им 
не дава място за песими
зъм.

Факт е, че Босилеградска- 
та комуна е изправена пред 
още много трудности, за чие 
то премахване е необходим 
по-дълъг период. В момента 
това е средносрочния план.

Как преценяват постигна
тото в 1970 година и какво 
ще донесе предстоящата в 
конкретни решаващи акции 
за комуната бе предмет на 
разговора,' който водихме с 
председателя на Общинска
та скупщина и със секрета
ря на Общинския комитет 
на СК.

услужни цехове на терито
рия на комуната.• штШш-щЕТО КАКВО ни казаха за плановете за работа в 

Новата 1971 година: БОРИВОЕ БОГДАНОВИЧ, председа
тел на ОК на ССРН: -

— НОВАТА 1971 година аце бъде „активна“. Пред 
Социалистическия съюз стоят твърде сериозни и отго
ворни задачи. В периода януари—март — провеждаме из 
бори в ССРН. И то от местните организации — до Об
щинската конференция. В рамките на тази дейност ще 
включим и промяната на програмата на общинската ор
ганизация на Социалистическия съюз, в която ще бъде 
внесено качествено нова организация и съдържание. Вме
сто на териториален — общинската организация на 
ССРН ще бъде учредена на трудово-представителскн при
нцип като по този начин се дава повече място за учас
тие и на местните, общности, трудовите организации, об
разованието и културата.

От другите задачи, предимство даваме на акциите 
за по-нататъшна модернизация на пътищата в комуна
та. На общинско равнище ще обсъдим въвеждането на 
общинско местно самооблагане за построяване на глав
ните съобщителни артерии — Пирот — Бабушница — 
Власотинци и Бела паланка — Бабушница — Звонци. 
Покрай това — и занапред ще продължим с построява
нето на селски и междуселски пътища.

—. С ЕЛЕКТРИФИКАЦИЯТА сме добре. От 53 сели
ща в комуната — само още три нямат ток, но в пълен 
ход са акциите по електрификация- В множество села е 
доведена вода. В идната година, значи, ще продължим с 
благоустройствените акции..

— През идната година — значително внимание ще 
посветим на разясняването на промените в политическа
та и стопанска система у нас, а ще продължим с внедря 
ването и доразработването на концепциите на общонарод 
ната отбрана по местните общности и предприятията.

БУДИМИР ВЕЛИЧКОВИЧ, секретар на ОК на СКС:
— ОБЩИНСКАТА конференция на СК ще поведе 

повече сметка за активността на членовете на Съюза в 
останалите обществено-политически организации. Плани 
раме, също така. Общинската конференция да обсъжда 
дейността на комунистите в образованието и културата, 
здравеопазването. Освен това, Общинският комитет на 
СКС като изпълнително тяло на конференцията, редовно 
ще дава отчет за изпълнението на задачите и станови
щата, които приема конференцията.

— Ще се потрудим, в годината която настъпва, да 
провеждаме в дело решенията на най-висшето политиче
ско тяло в комуната, а това ще търси по-голяма отговор 
ност от комунистите. Решително ще напуснем практика
та да решаваме във форумите... Решения ще се взи
мат в базата.

— Комунистите имат широко поле за действие по 
време на разясняване на новите промени в обществено- 
политическата и стопанската система у нас, както и по 
реорганизацията на основните клетки на нашето устрой
ство — общинската скупщина.

Стоичко Ангелов, секретар 
на ОК на СК:

— Изтеклата година се ха
рактеризира с ангажиране
то на комунистите в кому
ната върху всички въпроси, 
които задължаваха цялата 
Партия и обществото ни. 
Преди всичко става въпрос 
за подготовките за провеж
дането на Първата конфе
ренция на СЮК и готовно
стта да се реализират реше
нията й, които подчертават 
по-нататъшното изграждане 
па самоуправителпите обще 
стпено-икономическите и по 
литическите отношения в на 
шето общество.

В редовете на СК в кому
ната също така бе създаде
на оживена дейност по въ
проса за по-нататъшното 
преустройство и усъвършен 
ствуване на собствения ме
тод и стил на работата. По- 
специално внимание бе заде 
лено за организационното у- 
реждане и повдигане на въ
проса за лична отговорност, 
която се търси от комуни
стите в самоуправителния 
социализъм и общенародна- 
та отбрана на страната ни.

В сложените икономиче
ски и стопански отношения 
в комуната постигнатото от 
страна на комунистите е за
доволяващо. Основно е, че 
за сега стопанските органи
зации нямат дефицити, че 
обществените служби задо
воляват нужните изисква
ния на населението и че жи-

л

Ж'-е:,*/, С
:г~" ■ 1.

Ш

Ст. Ангелов

Владимир Стоичков, пред
седател на ОС:

— Постигнатото в 1970 го
дина е задоволяващо за на
шите обстоятелства. Особе
но доволен съм от работа
та на Общинската скупщи
на и от единодействието на 
отборниците по най-важните 
въпроси.

; -|г1!
В. Стоичков

В работата на ОС през из
теклата година доминираха 
главно въпроси от 
ската дейност. На'й-голям ус 

поситгнахме в областта 
на учебното дело. Успяхме 
посредством образователна
та общност да осигурим сре 
дства не само за редовно фц 
нансиране, по и за инвести- 

Така бе снето от дне-

сгопан-

пех

Ограничеността на бюдже 
та не позволи по-големи ин
тервенции при решаването 
па комуналните въпроси.

знено равнище в измината
та година е забележило зна
чителен ръст. Това обаче не 

През новата година внима означава, че е направено вси 
нието ще насочим към реа- чко, което предлагат обекти 
лизнранс на вече изготве- вннте възможности. В 1970 
мия средносрочен общински година комунистите на успя 
план както и на редовния ха да се изборят за провеж- 
обществеи годишен. дане на интеграцията, за ус

тановяване на перспективи
те на своите трудови орга- 
низтции, а Общинската ор
ганизация на СК недостатъч 
но се ангажира за осъщест
вяване на положително вли-

ции.вей ред дограждането на у- 
чилшцната сграда в Горна 
Лисина и Долна Любата и 
същевременно започна стро 

подведомствените
Мплевци и Ду- 

година
енето на
училища в 
кат. В настоящата 
средства ще осигурим и за 
Горнолюбатското училище. 
Изборихме се също така за 
оформяване и финансиране 

училището за квалифици 
Босиле-

Големи надежди полагаме 
в материалните интервен
ции от страна на Републи
канския фонд за развитие 
на недостатъчно развитите 
краища. В случая ако полу
чим средства ще ги използ
вам за изграждане на пъти
ща, изследователно - миньор 
ски акции, изграждане 
нови училищни сгради и ам 
булаторнн на терена. Ще по 
търсим начин за по-сполуч- 
ливо отпочваме' и организи
ране на електрификация в 
комуната.

на яние в кадровата политика 
и решаването на въпроса нгу 
незаетите..

Стабилизацията на стопан 
скпя -живот, определяне на 
мястото и ролята на кому
ната в нашата обществено- 
политическа система ще са

рани работници в 
град.

С оглед на положението в 
организации,председател на Общин-ИОСИФ АЛЕКСАНДРОВ, 

ското вече на синдикатите
— Идващата година ще е богата с обществено-поли- 

ческа дейност. Ще настоим да изкараме докрай широко 
разгърната акция на обществено договаряне във връзка 
с личните доходи, а имаме в план да организираме та
къв и в нестопанските дейности — СУП, съда, обществе
но-политическите организации.

стопанските 
ОС е настоявала да изнаме
ри съответно и задоволява
що решение, 
ва постоянно е 
интеграцията, като конкрет
на и единствена решаваща 
акция за наболелите стопан 
ски трудности. Без оглед 
всестранното ангажиране на 
отборниците не се постигна 
у/спех поради редица 
равдагелни причини. И най- 
отговорните 
организации спъват тази ак
ция.

Не по-малко внимание сме 
обръщали и на земеделски
те производители И създава 
пето па такива кооператив
ни отношения, които от не
го ще създадъг стоков про
изводител. Някои добри на

не се осъществиха 
отноше-

на

Именно за то-
изгъквана

между главните задачи на 
комунистите в настъпваща
та година. Те ще имат важ
на роля при насочване и полЗа реализирането на тези

помоща на обеща- зване на инвестиции в реша 
бъдат ването на основни и най-на-

наНАША НАЙ-ВАЖНА задача в Новата година 
подготовките за Конференцията на самоуправителиге 
общината, на която ще бъде даден обстоен отчет за раз
витието на самоуправлението в комуната. В програмата 
за работа на профорганизациите в Бабушнишка комуна 
през 1971 година е заделено видно място и на предстоя
щите избори, разпределението и други актуални въпро
си, свързани с по-нататъшното провеждане на реформа-

са акции с
ните инвестиции ще 
необходими конкретни про- лежащи проблеми. Напри- 
грами и готовост на стопан- мер комунистите съвместно

с другите организации ще 
изработват програми, които 
ще имат решаващо 

се отнесем н към комунал? иие за отделните стопански 
ните проблеми на селата и

в
исоп-

ските организации.в стопанските
С по-голямо внимание ще значе-

отрасли и служби, като на
пример за здравеопазването

През 1971 година ще обър и учебно дело. 
нем особено внимание на Една от постоянните зада
стабилизирането на стопан- чи на комунистите и в ид- 

1 ващата година ще усъвър-
шенствуването на самоупра

та.
СТАНИМИР ИЛИЧ, завеждащ стопански отдел града.

при ОС:
— ГОДИНАТА, която си отива не беше лоша за на

шите стопански организации. Макар че, още не знаем 
окончателните резултати, сигурни сме, че пито една от 
13-те стопански организации в комуната няма да 
загуби.

ския живот и свързването с 
други трудови организации, внтелните отношения и соб 
с цел да се стигне до откри- ственото преустройство.

има чинания
поради пасивното 
ние на земеделските коопе-В ИДНАТА ГОДИНА като задача номер едно ще 

ни бъде — провеждане на стабилизационните мерки. Ра
зработва се стабилизационна програма, с които се цели 
по-голяма икономия в производството, увеличение на про 
изводителността, а съответно на това — и на личните 
доходи, при известно увеличение на числото на заетите. 
Решили сме занапред да не се отпускат непокрити ин
вестиции. Плановете за идната година са скромни — уве
личение на производството с 15°/о в сравнение с настоя
щата, на личните доходи с 5% и на заетостта с 3—4 на 
сто. В течение на годината щс бъде пуснат в производ
ство новия цех на „Лужпица“, а „Текстилколор" ще се 
пренесе в нови производствени помещения, където ще 
има значително по-добри условия за работа.

ването на производителни ирации.
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Димитровград
***:*"? ;ПОСРЕЩАНЕ НА НОВАТА 

ГОДИНА
ще струват околоуправата,

25 динара за човек. Ще има 
грамофонна музика, ще мо
же да се танцува в салона, 
желаещите да гледат 
визия ще имат и това удо
волствие, а за играещите то 
мбола ще се пусне някой 
кръг, защото е предвидено 
главната награда да бъде пе 
чено прасе, а другите две — 
печена пуйка и шампанско.

Традицията Новата 
на да се посреща в култур
ния дом на града няма да 
бъде изоставена. В Центъра 
за културата и забава вече 
се готвят да развеселят сво
ите посетители, конто в на
вечерието на Новата 
на ще предпочетат да прека 

няколко часа в залата

годн-

теле-

годи-

рат
на дома, отколкото да пият 
или да гледат телевизия.

Центърът готви, както са 
зват, „шарена програма“. То 

ще рече безброй точки 
на песни и инструментални 
изпълнения, като се започ- 

песни и 
„най-

♦ Нужници в оорботова
Не изостават в това отно

шение и ресторантите 
„Балкан" и на мотела, конто 
всяка година са посрещали 
гостите с хубави питиета и 
още по-добри мезета.

Все пак този град с пове
че от 6 хиляди жители смя
тайте още хиляда гости в 
тая нощ, няма да се струпа 
само в ресторантите и в До 
ма на културата. В много 
къщи ще се съберат групи 
семейства и в приятелски ра 
зговорн и гледане на телеви 
знойната програма ще доча
кат часа на Новата година. 
Посрещането по колективи, 
което в миналото бе опита

на
не от народните 
хора и се стигне до 
шиз“ забавните изпълнения, 
които също си имат любите 
ли. Естествено, очаква се в 
дома да дойдат предимно 
млади хора и затова програ 
мата се съобразява и с тех
ните изисквания, но е при-

В деня на въстание
то — 4 юли в Бабуш- 
ница ще се състои тър 
жествено заседание на 
Съюза на бойците, а 
след това ще бъдат по 
ложени венци на паме 
тника на падналите 
герои. Ще бъде изне-. 
сена и културно-забав
на програма. Големи 
тържества в комуната 
ще бъдат организира
ни и в деня на въста
нието в Сърбия — 7
юли.

да изучават теми от 
Народноосвободител- 
ната борба в този край 
а предвиждат се и срс 
щи и възкресяване на 
спомени за славните 
дни на борбата от уча 
стниците в нея. В гим 
назията ще бъде раз
писан награден кон
курс за най-добро ли
тературно съчинение с 
тема из Народноосво- 
бодителната борба. Ще 
се разучават и парти
зански песни.

СЪЮЗЪТ на бойци
те в Бабушница обсъ
ди тези дни план за 
тържественото чсстиу- 
ване на 30-годишнина- 
та от въстанието.

годена и за възрастните.
В програмата ще участву 

ват и танцьорите на града 
(фолклорът, както му каз
ват), но ще има и лотария 
(стойност около половин ми 
лион динара), викторини и 
разбира се, хумор, колкото 
си искате.

Макар че цените на биле
тите още не са уточнени, те 
няма да са по-големи от 3— 
4 динара.

Този въстанически 
край който даде стоти 
ци бойци, се готви дос 
тойно да отбележи ела 
вната годишнина с под 
ходящи тържества, ска 
зки и посещения на па 
метниците на паднали
те бойци. Планира се 
учениците в основните 
училища и гимназията

но, поне засега още не е пла 
ннрапо никъде. Има обаче 
вероятност през следващите 
дни да се реши и такова не
що в някое от предприятия
та.

*
ж

В ресторанта на „Асен Ба 
лкански“, в градската гради 
на също ще се организира 
посрещането на Новата го
дина. Засега се знае следно 
то: билетите, но с консума
цията, която се определи от

Разбира се, мнозина 
отидат на гости 
друг град или ще сложат па 
спорт в джоба си и ще за
минат в чужбина.

ще
в Някой

М.

м. н. н.

Деня на Армията СЪОБЩЕНИЕ
Манифестация на единство

то Армия — народ
учениците от основното учи 
лшце и гимназията в Дими
тровград и младежи от пн- ЗА НОВОГОДИШНИТЕ НАГРАДИ ОТ НАГРАДНИЯ

КОНКУРСротските предприятия изпъл 
ниха хубава литературно-му- 
цикална програма след док
лада за Югославската народ 
на армия като пазителка на, 
незамисимостта и свободата 

В неделя вечерта в дими- на югославските 
пълното единство между на тровградския културен дом армия на- мира. 
рода и армията. се състоя тържествено съб- “

В града и по селищата рание, на което присъству- ят на общинската скупщина 
край границата бяха органи ваха над 500 души. Армей- в Димитровград Димитър 
зирани тържествени честву- ците от пиротския гарнизон, Славов даде прием за пред

ставители от армията за мла 
лежи и други лица, прояви
ли с в работата по органи
зирането и подготовките за 
всенародна отбрана в случай 
на нужда и предаде награ
ди на заслужилите.

Представители от Димит
ровград присъствуваха и на 
централното тържество по 
повод Деня на армията в Пи 
ротския гарнизон, а по 
вод откриването на централ
на военна амбулатория в Пи 
рот димитовградските пред
приятия и обществено-поли
тически организации подари 
ха на амбулаторията 16

1. По един годишен абонамент на списанието „Мост" по
лучават:Тазгодишното чествуване вания, в които участвува на- 

на Деня на армията в Дими- селението и армейците гра- 
тровградско премина под ничари. 
знака на засвидетвлствуване

— Ядранка Нейчева, Борис Кидрич бб, Тетово
— Петранка Тодоров, М. Тито 70, Димитровград
— Боян Пенев, Георги Димитров 29, Босилеград
— Драган Манов, Поганово, Димитровград
— Димитър Кръстев, „Младинска" Зграда П/6 Щип

народи и

В понеделник председател
2. По един годишен абонамент за „Браство" получават:

— Милка [Йорданова, Радейна, п. Смиловци 
— Татяна Димитрова, ул. 468 _Д/о 15а вхП/5-Скопие 
— Първан Тодоров, Крум Златанов бб — Дими

тровград
— Анкица Митова, Бребевница п. Смиловци 
— Синиша Стоилков, Пресека, п. Звонце

3. По една книга „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ И СРЪБСКОТО 
ОБЩЕСТВО" от Джордже Игнатович получават:

— Татяна Димитрова, ул. 468 бр. 15а вх. П/5 Скопие 
— Петър Сотиров, Поганово п. Поганово 
— Славчо Тодоров, Драговита, п. Поганово 
— Васил Адамов, Найден Киров 48, Димитровград 
— Рада Димитриевич, Звонци, Звонцепо-

4. 10 книги „Кълчища и найлон" от Марин Младенов по
лучават:

— Радислав Давидков, Смиловци
— Свободан Тодоров, Маршал Тито 70, Димитров

град
— Димитър Кирков с. Лабляне САПК, Ново Бърдо
— Радмило Ангелов, ул. Осма сръбска бригада 44, 

Сурдулица

кре
сла, производство на „Циле“ 
и една художествена карти
на с изглед от Димитров- 
Г?а'л” ХвоРба на художника 
Мето Петров,

М. н. н. (СЛЕДВА НА 15 СТР.)

Моменти от чествуването
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В МИНА „БЛАГОДАТ“
ДИМИТРОВГРАДСКО СТОПАНСТВОВене Велинов

ТРУДНОСТИТЕ НЯМА ДА 

НАДДЕЛЕЯТ
Най-трудните дни за ма

мината „Благо- 
внедрена дълбоко в Много трудностиньорите в

АаТ“’ т-сърцето на Бесна кобила за
почват с първите снеговале- 

Миньорите остават в ;жи.
„заточение“. Така е и сега. 
Има се впечатление, че най-

— На деветмесечието бруто проду
ктът 1,4 милиарда ст. динара по 

голям, отколкото през същия пе
риод миналата година.

ЦИИ е по-подходящ здрав- годат“ възлиза само на 600 
чия дом в Босилеград. О- 
баче между мината и него

динара.
Това е също така серио- 

не съществува телефонна зен въпрос, който 
вързка. Такава има само с 
Крива фея, но тя работи

отговорните за мината не 
полагат достатъчно грижи 
за своите работници, които 
тук живеят и работят.

търси не
отложно решаване. Същест- 

до вува възможност посредст-
Основно е, 

което и най- 
много трево
жи миньорите, 
че при сегаш
ните условия 
не могат да 
ползват спеш-

Трудно е с показатели за 
стопански ход през девет ме 
сеца от годината да се прав
ят сигурни прогнози за със
тоянието до края. Три месе
ца солидно стопанисване мо 
гат значително да подобрят 
положението, 
да намали показателите 
такава степен, че да се на
прави извод .за 
на фалит. Поне такива при
мери имаме в някои стопан
ски предприятия от минало-

растьт е резултат и на уве
личената икономичност. На 
100 динара обща продукция 
се осъществяват около 29,3 
динара, а това е с 10°/о по
вече, отколкото миналата 
година.

промишлеността е с по-го 
лям доход за 40°/о, земедел
ското стопанство за 30%, 
строителството — 36%, тър
говията и госгилничарство- 
то — 53Уо и занаятчийство
то — 16°/о.

По-добри заплати
В сравнение с миналата 

година заплатите са по-голе- 
мн с 19и/о. Увеличението о- 
бачс не е еднакво. В проми
шлените предприятия увели 
чението достига 10%, в земе 
делското стопанство — 41%, 
в строителството — 33% и 
търговията — 40%. За лични 
доходи са платени през де
ветте месеца общо над 1,2 
милиарда ст. динара, а сред 
мата работна заплата възли 
за на около 71.000 ст. дина
ра месечно.

Ликвидността

а лошотони лекарски 
интервенции. 
Наистина тук 
съществува ам 
булатория, оба 
че лекар ня
ма.

до

състояние

то.Още от пър
вите снеговале 
жи до мината

Но като се има предвид,
про-че димитровградската 

мишленост, зарад естество
то на производството си, о- 
бикновено в края на година 
та постига по-добра реализа 
ция, а селското стопанство е 
направило каквого е трябва 
ло още есента, тези показа
тели са добра основа за сра 
внително точни предвижда
ния за успешно или неуспе
шно стопанисване през 
дината, която си отива.

Отборинцнте на общинска 
та скупщина наскоро ще се 
съберат да обсъдят деветме
сечното състояние на стопа
нството и данните, които са 
изготвени за тях, ще пред
ставяме на нашите читатели-

не може да 
стигне пито ли 
нейка, нито 
друго превоз
но средство.

* д - ^ V
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МИНА „БЛАГОДАТ"

Лошия^ път до Крива фея 
в по-голямата си част от го
дината поради 
те преспи е непроходим. 
Сега тук има само пътека, 
която води до Крива фея в 
дължина от 20 километра. 
Също така мината е отдале
чена и от Горна Любата, а 
слизането низ стърмите де
рета е свързано, с опасност.

При такова положение оня 
миньор, който се разболее 
попада в неизвестно положе 
ние. Вече няколко пъти се 
случвало прехвърлянето на 
някой такъв в болница да 
става с големи трудности и 
в последен момент.

С оглед на условията и от 
далечеността миньорите ечи 
тат, че за спешни интервен-

14 часа. Подир това миньо
рите на Бесна кобила напъл 
но са откъснати от света. 
Това е особено сериозен въ
прос, макар че неговото раз 
решаване на изсква големи 
средства.

Не по-малко трудности ми 
ньорите имат сега с прехра
ната си. Те наистина имат 
работнически стол, в който 
им се приготвят закуска и 
обед, но поради трудното 
снабдяване с хранителни ар 
тикули той е пред закрива-

Освен това цените в тоя 
стол са почти недостъпни за 
миньорските джобове. Тук 
те заплащат 300 динара, ко
ето е половината от запла
тите им. Защото средната 
миньорска заплата в „Бла-

вом гостилничарското пред
приятие „Кин стан“ от Боси
леград, което вече има свое 
заведение при мината да бъ 
де открит и стол.

Управата на мината е във 
Враня, а пък тя се намира 
на територията на Босиле- 
градска община. Обаче нито 
от едната, нито от другата 
община не се заделят необ
ходими грижи за миньори
те. Такъв е случая, когато 
става въпрос и за вклточено- 
стта на миньорите в общест 
вено-политически организа
ции. Поради тези причини 
тук слабо работи партийна
та организация, макар че 
има редица въпроси върху 
които е необходимо да се 
ангажира и да ги решава.

го-снежни-

Тя измъчва еднакво почти 
всички предприятия. Дължи 
мите суми се оказват значи 
телни при доста предприя
тия, като някъде са се уве
личили и над два пъти. Из-

предварително.
Обща продукция

численията показват, че ця- 
Цялого стопанство в кому лото стопанство има дълго- 

ната през вече споменатия ве от близо 5 милиарда ст. 
период е осъществило обща динара. Но и на стопанство- 
продукция за около 1,4 ми- го има Дължи доста. За до- 
лиарда ст. динара повече, от ставени стоки разни пред- 
колкото през същия период приятия и други купувачи 
миналата година. Изразено Дължат около 4 милиарда 
в процент това е 24% повече ст- Динара, а това пречи на 
Растежът е общ, във всички нормалната стопанска дей- 
области на стопанството. н°ст на много предприятия. 
Промишлеността например, Ликвидността се затруднява 
която участвува в общата сериозно и ог непласирани- 
продукция на комуната с о- те стоки> чиято стойност та 
коло 43 на сто отбелязва 2?1 година е по-голяма с 28%. 
прираст от 11%, който съ- , а като стоките ^:а пари, 
щевременно е и най-малък, к°ито са извън обръщение- 
като се гледат всички об- го* а сумата е около 4,3 ми 
ласти. Причината е в това, лиРаДа. се е стигнало до по- 
че „Фабрад“ е фалирал, а ко ложението даванията да са 
жара „Братство“ изостава гюг1големи от взиманията, 
доста. Най-чувствително уве положение
личение на общата продук- Аа ОЪАе намален само 
ция отбелязва строителство- на четвъРтпна съотношение 
то — 55%, след него е земе- ° МСЖАУ взимането и дава- 
делското стопанство — 32% |1ето пи било

не.

НОВИ ЗАДАЧИ ПРЕД 

МЕСТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ
складът

с ед-показват инициятиви за ра
бота. Между тях цари мне- 

дейност нието, че тази организация 
ще изпълнява успешно зад?, 
чите си ако се присъедини 
към долнотлъминската.

Ръководството на местна
та организация изтъква ка
то необходимост селата Го- 
леш и Жеравино да имат са 
мостоятелна партийна орга
низация. По-друг начин ще 
трябва да се организират и 
комунистите в Карамаиица, 
с оглед на изоставащите ак
ции. Задоволяваща е дейно
стта в партийната организа
ция в Догаиица.

Общо, което характеризи
ра партийните организации 
на тлъминския район е, че 
имат малко членове. Това го
вори, че ръководствата иедо- 

Комунистите от местната статъчно работят за подмла- 
организация в Долно Тлъмн дяване на своите редове, 
но нмат най-много труднос- Освен това тук се работи, 
ти поради сложеността на само през зимните месеци, 
проблемите на района, но и Членския внос ме се запла- 
поради нецслесъобризно ре- ща редовно и цялостно, 
шения организационен въп- Необходимо е на тези ор- 
рос. Например партийният ганизации по-голяма помощ 
клон в Горно Тлъмино не да окаЖе и Общинския ко- 
оправдава своето сътцеству- МНтет на СКС. 
пане, макар че има условия 
за работа. Членовете му не

Местната партийна орга
низация в Босилеград е най- 
голяма в комуната, но съ- 
щевремено има и най-голе- 
ми трудности. Ръководство
то й прави опит главната де 
йност да се организира в па 
ртийните активи и клонове. 
При някои от тях в това се 
и успява. В случая партий
ния клон в с. Паралово на
бира сили да помогне и ор
ганизира населението за ре
шаването на най-належащи
те селски въпроси. Тук сери 
озно внимание е обърнато

е тази организация и по-на
татък да съществува.

Незадоволяваща 
бележи и партийния клон в 
с. Милевци, макар че в него 
членуват 15 души. От после 
дните избори тук са устрое
ни само две събрания- Тези 
комунисти недостатъчно са 
се ангажирали за провежда 
нето на две обемни и важни, 
за селото акции: догражда- 
не на училищната сграда и 
електрификацията.

С подобни трудности се 
среща и партийния клон в 
с. Райчиловци.

задоволяващо.
и търговията и гостилничар Изглежда, че в идната го; 
ството — 31%. Най-голям ра Аииа предприятията ще тря

бва да разрешават 
наболелия вече

отдавнастсж между промишлените
гБЙПК «гГГс X- - организирането „а соли. 
ле" — 25% и „Свобода“ — дни търговски служби, кои- 
7% повече. то ще смогват Аа пласират

по-голяма част от продукци
ята. Или някои трябва 
тръгнат по пътя на измене
ния на

въпрос

И доходът е по-голям
Разпределеният доход въз 

лиза иа около 2,1 милиарда 
ст. динара и е по-голям от 
миналогодишния с 37%. 
нализите показват, че

да
продукцията, като 

потърсят артикули, които 
д. по са търсени на пазарите.

м. н. н.прима идеологическо - политиче 
ска работа, разработване иа 
партийни материали и др.

В тази организация изтък
ват, че комунистите — земе 
делци са сравнително по-де- 
йни от онези, които са слу
жители. Обаче на тях им ли 
псва по-добра осведоменост.

Комунистите в организа
цията в с. Брестница не са-

Нерешеният организацио
нен въпрос пречи на дей
ността

] <
ВАШАТА БАНКА I-
ОБЕДИНЕНА КРЕДИТ.НЛ БАНКА В ЛЕСКОВЕЦ 
С КЛОНОВЕ В 

БУЯНОВЕЦ, СУРДУЛИЦА.
ЛЕБАНЕ, ВЛАСОТННЦИ, ВЛАДИШКИ ХАН II БОСИ
ЛЕГРАД

ВУЧЙЕ, ГЪРДЕЛИЦА,

►

* За редовни ципове сс плаща 6° » лихва -
* За «срочсни влогове — 7,5%
Всеки спестовник с влот от най-малко 1000 нови динара 
е 30 раховаи от евентуална злополука.
Банковите клонове в Босилеград и Сурдулица работят 
от й зо до 14.30 часа всеки ден освен събота и недели

'
►мо, че бездОлгствуват, но са 

създали и междусобна ие- 
Това изиеиад-търпимост, 

ва, защото тук има само че
тирима членове на СК. При 
такова положение излишно

>

В. В.
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И ма че как другояче да се 
поведението на 

колектив (на органите
Кожара „Братство“

*■*«&*&' )Бабушяяца изтълкува
Т 03 ИМУ) когато първо уволнява 
секретаря па предприятието 
с референдум, а след юва 
го поставя единодушно поч- 

временсн директор и 
два пак им е

КОЛАТА ВЪРВЯТ 

ПО НАНАДОЛНИ
ти за 
след месен,Йовко Николов
лош.

Същите сили па
синдикално събрание 

съобщиха глас-

колекти-
»■ I ва на

през лятото
ио пред ръководни хора на 
общината и партията, че пре 
дишният директор е вино
вен за лошото състояние в 
предприятието, и много по-

Изгледите да се подобри СУБЕКТИВЕН ФАКТОР с чСрии работи казаха. А сега, 
положението са минимални, досегашните обективни ща- като че са пред размисъл да 

този извод ни насоч- губите и грешките) полека, ди всичко това е така и да- 
мпого работи, които ста 1Ю. сигурно носи на предпри ди при евентуален реванш

ятието катинар, а на рабо!- не трябва да го подкрепя!, 
циците о него — безряботи- Тези сили на колектива из

и сваляла и

' А

ЩЕТОН <1 1
Г [
*Г-

пII"

• I а към 
ват
пат в „Братство .

■■■■ „л

много

са дОШли, е бил виха иа предложението ко- Могат АИ тия сили на ко-
(.,,р,Шп председателят иа си- жарата да бъде поставена Лектива да огеранят суоек- 
I,.... \цата организация Ма под принудително управля- Тгшния фактор (песъгласие- 
пт Мчпков иначе отбор- ваце. Те наистина се ръко- то и крамолите), за да не 
,,мп на общинсакта скугкщи- цодеха от почтени цели — захъ„е предприятието, 
т елин от дейните общеет- принудителното управление
"*• политически работници 1Щв зазвучи лошо на делови- Безспорно — не! И заго- 
п жГлтмиа и добър работ- ,е приятели и ще докара но- Ба СЧИтаме, че отборниците 
пик в предприятието. ви затруднения в пласмен-

Подобрение на ветери 

нарната служба ли пе

щита па добитъка предлага 
добри условия за премахва
не то болестите по домашни 
те животни. Организира се 
единна ветеринарна служба 
в общината, която ефикасно 
да действува. Ще бъдат от
крити ветеринарни пункто
ве п в някои села в комуна
та като в Звонци, Стрелъц, 
В. Бонипци и други.

ЦЕЛИ 12 години ветери
нарната станция в Бабушнн- 
ца работи върху подобрение 
на животновъдството, особе, 
но върху унищожаването на 
заразните болести по доби
тъка. Разплодната станция 
годишно опложда средно по 
1000 крави и с това влияе 
върху породистия състав на 
едрия добитък. Както ни уве 
доми управителя на станция 
та Тихомир Аранджеловнч, 
на територията на Бабушни 
шка община все още има 
голямо разнообразие по от
ношение породистия състав 
на дъбитъка.

Предприемат се енергични 
мерки да се унищожат поя
вилите се заразни болести. 
През последните десет годи 
ни напълно е изкоренен бя
са по кучетата и свинската 
тения, както и останалите 
заразни болести по добитъ
ка, или пък са сведени на 
най-малка възможна мярка. 
Тук-таме още се среща пип- 
ката по домашните птици, 
както и черния приш при 
овцете.

Има условия за подобре
ние на ветеринарната 
служба в комуната

Основният закон за мерки
те за подобрение на живот
новъдството в здравната за-

са сгрешили, когато не по- 
га, в набавките, в кредити- мскаха принудително управ- 

Сменеи е зарад „тежки раието, ще затрудни, с една ление. 
грешки“ — защото не искал Дума казано, стопанисване- Струва ни сс, че вече и 
да свика събрание, когато то на кожарата. не е време да се мисли за
някои искали. А той не сви- Но тс са пренебрегнали су назначаване па нов дирек-
кал събрание, защото има- бективния фактор, който ни тор който „да уреди поло-
ло да се работи и се рабо- как не е малКо важен за жепмето“. По е добре да се
тило в три смени. Тъй като съществуването и добрата обмисли за принудително
събранията там траят по / работа на предприятието. А 
часа, една смяна нямало да субективният фактор е на- 
работи, а следващата е тря- лице ХуК.
бвало да спи на работното дко колективът беше

здрав, с определени пози
ции, субективният фактор 
едва ли би трябвало да 
причина за принудително уп 
равлемие, защото силите на 
колективът биха ре ши ли въ 
проса. Но силите на колек
тива са изтощени в тези 
крамоли и са вече без яс
на ориентация.

ръководене и даже за раз
пускане на партийната орга 
низания, защото изглежда и 
тя е затънала в блатото —

Сътрудничество с коопе
рациите

Както е известно — вете
ринарната служба е тясно 
свързана с дейността на зе
меделските кооперации. За
рад това и общинската скуп 
щина в Бабушница предпри 
ема мерки за съгласувани 
действия на ветеринарната 
служба и земеделските коо
перации. Предприемат се 
мерки за подобрение на ов- 
чарството и говедарството.

Чрез премии и други сти- 
мулативни мерки — ветери
нарната служба и земедел
ските кооперации ще създа- 
дат условия за увеличение 
на животновъдния фонд, за 
което наистина има условия 
в Бабушнишкия край. Поло
жително е, че в Бабушница 
се въвежда и служба за сле 
дене .състоянието на доби
тъка в комуната.

място. в коетоиа дезориентацията,
И сс задушава колективът. 
е' Но това трябва да стане 

бързо, докато не ее стигне 
до катинара, защото раздо
рите вече са го изковали, и 
го подават.

Някои това го считат на
истина за грях, зарад който 
е трябвало да се смени. Дру 
ги пък казват, че е постъ
пил правилно и в интерес 

производството и на пре;
Даже добавят,на

дприятието. 
че юва и не е причината за 
сменяването му, а е само по 
бод. Чува се, че някои ме о- 
бичалн неговото отиване 
общината и в комитета, къ- 
дето е могъл да говори про- 

едип или друг. Той пък 
е съобщил, че там 
рядко и по работа.

м. н. н.

I Републикански фуяционери в Димитр
овград

ТИ В
е отивал

РАЗГОВОРИ ЗА РАЗВИТИЕТО 

КОМУНАТА
Трети са склони да мис

лят, че II той е жертва на 
очевидните крамоли и под- 
молпн борби за престиж 
(или за власт, ако щете) ко
го вилнеят не отскоро там. ровград пребиваваха функ

ционери от републиката и с 
Но по протоколите вината димитровградските предста- 

му е тая — не е свикал съ- вители на властта, обществе 
брание.

На 16 декември в Димит- то. Тсй приведе редица при
мери — лекуване на чуждей 
ци, за конто комуната е пла 
тила и по два милиона ста-

Среща Пирот-Бабушница ри динара, задържане на на 
рушители п плащане за пре
биваването нл1 в затвора и

но-политнческнте организа
ции и предприятията води- 

Не бива да четем лекция ха разговори за развитието 
за това, че всеки гражданин па комуната и за трудности 
има право да отиде в коми те, които произлизат от спе- 
тета на партията или в об» цифичиостта на комуната, 
щината — да поприказва за Димитровград посетиха: 
нещо, да предложи 
да се оплаче от еди-какво

пр.В НАЧАЛОТО на месеца в
съв

местно заседание на предс
тавителите на Пиротска и 
Бабушнишка община, на ко
ето присъствуваха председа
телите на общинските скуп- 
щини, секретарите па общпн 
ските комитети, председате
лите на ССРН и профсъюзи

чество в производството, пла 
смента на стоки здравеопаз 
ването, образованието и дру 
ги области. Отделно стана 
дума за заемането на нова 
работна сила от Бабушгшш- 
ка в Пиротска община. Бе 
прието заключение занапред 
по-често да се устройват сре 
щи между двете общини и 
разглеждат въпроси от вза
имен интерес.

Подпредседателят на Из
пълнителния съвет на Сър
бия след като изслуша из
казванията на Димитровград 
ските ръководители и сто
пански дейци каза, че е до
бре, че така на място се за
познават с проблемите на ко 
муната и че има възмож
ност

Бабушница се състоя

нещо, подпредседателят на Изпъл
нителния съвет на Сърбия 

си, което го боли или угро- Александър Бакочевич, репу 
зява хляба му. Но все пак бликанският секретар на въ 
трябва да кажем, че отива- трептите работи Славко Зе- 
нията там не могат да бъ- чевич, председателят на сто- 
дат грех. папския комитет на републи

канската камара на скутци 
ната на СРС Милутин Мн- 
лошевич ц Тодор. Славинс- 
ки, член на републнканска- 

Утре може би ще има нов та конференция на ССРН. 
директор (сегашният е само 
временен, а старият бе сме
нен).

те. всички трудности да 
бъдат разрешени. Издръж
ката на специфичните пот
реби може да се поеме пос
редствено от други фактори.

Той изрази надежда поло 
жението на комуната в след 
ващата година да бъде мно
го по-добро в това отноше
ние, тъй като допълнителни
те средства могат да бъдат 
увеличени по-чувствително, 
след обстойно, проучване на 
положението.

Тема на разговорите бе — 
междуобщинското сътрудни Колективът сега има нов 

председател на синдиката.Н. Николов

Председателят на общинс
ката скупщина запозна гос
тите с развитието на кому
ната и с трудностите, които 
произлизат от това, че като 

да гранична, зарад големото
Но дали ще се оправят ра

ботите и предприятието 
тръгне добре? Трудно мо- движение на пътници и на

рушения от тяхна страна има 
допълнителни разходи, кои
то, тежко, обременяват общи 

производството, пласментът, нския бюджет, 
разположението на

же да се каже, че така ще 
стане, ако се имат предвид

По въпроса за благоустро 
яването, специално за елек
трификацията, съобщи, че 
едва ли може да се намери 
възможност извън законни
те предписания. Тъй като 
законът за развитето на не
развитите райони не предви 
жда електрификацията като 
инфраструктурен обект, ре
шенията трябва да се търс
ят в дългосрочни кредити.м. н. н.

Той. съобщи, че. допълни
телните средства, които се

хората
да работят.

отпускат за тази цел са съв-
Положението 

ктив е такова, че личните
в този коле- сем недостатъчни да покри

ят действителните разходи и 
интереси на хора иди гру- общината от свои средства 
пи угрозяват екзистирането покрива част от разноските, 

които са от такова естество-на предприятието. А този
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тя с глава. ..Не може, прия
телю'. С тебе
побиеш на От работата на общин

ската организация 

на червения кръст

е лесно, ще се
• ///. ✓ • о /////Ж'///- ////////////,'//////////////, глава, ще стоиш 

лшрно. Ама телето? С тозиош село * за село апарат пе се сликат живот-“ 
ни''. Така му каза хитрецът. 

А жените да видиш. И те 
сяха чули по пазара за сни
мането и хайде да се сни
мат. Надойдоха цела сурия.

По нашенско Мики Нейков На 21. 12. 1970. г. се оТдър- 
жа II редовна скупщина на 
общинската организация на 
червения кръст в Сурдули- 
ца. Досегашният председа
тел на Общинския отбор на 
червения кръст Милорад Ан- 
джелкович подчерта, че ор
ганизацията е работила вър 
ху организационното заздра
вяване на организациите на 
червения кръст в комуната, 
върху здравното възпитание 
на населението, сътрудниче 
ство с обществено-политиче

на града, сказки ити. И в 
борбата срещу ТВС и алко
холизма организацията на 
червения кръст е взела дей
но участие.

В програмата за 1971 г. се 
предвижда провеждане на 
курсове за здравно възпита
ние, па селската женскамла 
деж над 15 години в планин
ските села, курсове за оказ
ване първа помощ и то в 
някои училища.. Ще се орга
низират сказки па село от

СТОИЯКОВОТО СНИМАНЕ
НЯКЪДЕ под големия ка- зо се снимало, 

ньон иззвъня хлопатар
веднага след него едно про- камъка, ако 
точено Е-е-е-е-ей разкъса ти
шината.

Видях как един възрастен 
човек се рипна от 
взе тоягата и застана опрян 
на нея.

— Аз май те събудих —

а то... Аде Бутаха се през навалицата 
и попаркай, оти че паднем от пред градинката, кълнеха, 

се позабавиш пустосваха тези що ги пощи 
пват или не им правят мяс
то да минат и стигнаха до

още малко.
Мен ми досмеша и щрак

нах тъкмо когато се бе по- вратницата. А тогава, като 
тревата, отпуснал в очакване да му видяха как щърчат краката

кажа ..птичка .
— Не знам какво ще изле

зе рече усмнхнито. Ни ми ка 
за птичка, ни чух да щрак-рекох вместо поздрав.

— А, ти ще ме събудиш, не, а казваш сликал си ме.
Хлопатарът ме събуди, за- Кой знае дали е снимачка 
щото е на най-пакостната ов това. Ама че видимо, ако ми 
ца. Само ли мигна, тя се из- пратиш патрет. То днес и 
крадне към царевиците. оранта е по-друга, та сннма-

Беше запладнил овцете до- нето ли. Едно време. Ех! Ама
сами реката, в сянката на млад бях!__
едрия върбалак, и сигурно А в това време, когато бил 
е спал. Но хлопатарът го бе момчурляк и вече го били 
събудил и вече му се при- пробили мустаци", в близ

кия град имало някой си
— Малко спя аз. от време бояджия, черен, мешест чо- 

така. Дремна — събудя се. век, който им боядисвал пре 
Пак дремна, пак се сепна, жда, продавал им витриол 
А нощем си спя. Посваря си и сакъз и после започнал да 
вечер овченик, направя ка- ги фотографира „на патрет".

Ходил бояджията в Ниш,

казваше.

а
п

=3чамак и като легна, няма 
събуждаме. Нали е лято, ня-

онамерил приятели и те му 
продали фотографически а- 
парат от онова време. Той 

спокоен. Зиме съм по нащ- не знаел нищо, но го научи-

е
5ма гадина по къра, та съм
о<
й>оли да щрака и да казва „птирек.

Ти, по каква работа си чка". 
тук. Да не би да търсиш зла кИ една събота, когато селя 
то, или пък така се шляеш пите дошли на пазар, на вра

тата на бояджийницата, би- 
Гледам те носиш нещо на ра ло лепнато съобщението:

=
2из дола? — ме попита. о
Е

„Правя снимки, евтино".
Насъбрали се хора, шуш

нели си един на друг и хай
де — ще се снимат. Бояджи- 

апарата, сложил

мото, а че новите иманяри 
имали нещо що само надуш 
вало златото. Като загар за
ека. Та__

за=з.
Е

— Не — рекох — не съм ятя взел 
от тия. А това тук е апарат, черга на тарабнте в градин

ката зад дюкяна и поставил 
един да го фотографира. Но 
когато насочил апарата, на 
„джамчето" образът на

онова що прави снимки — 
му поясних.

Той се оживи.
— Снимки правило — ка

зваш.
селя

Патрет, нали? Заета- мина му се виждал наопаки,
Помаял сепеш, оправиш дрехите, вдиг- нагоре с краката, 

неш глава и стоиш така, до- бояджията, повъртял апара
областта на здравната кул
тура, а прп средните учили
ща щр се организират здрав 
пн катедри. Предвиждат се 
и акции срещу ТВС и алко
холизма, и във връзка с 
транефузпята и останалите 
социални дейности. Червения 
кръст ще се застъпи и за 
организирането на учениче
ски столове при учелищата, 
за организационното заздрав 
яване на местните и основ
ните организации па черве
ния кръст.

ските организации, медецнн- 
център в Сурдулнца,на мъжете в иебото, разце

пиха навалицата зачас. Къ
де тя ония жени ще се сни
мат с крака нагоре, нали не 
носеха гащи тогава ...

Та така беше първото ми 
Снимка обаче не 
После ме снима,

скня
Комуналния завод за социа
лни грижи от Враня, с учи
лищата от комуната и др.

През изтеклия мандатен 
период от две години курсо
ве за здравно възпитание на 
слескага женска младеж са 

в 10 села: Но-

човекът все наопакикато снимачът не ти каже та ,а 
„птичка" и не щракне. Нали му стои в „джамчето . 
е така? Снимал съм се аз два

буквица, ама требе тавял нагоре с краката и в
„джамчето" му с евиждали

После се сетил, хората пое
пъти за 
да има петдесетина години снимане.

получих, 
бояджията прав и за ония

прави.
— За чудо и за приказ бе-

оттогава.
Старецът замълча, загледа 

се в цървулите и изведнаж
организирани

село, Топли дол II, Мач- 
Горно Романовцп,

пари, що му дадох първия. 
Тия снимки

воше това — продължи старе
цът. Влезе човек в градинка 
та, побие се на глава до та-.

от слугите

у буквицата катпца,
Други дел, Дпкава, Власниа 
Орукглпца, Топли дол I, Бо
ло поле и Вучаделцнн с 236

малко нерешително рече:
— Я, слушай. Направи ми 

едни патрет. Ян, така, как- рабите, а един
на бояджията му хване гле-

сложих.
Оттогава не съм се сни

мал — рече. Де дано излезе 
нещо от тия, що сега ги пра
ви ти. Ама и ти нещо ме ка
чи па камък, нещо се мая,

то съм си — с тарчука, с тоя
окъсаните дрехи, тук зените през чергата да стои

прав и след малко: „птичка,
готово.

I юсетители.
В областта на здравното 

просвещение на населението 
-в отчетния период са про
жектирани 50 филми и про
ведени 19 сказки в 25 насе
лени места с общо 6.003 йо

гата, с
Цял живот съмдо овцете.

с тая живинка. Може ли?— гледай" 
попита с извиняваща се ус- Друг, трети много души се

изредиха. Що пък и аз да не 
се снимам? — си рекох

М. Величковщрак,
като бояджията...

Жегата беше поминала и 
Пакосмивка. овцете се разшаваха. 

тиицата с хлопатара поема
ше към нивята. Старецът я

— Може — рекох. На ка
мъка ще станеш. Ще засне
ма и тебе, и овцете, и обла- небото и зачаках оня да щра.

Докато да каже „птич-

и отидох та вирнах крака у сетители.
Червения кръст е проявил 

добра дейност във връзка 
събирането на помощ

изпусва и тръгна по нея.
Снимката наистина неста 

на. Само облаците бяха зас- 
„Не било ми речено"

кне.
ка", мен цялата кръв ми се 
източи в главата, ама изтра

всичко.ците
Той не изчака да довър

ша. Качи се на камъка, опъ 
на торбичката, закопча дре» ях. 
хата, стисна сопата. Струва
ше ми се, че е замръзнал за 
стената. Аз исках да му на
правя хубава снимка и 
мотаех, а
ри от Стойката и рече:
- Аз мислех сега по-бър- ма с теле. Бояджията завър-

със
за пострадалите от земетре
сението в Баня Лука. Орга-нетн.

— усмихна се старецът, ко
гато го срещнах повторно и 
му казах. Не поиска даже и 
да се фотографира повгор-

А народ се събрал пред 
портичката да сеири. Едни 
гледат и се чудят, други се 

смях, трети се бу- 
По едно

иизацията е имала и голям 
брой доброволни кръводари 
тели. И през седмицата на 
червения кръст общинската 
организация е предприемала 
значителни акции: уреждане

се заливат от
но. Никола Денков 

РУСИНКА
той май се поумо- тат да се снимат.

време дойде едни да се енн- „5* га заоноди у сликаие- 
рече.то"
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Македоскаталитература
в УнгарияМодата 

изисква 

да бъдем 

практични

гославската литература в Унгария ЗОЛ- 
ТАН ЧУКА, а стиховете бяха преведе
ни от група поети — преводачи от Бу
дапеща и Нови Сад, както и ПАСКАЛ 
ГИЛЕВСКИ от Скопие.

Това дело представлява най-широко 
представяне на съвременната македон
ска поезия както по броя на застъпе
ните автори, така и по обем.

Застъпени са 15 поети от всички 
поколения с 128 стихотворения. Най- 
много стихотворения са публикувани от 
АЦО ШОПОВ, след това от БЛАЖЕ КО- 
ИЕСКИ, СЛАВКО ЯНЕВСКИ и други.

Унгарският читател се срещна с ма
кедонската литература най-напред в 
„Антологията на югославската поезия'' в 
която са застъпени Кочо Рацин и Бла- 
же Конески. След това в сборника „Иг
ра на облаците ' в който между петде
сетината югославски поети са предста
вени Славко Яневски, Блаже Конески, 
Матея Матевски и Сърбо Ивановски. 
Сбирката на Ацо Шопов „Той вечно ще 
чака'' доживя издание на унгарски език. 
Романът „Село зад седемте есени'' от 
Славко Яневски, също е преведен на 
унгарски език. С разказа „Кон, голям 
като съдба'' Сърбо Ивановски е застъ
пен в антологията „Съвременни югослав 
ски разказвачи". Освен това в Будапе
ща наскоро трябва да излезнат романи
те „И болка и бяс" от Славко Яневски 
и „Миладин от Китай" от Божин Пав- 
ловски.

ъвремениата македонска литерату- 
послсдиото десетилетиес ра през

получи големи признания, не са
мо в границите на Югославия, но и в 
чужбина. За това говорят многото из
бори на съвременна Македонска пое
зия и проза на почти всички световни 
езици. Например п Италия покрай ан
тологиите на поезия и проза ог маке
донски автори са печатани отделни кни- 

писатели БЛАЖЕ КОНЕ-ги на нашите 
СКИ, МАТЕЯ МАТЕВСКИ И РАДОВЛН 
ПАВЛОВСКИ. Румънските списания на 
няколко пъти групово или отделно пред 
сгавят на своите читатели македонски 
поети и писатели. В Румъния е издаде
на и детската книга „Зоки Поки " от 
ОЛИВЕРА НИКОЛОВА. Антологии, из
бори и книги от наши писатели са пу- 
бликованн в Съветския съюз, Чехосло
вакия, Германската федерална републи
ка и други страни.

Що се касае до Унгария, можем да 
кажем, че читателят в Унгарската на
родна република, както и читателят от 
унгарската народност в Югославия до
сега имаше повече възможности да се 
запознае със съвременната македонска 
поезия и проза. Реномираното книгоиз
дателство „Европа" от Будапеща мина
лата година издаде книгата „Раждане на 
думата" с подзаглавие „Съвременни ма
кедонски поети". Изборът на стихотво
рения за тази антология направи извес
тният преводач и популяризатор на ю-

КЪМ промяната в дължината на облеклото не 
с безразлична пито една жена, която се съобразя
ва с модната линия. До минаалта година съвсем 
къси, дрехите изведнъж започнаха да слизат под 
поляното, стигат до средата на прасците, дори до 
глезените. Ясно е, че 1971 г. ще посрещнем поне с 
палта разумно дълТи, стигащи до средата на прас
ците. О основание жените се питат какво да правят 
с миналогодишните си дрехи.

Не се тревожете. Това са първите стъпки на 
новата мода, а докато тя се наложи, навярно ще 
има време да износим старите дрехи.

Панталонът, който вече се наложи в облеклото 
(в официалното и всекидневното) на младите мо
мичета и жени, ни помага по-лесно да привикнем 
към новите дължини. Освен това той може чуде
сно да се съчетава с късите рокли и модерните дъ
лги блузи (шемизети). В случая те стоят като туни
ки. Панталоните могат да се носят със сака и пу
ловери, с якета и пелерини.

Късото палто, в съчетание с панталона, ще из
глежда като жакет, Когато правите тези комбина
ции,-не търсете само хармонията в цветовете, но 
имайте предвид материята и линията. Затова, ако 
се налагат поправки, съобразете ги с изисквания
та на съвременната модна линия — подчертана та
лия с колан или силно вталена, по-широки ревери, 
по-тесен ръкав.

Много късите поли — веревните и едро плиси 
раните — могат да се пришият към дългия жакет 
и така се удължават пропорциите на стария кос
тюм.

Ето и няколко малки Нови перспективи 

учебното дело в САП Косово
идеи как да подновите 

дрехи от миналогодишния си гардероб: на
1. Широк вълнен колан-пояс 

(червен), поставен
в контрастиращ цвят 

на мястото на талията, се допъл
ня с тесен лачен колан, който се промушва 
циалните за тази цел разрези .Роклаята 
колан са в черен цвят.

в спе- 
и лаченият Наи-голяма част от пасе- повече се еманципират и че 

лението в тази покрайнина равнището на тяхната обща 
съчинява албанската народ- култура постоянно се излп- 
ност в Югославия. Те са рав га. Впрочем това 
иоправни във всяко отноше ждава и най-новата 
ние с всички югославски на за по-интензивно 
роди и народности. на учебното дело

Повод да пишем за албан- кРайнина. Става дума 
цнте на Косово е бързият по отАавна разсписання рефе- 
дем на учебното дело. През РенАум за осигуряване на 
последните десет години в средства чрез самооблагане 
тази област са постигнати 
забележителни

Инициаторите на референ 
дума са изненадани от масо
вия отзив на гражданите от 
всички категории. Не са ред 

случаите обикновени ра
ботници да дават десет пъ
ти по-голямо самооблагане 
от тяхната месечна заплата.

Това, според думите на 
компетнтните, представлява 
добър знак, че предвидена
та сума ще бъде надхвърле
на, а това значи, че и броят 
на ^новите училища, които 
трябва да се построят през 
следващите няколко години 
в Социалистическа автоном 
на покрайнина Косово, ще 
се увеличи.

2. Две вълнени ивици в контрастиращи тонове 
(розово-зелено) образуват платка, която се закоп
чава отпред и подчертава ниската талия на полата 
— в черен цвят. Същите две ивици украсяват 
лЦата част на полата.

го потвър- 
акция 

развитие 
в тази по

за не-

ки

и до

3. Широка тегелирана 
(кожа или плат) 
вата на палтото

ивица от изкуствен лак 
в черен цвят е пришита в осно-

на гражданите, предназначе 
резултати. ни за строеж на нови учи- 

Най-добра илюстрация е фа лищни сгради. По този 
ктът, че днес на Косово все- 41111 трябва да бъдат събра- 
ки четвърти гражданин е ии 120 милиона нови дина- 
ученик, всеки пети студент. Р3 за изграждане и модерно 
Обаче общият брой на сту- обзавеждане

училища, в конто 
50 хиляди

в черенцвят. Две от същите и- 
вици, н опо-тесни, украсяват джобовете, 
пластрон и офицерска яка, която Замества 
ческата яка на старото палто.

из
служат за 

класи-
100 новина

лентите може да ни даде 
още по-картинна представа 
за развитието на учебното 
дело в тази покрайнина. На 
разни факултети и полувис
ши училища на Прищинс-

аце учат
4. На няколко ученици.сантиметра от долния край на 

роклята (в кафяв цвят) е вмъкната ивица плат от 
розов цвят, украсена с геометрични мотиви, 
нени

изпъл-
с гайтан или ширит. Широк колан от кафяв 

лак подчертава талията.
кия университет следват 
13.500 студенти. Тази цифра 
става още по-удивляваща ако 
се знае, че Прищинския уни 
верситет е-един от най-мла-Разбира се, комбинации мо1*ат 

други съчетания на
да се правят и д

дите в страната.подходящи цветове.
Изнесените данни говорят, 

че албанците на Косово
Страница 8
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Училищен комитет-след 

8 години
В училището за висококва 

лифицирани работници в 
Сурдулица, след осем годи
ни, отново е формиран мла
дежки актив. Младите в то- 

учебно заведение не бяха 
организирани дълго време, 
а своята активност проявя
ваха в градския актив. Тъй 
като в своето училище имат. 
специфични проблеми за 
разрешаване 
иницаитивага за формиране 
на младежки актив.

На 14 декември младежко 
то събрание в кинозалата

присъствуваха и председа
теля на Общинската скуищи 
на Йован Петровнч, предсе
дателя на ОК на СЮМ Лю- 
биша Ристич. и др. общест
вено-политически дейци в 
комуната, какго и предста
вители па младежките орга
низации в Сурдулица. Запре 
дседател на актива бе изб
ран Душан Стояновнч, за 
секретар Стоян Аптанасов и 
за касиер Незер Романовнч.

Бе приет и план за рабо-

ва

бе приета

та.
Никола Накев

Ограден училищния двор
Училищният двор на осно Средства обезпечиха двете 

вното училище „Георги Ди- училища по равно, към 3 
митров“ и гимназията „И- милиона динара, 
вай Караиванов“ в Босилег- Строежа извърши „Услу- 
рад е ограден. Хубава, желя га“ в Босилеград, 
зна ограда опасва сградите.

СТРОШЕНА ЧЕШМАМ. Петров

Милка, Христова ВМЕСТО ПОРТРЕТ

КОГА ВИ Е НАИ-ТЕЖКО 

ДРУГАРЮ СЪДИЯ?
По-добро отопление

Учебните помещения в бо конто се оказаха неподходя
щи, са набавени и поставени 
нови печки на дърва.

силеградската гимназия „И- 
ван Караиванов“ въведе по- 
добро отопление. Вместо до 
сегашните нефтови печки,

— Какво още ви тревожи като 
съдия?

НИКОЛА ДИМИТРОВ е най- 
млад съдия в Общинския съд в 
Босилеград. За него казват, 
особено строг към всичко онова, 
което е непочтено и нечовешко.

Веднъж през прозореца на съде 
биата зала забелязал как отсреща 
п магазина ма „Слога“ млад мъж 
дебнел изгоден момент да открад- 

часовнпк. Когато го взел

М. Хр.
че е

— Повишават се углавните де
ла, при конто става въпрос за те
жки повреди. Такива са 
за решаване и поради ползването 
па лъжесвидетели. За това в съда 
влагаме усилия лъжесвидетелству 
ването чрез една остра наказател
на политика да премахнем.

Повишават се и кражбите в сто 
папските организации. Самоупра- 
вигелните органи и най-отговорни 
те стопански ръководители в 
муиата толерират тази проява. Та 
ка виновниците остават без отго
ворност. По мнението на Димит
ров в откриването па този 
крпмпнал важна роля имат общи
нските инспекции.

Неплащането на алиментацип е 
нова, по все по-масова проява.

трудниЗА ПЕЧАЛБИВ СТРЕМЕЖА
жещнте в Англия са заети в

има
Влиятелният английски 

седмичник „Економист“ в ед 
на статия се спира по-подро 
бно на вредното действие на 
шума върху здравето пачо- 
века. Според вестника, една 
от главните пречки за 
мане на ефикасни мерки сре 
,щу шума в капиталистичес
ките страни
големи печалби, при която 
разходите за благото на 
рата, ако те не се изискват 
от законите, не смятат за из

разкош. Около Юпро прегледи за 
цента от работниците и слу увреждането на слуха.

не ръчен 
съдията Димитров изтичал от съ-предпрнятия, където 

оглушителен шум. Но за раз 
лика от другите промишле
но развити страни, в Англия 
няма законодателство, което 
да установи допустимото нп 
во па шума в производство
то. „Английските закони —

да и го заловил...
Завършил е в преждевремен 

срок и с висока средна 
право преди дванадесет 
Бил е и физически работник 
време на следването си. От преди 
седем години е съдия- Сега е след 
ствията за виновните са му пове-

оценка
кого дини.

по
взе-

вид
реми.

Избрал е тази отговорна и дели 
катиа професия зарад справедли
во решаване па спорове и създа
ване на добри човешки отноше
ния.

— Трудно е обаче — казва той 
да бъдеш делител па правда в 
среда, в която си познат още от 
детството ти. Такъв е именно слу 
чая с него. Роден е в Горна Ли- 
сииа, а завършил гимназия в Бо
силеград. Мнозина, когато се на
мерят „па тясно“, тъй като 
установи, че са нарушили закона 
намират за изгодно да му кажат, 
че „знаят ко й е пот къде е“. Оби
ждат го и гю други начини. Ня-

пише вестникът — дори не 
предвиждат парична компсп 
сация за изгубване па слух 
от шум, пито па работмици- 

правят профилактични 
констатиране

с гонитбата за

хо- — Кога прн изпълняването на 
своята професия се чувствувате 
пай-щастлнв?те се

— Само тогава, когато ми успее 
да измнря скараните без да при
лагам словото на зокана. Защото 
всяка присъда създава още по-го- 
лям яз дори п между най-близки
те. От опит зная, че само онези, 
конто в съдебната зала си пода- 
дъг ръка вече не се върщат в нея.

— Кога и защо ви е най-трудно?

— Най-делнкатно и за мен най- 
трудно е, когато трябва да доне
са присъда при не много убедите
лни доказателства. В случая тря
бва главно да опирам върху ли
чното си убеждение. И тогава въз 
ннкват дилеми. Първата е 
наистина подсъдимият е виновен, 
а втората каква да бъде присъ
дата.

Затова и след завършения раз
пит не престават размислите за 
обвинения и за най-обстойно за 
познаване с неговата личност. Са
мо така при вземане на присъда
та ръката няма да треперя ...

лишен

сегг* <

кои му се п заканват.
Димитров е млад, но неговия съ 

дебеп опит е богат и разнообра
зен. Той съвършено добре позна
ва психологията на скараните, ко
ито своето „право“ изкарват пос
редством съда. Според него глав
ните мотиви за углавни дела в бо- 
силеградските селища са 
нерешените имуществени отноше
ния.

далиглавно

В изминатата година тези дела 
са намалени. Това е успех и па 

негов. Остават обаче — касъда и
зва той старите ни познати, които
години наред не излизат от съда. 
Такива и занапред ще 
причини за язвената „съдомания“ 
която ги коства и време, и пари.

намират
Сцена от пиесата „Детски добавъчни с която 
в Димитровград се представиха босилеград- 

ските самодейци
В. В.
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има 47 ар 
гшшлащш ми младежта и н) 
а селата 28, п предприятия
та 4, а училмщата 14 и п 
гарда — една. Младежта по

изпял» с «ключе! 1а и ор-

Сега и комунатаМИНАЛАТА неделя п Ди- 
митровград се проведе отче- 
тио-изОорно събрание па оо- 
щинокатп конференция па 
младежта от Димитровград
ско. В събранието взеха уча 
стие 46 делегати от младеж
ките активи по селата, в у- 
чилнщата и предприятията. 
Имаше представители ■ 
младежките организации от 
Пирот, Алексинаи, Бела Па
ланка, Ниш, 
членът на Председателство
то на републиканската кон
ференция на младежта от 
Сърбия Борис Костадинов.

На събранието присъству-

чтн 
таиизацнята.

Резултатите от работата, 
са задоволяващи. Пай-крун- 

са акциите по пзгражда- 
залесявапсто, нодгото- 

чествувамето па Де 
младостта. На трудо- 

акнпп в Ниш младеж-

па 1-111
пето, 
вките за
пя на 
пата
ката бригада от Димитров- 
град е имала 28 ударника и 
14 специално похвалени брп 
тадпрп и е важила

а прпсъствува

за една По време па
помещения, |ИГ,-С организации и за уча- 

,, които да се събира па ра- стисто им в самоуправител- 
Оота и забави. Някои гюме- иите органи по предприяти- 
шепия, които са предпазна- ята 

тази цел, са превър

по селата няма

ПЪТЯТ НА МЛАДЕЖТА Е ПЪТ НА 

САМОУПРАВЛЕНИЕТО И СОЦИАЛИЗМА Секретарят на ОК на СКС 
складове на промиш- ра'йко Зарков в кратко из-

засегиа въпросите* 
от Изатовци и- които бяха поставени от из- 

изказване. казалите се, като 
изказващи че 

вината иай-че- МОгат да

чепи за
пши в 
лепи е токи.
Делегатът 

мише оршиналпо 
Докато другите 
сс хвърляха 
ечо върху други 
-уОл направи критика и 

Каза, че

казване
е винаги да бъде готова 

да се противопостави иа вся 
ко посегателство върху

независимост и свобо-

изтъкна,
много работи и искания 

се уредят без осо- 
фактори, Г)спн материални средства 

договори. Материални-

от най-добрите, работни п 
дисциплинирани бригади. 

През пролетта заедно е ар
мейците младежта от града 
е засадила над 3.000 борови 
дръвчета, работила е по. уро 
■ждането па града, на спор
тните игрища, а също таки
ва акции е провела младеж 

гимназията. Значител
но е подобрен културно-за
бавният живот п идейно-по
литическата работа. Чувствп 
телно е оживена работата и 
на младежките организации 
по селата.

танаваха също: секретарят 
ОК на СКС в Димитровград 
Райко Зарков, председате- 

на ОК на ССРН Илия
на

шата
да. Затова занапред трябва 
да сс посвети по-голямо впи 
майно иа обучението на мла, 
дежта н па подготовките й 
да бъде носител на нашата 
всенародна отбрана, когато 
дотрябва.

Пред селската младеж сс 
поставя задачата за подобря 
ване па земеделското пронз-

лят
Петров, представители 
обществени н спортни орга- 
нпзацШ'1, бившите младежки 
ръководители и други.

За работата и за предстои 
ящпте задачи на младежка
та организация в Димитров
градско докладва председа
телят на ОК па Съюза на 
младежта Симеон Костов.

Делегатите избраха ново 
председателство от 11 члено
ве, надзирателен комитет и 
член па републиканската ко 
нференцпя на СО на Сър
бия.

За председател е избран 
Симеон Костов, а за секре
тар на ОК на СОС в Димит
ровградско Станка Милева.

нана по с
имало те възможности на комуна-младежта.

постоянни искове за стипеи- та> каза той, не са такива, 
дпн за улеснения, за гюме' че да можем да строим дом 
щения за'забава и организа- иа младежта, когато ни пре 
ционпа работа, даже при не дстоят сериозни благоустро- 
удоволетвореност се ражда- йствени задачи — електри- 
ли протести и оплакания, фикацията, пътищат и кана- 
Обачс — каза гой и ние мла днзацпята в града. Но има

особена възможност в културния 
висота и често сме причина дом да се намерят помеще- 
да пе ни се излиза насреща. иия за младежта от града. 
Някои получат стипендия, а Той прикани младежта да 
после вместо да учат, четат бъде деен участник в бор- 
„Чнк“ и други глупости, а бата за благоустрояването 
ученето занемаряват. Кога- иа комуната, за издигането 
1о ми се даде помещение в На самоуправлението на се- 
училището или другаде, най ло и в предприятията и да 
-често не пазим нито инвен- бъде главната ударна сила 
тара, пито имаме съответно в оживяването на селото — 
поведение. Чупим прозорци- чрез подобряване на земеде- 
те, вратите, пушим и хвър- лекото производство и чрез 
ляме цигарите на пода, като активно участие и мобилизи 
така угрозяваме обществено райе и на другите в електри 
то имущество. И да си по- фицирансто на селищата. За 
ставим въпрос — продължи щото — каза тсУй — нашата

кои промишленост няма изгледи 
и възможности да се разши
ри чувствонлетм фйчлюнЖч 
ри чувствително и да погьл- 

е не цялата работна ръка от

та от

дежите ие сме насоциалистнчс-водство 11 за 
ско издигаме на селото.

Развитието на самоуправ- 
лепнето в организацията, бо 
рбата за неговото утвържда 
ване п преуспяване навсякъ 
де, където работи и живее 
младежта е една от най-важ 
пи ге задачи. Но това изис
ква младежта да бъде дей-

Задачи

Основната задача зана
пред ще е организацията да 
променя посетпепно метода 
на работата си и на органи
зирането си и да го приспо
соби към изискванията па 
нашето социалистическо ра
звитие на базата на самоуп
равлението. Така тя ще сп 
извоюва мястото в развитие 
то на целия живот в кому
ната и ще допринесе за пре
махването на всички слабо
сти, които са налице в сто
панския и в другите сфери 
на обществения ~жнвот. По 
такъв начин ще се 
и до изменяне на отношени
ето към младежта в трудо
вите

па, съзнателна, дисциплини
рана и идейно издигната, за 
да може да наложи 
възгледи и искания със оп
лача. на примера.

Резултатите своите
Младежката организация 

в Димитровградската кому
на през отчетния период е 
трябвало да се бори за съ
живяване на дейността. В 
редица селища и предприя
тия организациите почти не 
съществуваха и трябвало е 
да се положат големи уси
лия: за активизирането им. 
В конфекция „Свобода“, в 
„Циле“, в селата Драговйта, 
Искровци и Паскашия, са 
обновени организациите. 

Там младежките активи са 
били почти разформирани.

Разисквания
Разискващи имаше много. 

Всички обаче сс изказваха 
за трудносите, при които 
живее и работи младежта. 
Представителите от селски
те организации искаха по
добри производствени вър- 
зкп н сътрудничество с ко
операцията и обвиниха я за 
проявени слабости в тази 
насока. Някои делегати го
вориха затова, че младежта

нзтавоският делегат 
сме пие, когато носим дъл
ги коси, 1ииз панталони, ко
гато безделничим, а се опъл 
чаваме на всичко, което 
наш дълг и в културно от
ношение и по отношение на 
нашето социалистическо ра
звитие.

Делегатите от града гово
риха за необходимостта мла 
дежта да има свой дом, 
заемането иа млади в труда

стигне село.
Конференцията приключи 

с решенията за по-активна и 
настойчива работа по оеъ-организации и учреж

денията, което сега поне не 
с па равнището на изисква
нията.

щетевяване на задачите, ко
нто бяха очертани в докла- 

за да и разискванията.Важна задача на младеж- м. н. н.
" Влада Иванов, ученик

к акто всеки и ден и та
зи есенна, студена су
трин тръгнах с моя ве 

рен приятел — колелото по 
пътя Гоин-дол — Димитров
град. Всичко е обикновено, 
всичко е на мястото си. Но 
иа стотина метра пред мен 
забелязах нещо бяло на 
тя — изглеждаше като пе
рушина от някоя кокошка, 
която любознателно е 
ла да види как изглеждат 
автомобилните гуми отбли- 
зу. Когато наближих 
че не
назъбилите се

ложени като часовои в съ
седните ниви дебнеха мо
мент за първата си зловеща 
утринна закуска.

Тръгнах нататък. От нена
дейното ми движение гарва-

Тените хвъркнаха с шум. 
сякаш се ругаеха на моето 
развалено настроение. Хищ
ници!

пъ-

Желюша. Движех се по 
пътя, самотен с парализи
рани сетива. Събуди ме ко
лелото, дявол да го вземе, 
което заскрибуца зад гърба 
ми. Аз съвсем добре позна
вах този шегобиец. Невед
нъж ме е оставило на пътя 
с продупчена гума или ня
коя Друга хавария. Наисти
на единствено

иска-

видях, 
е кокошка. Жестоко

челюсти като. 
че с омраза гледат целия о- 
колен свят, като че 
давна изсъхналите очи с у- 
чудване в питат наистина ли 
няма вече да гледат тоя свят 
и хубав и жесток. В

дизвика така голяма тъга. 
Мъглата, която се1 влачеше 
по околните склонове извед 
нъж ми се видя черна, па
рата която се извиваше над

-т ник»г». без церемонии, А аз зная и причината за 
°лл *атаФалки» Кучета. тяхната ежедневна гибел,
докато стоях на моста спом От кожарата изхвърлят ня- 

них си, че през лятото, тук 
под мен бяха

вече от-

какви остатъци, които сил
но привличат кучешките апе

колело със хвърлени две- 
три кучета. Остатъците от 
тях и сега се виждат. Тогава тити. Мамещата миризма от
тук не можеше да се 
без запушен нос. А 
стотина метра вляво 
мира централното сметлище 
на „Услуга". Там е 
на тия невинни 
цивилизацията.

Тръгнах към 
По пътя

смисъл за хумор. « 
Когато вече помислих, че 

съм избягал от
реката, като че ли искаше 
да избяга от този ужас. Чер 

страшната вената обезформена маса за 
едно с мъгливото сиво утро 
на всичко наоколо даваше

студе
ната утрина обстановка ду-

мълвен вой жестоко осъж 
даше своите незнайни убий
ци. Под ударите на студения 
вятър настръхналата сива ко 
зина трепереше унилно 
то че ли и тя не искаше да 
нарушава царуващата утри
на тишина. Гарваните разпо

към кожарата ги кара да 
пресичат автопътя и само 
най-щастливите успяват да 
стигнат на закуска до кожа

мине 
само нагледка и започнах да дишам 

с пълни гърди при Лукаваш 
кия мост гледката от преди ненормално черен вид. Мъг- 
малко се повтори. На пътя дата продължаваше лениво 
лежеше безформена маса, да се влачи. И всичко бе сти 
плоско петно, беден остатък хнало — и мъглата и парата, 
от някогашно куче. която се извиваше над пов-

Застанах на моста и се чу- ръхността на реката, тиха бе 
дех как смъртта на едно оби и невидимата смърт на тези 
кновено куче може да пре- кучета. Тиха, незабелязана

се на-

мястото
жертви на рата. Повечето от тях оста

ват тук — на петкилметро- 
вото платно като паметници 

иебрежие, като

Кй-
гимназията, 

в ушите ми отеква- 
туризъм, чуж-ха думите: 

денци, холера.
на нашето 
агитатори на антнтуризъм.
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ЕДНА НОВОГОДИШНА 

НОЩ ПРЕДИ 50 ГОДИНИ
раАа, а буржоазията, под защита на войската, лепеше 

н?Ип^зарищ5щНаНаТа ‘ Работниците отново се събираха

ЗАПОЧНАХА арести. Провокаторите ревностно раз 
ьриваха работническите водачи, разпространяваха лъ
жи и клевети. Между първите бе арестуван един хлебо
пекар, редактор на работническия вестник „Търпи'. Бе 
закаран в полицейския участък, където бе подложен на 
адски изтезания.

След това бе направен обиск на работническия

Как, защо? Домът е наша собственост — бунту
ваха се работниците.

И нашите глави са частна собственост — гово
реше Супанц. Все пак, дойде време когато и тази соб
ственост може да се обискува. Няма нищо по-безсмисле- 
но от буржоазните права. Въпроса с работническия дом 
сега органически е свързан с проблемите на властта. Се
га трябва — или всичко да се спечели, или да се загуби.

ОНОВА, КОЕТО СЕ СЛУЧИ на Нова година през 
2921, когато бе убит комуниста Супанц, стана символ на 
десетгодишния режим на безвластието и терора. Може 
би беше само случайност, а може би символична истори 
ческа неминуемост, първата жертва на „Обзнаната" да 
падне в същия ден, когато югославската общественост 
узна за съдържанието на това противработническо въз- 
вание. Защото от 1921 до 1941 година, за двадесет години, 
падаха най-свидните синове на ЮКП.

дом.

*

ЕДНА от първите жертви на разплатата на бур
жоазията с работническата класа падна оня ден, когато 
югославската общественост узна за „Обзнаната". Това 
стана на 1 яцуари 1921 година във Вуковар, където пад
на пронизан от куршумите Стйепан Супанц, комунист, 
виден работнически първоборец от този край. Така при
емането на антиработническия акт бе ознаменувано с 
кръвта на един пролетар.

Преди Новата 1921 година в работническия дом 
Вуковар бяха извършени последните подготовки. Су 

панц правеше постановка на драмата „Неприятел от Ма
ксим Горки. Актьорите — работници и техния постанов
чик искаха да посрещнат Новата година, колкото се може

!
1 1

!!
във

по-тържествено.
Пред Нова година, към четири часа след пладне, 

работник от печатницата донел един екземпляр на пра
вителствената „Обзнана", с която се забранява дейността 
на Комунистическата партия, Съюза на комунистическа
та младеж и Единните класови синдикати в Югославия. 
Супанц и сътрудниците му са били запознати, че вуко- 
варската буржоазия организирали бяла гвардия, подкре
пила жандармерията и тайно се готвела за нападение.

ВУКОВАРСКИТЕ комунисти се намерили пред 
предвидени затруднения. Отказали и телефона, телегра
фа и прекъснали всички други възможности за бърза 
връзка с централното ръководство.

* Какво да се прави? Да се прекъсне борбата? Да се 
прекъсне с работа? Решили наи-напред докрай да про
ведат новогодишното тържество. Впрочем, ако предста
влението се откаже и през нощта нападнат белогвардеи- 
ците, в такъв случай не могла да се даде организирана 
съпротива, хората биха се почувствували усамотени, а 
буржоазията би протълкувала това като слабост на дви
жението. За това е решено всички отговорни другари 
цяла нощ да бъдат по местата си, за да могат да се про
тивопоставят на всяко евентуално нападение.

НАСТЪПИ студена и мъглива зимна
Обзнаната' бързо се разнесе по целия град. По

по

II

1 ;;
«Iне-г I

шш !
1

:
• I

I ,ш !Ч3
вечер. Ве

стта за
улиците шепнеха уплашени хора. Господата ликуваха 
заведенията и по ъглите на улиците, а работниците, са- 
мосъзнателно, по групи, бързаха към Раоотническия дом, 
където гласно роптаеха, изразявайки своето огорчение и 
готовност достойно да посрещнат нападателите.^ Волска
та още не беше излезла на улиците, а полицейските и 
жандармерийските сили бяха в пълна готовост.

Помещенията на Работническия дом пълнеха маса 
работници. Огорчението ставаше все по-голямо.

— Какво става другарю? Съгласно, нали? —

со
все по-го-Огорчението на работниците ставаше 

За да установят по-теснн връзки с работниците, за 
същата вечер била свикана конференция с представите- 

районните комитети на Партията. В деветте ра
йони на Вуковар комитетите представлявали организа
ционните ядра на Партията, а имали свои представители 
и в местния партиен комитет.

До обед ръководителите събирали сведения и 
лизирали положението. Супанц говорил:

— Трябва да изпълним длъжността си. Борбата е 
започнала и трябва да се продължи, без да се отлага, за: 

отлагането значи избягване, а избягването на бор-

лямо.

лите на

питаха ана-
работниците идни други.

— Ясно, само нека дойдат!
Работническите ръководители даваха информации 

за подготовките на буржоазаията и призоваваха работ
ниците спокойно да продължат с представлението. Ако 
стане нещо, ще бъде съобщено предварително. Пред вси 
чки врата бяха поставени часовои, а по улиците поста
вени подкрепления. Беше дадено и строго нареждане: да 
не се пие много, ако дойдат буржоазните провокатори, 
работниците да бъдат трезви, енергични и решителни.

По това време в голямата зала, на сцената зад за- 
Стйепан Супанц, с група другари, обсъждаше ва-

буржоазията. Су-

щото
ба в настоящето положение е равно на поражение.

След пладне Супанц се отправил в града, сред ра
ботниците. На забележките, че в града е опасно, тон от
върнал:

— Когато от тези другари искаме да носят кожата 
пазара, трябва да докажем, че и собствената неси на 

пазим.
ОБИКОЛИЛ всички райони в града, където живее

ли работници. Работниците осигурявали охраната на не
говото движение и го осведомявали за полицейските пат- 
рули.

весата,
рианти на евентуално нападение на 
панц изтъкваше:

__ Трябва да бъдем готови! Борба ще има!
ЗАЛАТА бързо се напълни. Пронизителният 

звънеца предвестяваше скорошното започване иа пре- 
Ступанц още веднъж обиколи дежурните 

последни инструкции, а след това се ка-

звън Нощ. Къщата, в която се провежда конференция
та пази работнически страж. На конференцията Супанц 
решително търси веднага, като първи отговор на забра
няването на вестник „Работнически страж , още през но 
шта да бъде разрушена печатницата, в която се печа-

това да се формира

иа
дставлението. 
часовои, издаде
чи на сцената. __Завесата се вдигна. На сцената се появи първата
картина от първо действие на Неприятел . Тишина, в 
този миг на улицата заехтя войнишка песен. Войската, 

бе изпратила, маршируваше към жандар-

тали буржоазните вестници, а след
революционен комитет, който да организира отпор сре
щу режима на „Обзнаната" и да се основе нелегален ве
стник „Щурм". На края било решено за известно време 
да се избягват по-решителни стълкновения, докато се ус
танови връзка с другите организации и централното пар
тийно ръководство.

Конференцията била завършена. Един след друг, 
работниците изчезвали в тъмната нощ. В стаята оста“®^ 
само Супанц с неколицина приятели. Малко по-късно вра 
тата силно се отворила и някой извикал.

— Жандарми!
Супанц и другарите му скочили в мрака.
Залп. Метеж в непонзатия двор и паднал човешки

която властта
мерийската казарма.

На бината — картина, която представя откъси от 
борбата на руския пролетариат. Вуковарския пролета
риат следеше представлението с внимание. Играта на сце 
пата отразяваше и тяхната действителност. Положение
то беше напрегнато —

РЕШИТЕЛНОСТТА на пролетариите заплаши бур
жоазията, а Супанц се прояви като истински пролетарски 
борец. В постоянна връзка с другарите, запознат с вси- 

става в града, самообладан, вливаше храб-чко, което 
рост и сигурност.

Точно в полунощ, на прага 
се качи на бината и с громък глас описа положението. 
Накрая каза: „Положението е тежко, но ние ще посе
дим!"

труп. След няколко минути — стрелбата секнала. 
Неколцина другари били заловени. Пред къщата, 

с лице към земята, лежал тежко ра
на Новата година, той

в калната улица,
Стйепан Супанц.

Така минала нощта на 1 януари 1921.пения
Нощта беше тиха и спокойна, без стълкновения.

разотиват, а Су- (ИЗ КНИГАТА „КАТОРГА" стр. 364, 366—369)Призори работниците започнаха да се
неколцина другари се скри в къщата на е-’ панц с още

_ТЩХГи-ЦТГ»-.Г ,.........................-
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ПОСЕЩЕНИЕ НА 

ГРАНИЧАРИТЕБосилеградска хроника
I ПО ПОВОД 22 декември, 

Деня па Армията делегация 
от запасим офицери и мла- 

I дежта от Бабушпмца заедно 
е представители па общест
вено-политическия живот » 
Звопци, Ракита и др. край
гранични села, посети грани 

, чарите. По този повод бяха 
разменени и скромни пода
ръци.

СИНДИКАТЪТ ЗЛ СТОПАНСКИТЕ 
ПРОБЛЕМИ I

На третото си заседание Общинската кон
ференция на Сгюза на синдиката в Босиле- 
градската обхцнна обстойно разгледа резул
татите на стопанските организации в комуна
та въз основа на деветмесечните баланси.

Взетите изводи по тоя въпрос задължават 
трудовите колективи да бъдат подробно осве
домени за положението на стопанските орга
низации. С това се цели отново да се повдиг
не въпроса за интеграцията, като се търси 
конкретна отговорност от онези, конто спъ
ват тази решаваща акция.

Синдикалната конференция прие и обще- ЗвОНПЙ
ствен договор — документ, с която се пред- ____
лагат съответни квалификации за ръководни 
стопански постове и се определя предимство 
на незаетите при заимаието им в трудовите 
организации в комуната.

М. Ли.

Ще спре ли мелолет- 

ната деликвенция?
СКАЗКА НА 

Б. БОГДАНОВИЧСКАЗКА НА Д-Р ВАСОЕВИЧ

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ на Об
щинската конференция на 
Социалистическия съюз в 
Бабушница Боривос Богда- 
нович посети на 17 декем
ври: Звопци. На разширено 
събрание на обществено-по
литическите организации 

той изнесе сказка по иай- 
новитс промени в обществе
но-политическата и икономи 
ческа система у нас, както 
и някои актуални въпроси 
от международната полити- 
ка. Другаря Богданович спе 
циално се спря върху най- 
новите събития в отношени
ята между СФР Югославия 
и НР България и коментари 
итс след отлагането на 
селещението на президента 
Тито на Италия.

СПЕЦИФИЧНИТЕ и сложни задачи Службата 
вътрешни работи в Босилеград изпълнява ця

лостно, макар че е изправена пред редица трудности. 
Една от тях е в недостига на работници.

От началника на тази служба другаря ВИНКО 
СТОЯНОВ поискахме отговор за най-болезнения 
въпрос през изтеклата година.

Миналата седмица пред комунистите от 
Босилеград и близките околни села д-р Вучи- 
на Васоевич, член на Секретариата за обще
ствено-политически въпроси при ЦК на СКС 
и професор на Белградския факултет за по
литически науки произнесе сказка на тема:
. Актуални проблеми за по-нататъшното раз
витие на нашата обществено-политическа си
стема".

Сказката бе проследена с повечето инте
ресни въпроси, някои от които се отнасяха и 
до начина за по-нататъшното усъвършенству- 
ване на комуналната система.

— Безсъмнено това е малолетната деликвен
ция — каза той. Засега тя е най-много присъства^ 
ща в Босилеград, но напоследък започна да обхва
ща и селата. В двадесет на сто от всички регистри
рани случаи, в които е повреден закона касае се 
за малолетници. А пък тежките кражби са били 
изцяло дело на малолетните деликвенти

НОВА АВТОБУС \А ЛИНИЯ ЗА Г. ЛЮБАТА

От Нова година_ и все докато пътя през
Ьесна кооила не бъде проходим на лгобатс- 
кия район покрай съществуващия ще бъде 
пуснат още един автобус. Новият автобус ще 
търгва за Горна Любата след пристигането на 
вечерните автобуси от вътрешността към 19 
а ще се завърща към 5 часа пред търгването 
На Утринните автобуси. По такъв начин път
ниците от тоя район ще имат добри съобщи
телни връзки, което ще е голямо облекчение

По мнението на Стоянов тази проява е твърде 
сериозна и заслужава отделно внимание и от дру
гите обществени фактори.по-

Става въпрос за организирани кражби. От тях 
най-често страдат търговските магазини в близки
те на Босилеград села, а дори и в центъра на гра
да. Напоследък не са сигурни и частните домове 
на хората в Райчиловци, Радичевци и други места. 
В изгодни моменти

Накрая Ар. Богданович от 
говори на зададени въпроси.

тук влизат младите крадци. 
Търсят първо пари, а ако не намерят ограбват вси
чко, което им попадне под- ръка. При това е оче- 
биеща безмерната им дързкост: пробиват 
ви, плафони, ползват въжета

В. В. М. Ан.

Сурдулица Милан Величков покрн-
за качване и др.

В повечето случаи малолетниците отиват в 
кражба поотделно, но по някога и групово. В къс
ните часове те лутат по улиците, събират 
определени места на договор и след това започват 
акция. Разоира се, това не остава незабелязано от 
милиционерите. След тези сигнали 
рнте им- и ги разоткриват...

Идейно-политически проблеми и за
дачите на СК във връзка с тлх

се на

тръгват по ди-

Има ги и такива, които се определят за друг 
вид деликвенция: чупят прозорци, витрини, 
съобщителни нарушения, организират комарджи- 
йници, пречат на културни манифестации и филмо
ви представления и др.

За щастие, почти

На V заседание на Оощин- рации на село и в съветите 
конференция на СК на местните общности.

т°г "в^С^рдулица,Смежду дру

гото ояха разгледани и идеи (около 500 на брой) не е по- 
но-политическите проблеми добро. Трудовите 
младежта и задачите на СК 
във връзка с тях.

В Сурдулишка община има 
35 селски активи

правят
в тежко положение се нами
рат младежите от стопанс- • 
кото училище в Бело поле, 
където няма достатъчно по
мещения за нормална рабо
та, училищния инвентар е ос 
къден, по-маглата също та- 1 
ка, разпределението на часо 1 
вете е неравномерно, така че 1 
има дни когато учениците 
учат и по 11 часа дневно. 
Учениците не получават ни
какви възнаграждения от 
обществените трудови орга
низации и частните занят- 
чии при конто са на практи
ческо обучение.

ската

редовно и за кратко време п 
тези нарушители биват заловени.организа

ции със слабите си резулта
ти не могат да създадат ус
ловия за нормална дейност 
на младежките активи при 
тях. Жилищните проблеми на 
младите не 
личните им доходи низки, а 
не съществува и ресторан 
за обществено хранене. Ръ-

Кои са малолетните 
— Предимно

деликвенти?
това са ученици и в повечето слу

чаи синове на материално добре обезпечени 
тели каза Стоянов. Малцина 
нямат родители и

на младе
жта, 4 в трудовите органи
зации, 11 в училищата и 2 
актива в самия град-Сурду- 
лица с около 7.500 младежи.

В най-тежко
^!^Т«аКГИВИТе ПО Селата ководителите на трудовите 
заяцото болшинството младе- организации не проявяват

ТАЪ“ образова- разбиране на подобрение ?с 
нието си или пак отиват на ловията яа пябптя ггп ..У 
печалба във вътрешността дежкте Р & МЛа‘
па страната ни, или вън от
нейните граници. По такъв НаЙ-организираният 
начин на село остават пре- младежта се намира в сред 
димно девойки, които са ела ните училища, където в три 
ро заинтересовани за общес те средни-професионални 
твено-политическата работа, чилища живеят и работят 
липсват и условия: няма по- 1-127 младежи и девойки Тук 
мещения за събиране на мла дейността на младежта е 
дежта, не съществува сът- по-разновидна и с по-големи 
рудннчество с останалите об резултати. Трудности с кои- 
ществено-политически орга- то тя се среща 
низации, просветните работ
ници итн. Малък

роди-
са онези, които 

средства за живот, за да се реса разрешени,
шат на кражби.

положение се
След като заловим такива деликвенти —

ни първо осведомим родители- 
тя и нямат, социалния орган при община-
та и училището, в което учат. Изненадва,
ГГ’ които се инак ползват с авторитет,

което „ТаЙ СС поставят в защита на децата си, с 
дават кураж и занапред да бъдат крадци.

продължи събеседника 
те им, а ако

В материалите се подчер
тава, че сегашните форми и 
съдържанието на идейното 
образование в Съюза на мла 
дежтта.са 
несъвремешш. С идейно об
разование не се занимават

че някои 
в та-активи.

Дял на
недостатъчни и

лпгтятх, ремълчаване на родителите, както и не- 
и лллтл вата възпитателна дейност на училищата 
с 1 ежките организации са главните причини за 
създадената малолетна деликвенция.

У-
широките слоеве на млади
те, а особено работническа
та и селската младеяс. Зато
ва се набляга в бъдещата ра 
бота да се организират семи

жЯа Т° за1цо изтъкна Стоянов — нашата слу- 
ва Яят МОЖе сама да се справи с тази опасна проя
де' В настоящата година очакваме помощ
от останалите фактори — 
щата и

са: лоши ус
ловия на живот и работа в 

е броя на интерната в Бело поле 
младежите „ а СКЖ. в ръ. п„ квартири „ *рана в'част. 
ководствата на зем. коопе- „„те домакинства. Особено

нари, курсове и дебатни клу
бове за издигане на идейно- 
политическото

скъ- на първо място учили- 
организации.младежкитеравнище на

младите.
Страница 12
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За новогодишнатаИНТЕРЕСНО
т

вечерЗАБАВНО
Щ

Календарът съвсем изтъня. Още 
и ще дойде Нова година.

Приятно е да посрещнеш празника в клуба, в 
ресторанта, но може би най-добре е в дома, сред 
роднини, близки и приятели. Нова година 
ник на семейството. Нашите деди са вярвали, че~ 
така, както те завари Нова година, така ще ти 
върви през цялата година. Затова, ако имаме въз-. 
можност, нека приготвим богата трапеза, нека но- 

гости, за да бъде още по-весело. Всички 
обичаме веселието, но не всеки умее да придаде 
празничност на празника.

няколко дни

РИМСКА
ВОЙНИШКА ДИПЛОМА 
ОТ 222 НАМЕРЕ Н.Е.
НА ПРИ ПЛАНИНЦИ

те праз-

каним

Ч.

Козметиката 

на помощ...
В Съединените щати все 

повече расте броят на мъ
жете и жените, конто тър
сят скъпо платените услуги 
на специалистите 
етични операции, 
преди няколко години само 
артисти и светски сноби 
прибягваха към оперативно 
отстраняване 
торбички под очите и други 
очевидни признаци на ста
рост, сега повечето пациенти 
на хирурзите-козметолози са 
чиновници. За тях младеж
ката външност е гаранция, 
че .ще запазят работата си 
и няма да бъдат заменени е 
млади работници. Стойност
та на подобна операция е 
около 900 долара.

. *
Може ли Нова година без елха — тази зелена 

горска красавица? Поставете дръвечето в пръсте- 
гърне или ниска, широка ваза. Затрупайте ство

ла му до някъде с влажен пясък. Закрийте го с 
памук, а върху него насипете конфети, звездички, 
изрязани от станиолов лист или цветна хартия.

Преди да накичите елхата, определете мястото 
й. Ако я оставите в средата на стаята, украсете я 
равномерно от всички страни. Но за да не пречи, 
поставете я най-добре в ъгъла и украсете само „ли
цето' й с гирлянди и стъклени топки. Ако дървото 
е голямо, сложете по-едри украшения, но ако е мал
ко, тези украшения ще изглеждат груби, тежки. В

по пла- 
Докато но

на бръчки,

такъв случай сложете само няколко едри стъклени 
останалите нека бъдат малки, лешвукрашения,

Освен украшенията, купени от магазините, напра
вете някои от цветни хартия.

Стъклените украшения не завързвайте близко 
за клонките, а ги оставете да висят на дълъг конец.

Елхата показва цялата си прелест, когато се 
„запали' . Тогава заиграват всички отразени свет
лини по стъклените топки, заблестяват „звездите", 
животните оживяват, Ако имате електрически све
щи, това е най-добре и безопасно.

Отрязаните клонки от елхата не хвърляйте. Те 
са ви нужни за празничната маса, която ще под
редите, преди да дойдат гостите. Наредете кера
мичен съд портокали или червени и жълти едри 
ябълки, помежду тях набодете елхови клонки. По 
една клонка сложете и под всяко блюдо или в кър-

ИЗСЛЕДВАНИЯ НА
ШВЕЙЦАРСКИ
СПЕЦИАЛИСТИ

пата за хранене.
На новогодишната трапеза е приятна светлина

та на запалените свещи. Поставете един или два 
свещника на масата, обвийте ги с елхови клонки, 
като ги привържете с цветен шнур или панделка.

Предварително обмислете поздравления за до
машните си и за гостите, които сте поканили. Те 
могат да се напишат на дълъг лист хартия като 
папирус с ..печата'' и „подписа" на Дядо Мраз. Това 
„послание на Дядо Мраз" ще бъде особено интере
сно за децата.

Голямо оживление в празника внасят подаръ
ците — дребни предмети, приготвени в големи па
кети. Сложете в тях за пушача цигарена кутия са
мо с една цигара, клечки за зъби — за гастронома, 
люлка солинчка — за добрата къщовница, книжен 
гердан — за кокетната. Важното е подаръкът да 
преследва някаква цел. Например часовник-играч
ка подарете на този, който обича до късно да спи 
и сутрин закъснява за работа, за училище.

Изберете за ръководител (тамада) на вечерта 
най-находчивня, най-веселия от компанията или от 

Но не разчитайте на случайността.

Колектив от специалисти 
заболяло сърдечно-съдови

Базел (Швейцария)вания в 
под ръководството на д-р 
К. Видмер в продължение 
на десет години са изслед
вали няколко хиляди мъже 
и жени, заети в производст- 

„Швайцер 
„базел-

Споредвото.
илюстрите“, 
ските изследвания“, така и 
много други изследвания от 
подобен род са показали, че 
хората с излишно тегло, с 
високо кръвно налягане и с 
по-голямо съдържание 
холестерин и захар в кръв
та, а също и страстни пу
шачи и физически иитерни 
са повече изложени на 
опасност ог атеросклероза. 
„Лицата обединяващи три 
от тези опасни фактори, за
боляват 13 пъти по-често, от 
колкото останалите“ 
заявил д-р Видмер.

както

па

семейството.
Предварително обмислете „програмата" и вашите 
гости ще си спомнят с удоволствие за тази вечер.

Новогодишните подаръци, които сте приготви
ли за баба и дядо, за децата, за съпруга или съпру
гата пакетирайте красиво, завържете с панделка и 
във възела пъхнете по едно елхово клонче.

Ако сте поканени в друг дом да срещате Нова 
година, не закъснявайте — това не е вежливо. Мо- 

би ще трябва да помогнете на домакинята, тази 
вечер без това тя има да прави толкова неща.

е

же
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„АНГРОПРОМЕТ“
ТЪРГОВСКО ПРЕДПРИЯТИЕ НА ЕДРО И ДРЕБНО

ЧЕСТИТИ 1971 ГОДИНА
на своите делови приятели и граж
дани и читатели на „БРАТСТВО“

Общинската скупщина АВТОТРАНСПОРТНО ПРЕДПРИЯТИЕ
БОСИЛЕГРАД

БОСИЛЕГРАДЧЕСТИТИ

НОВАТА 1971 ГОДИНА ЧЕСТИТИ

НОВАТА ГОДИНАНА НАСЕЛЕНИЕТО ОТ КОМУНАТА С 
ПОЖЕЛАНИЯ ЗА НОВИ ТРУДОВИ ПО
БЕДИ И БЛАГОДЕНСТВИЕ

НА НАСЕЛЕНИЕТО ОТ БОСИ- 
ЛЕГРАДСКО, НА ВСИЧКИ СВОИ 
КЛИЕНТИ И НА ДЕЛОВИ СЪ
ТРУДНИЦИ С ПОЖЕЛАНИЯ ЗА 
УСПЕХ И ЩАСТИЕОБЩИНСКИЯ КОМИТЕТ НА СК И 

ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА 

ССРН В БОСИЛЕГРАД ТЪРГОВСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „СЛОГА“
БОСИЛЕГРАД

Чесшиши НоЬа 1одина
ПОЗДРАВЯВАТ С НОВАТА, 1971 ГОДИ
НА НАСЕЛЕНИЕТО ОТ КОМУНАТА, 
ПОЖЕЛАВАЙКИ МУ НОВИ ТРУДОВИ ПО 
БЕДИ И БЛАГОДЕНСТВИЕ. НА ВСИЧКИ СВОИ ПОТРЕБИТЕЛИ И 

ДЕЛОВИ ПРИЯТЕЛИ, КАТО ИМ ПОЖЕ
ЛАВА ЩАСТИЕ И УСПЕХИ В РАБОТА-ТА.ЗЕМЕДЕЛСКАТА КООПЕРАЦИЯ

„Н А П Р Е Д Ъ К“
БОСИЛЕГРАД Земеделската кооперацияЗЕМЕДЕЛСКАТА

КООПЕРАЦИЯ
- ГОРНА ЛИСИНА

в Д. Тлъмино
НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ 
НА СВОИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ И ДЕЛОВИ 
ПРИЯТЕЛИ

ЧЕСТИТИ

ЧЕСТН1И вОВШ1971 ГОДИШ
ЧЕСТИТИ НА НАСЕЛЕНИЕТО ОТ 

КОМУНАТА, НА ВСИЧКИ 
ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВО
ДИТЕЛИ И НА СВОИТЕ 
ДЕЛОВИ ПРИЯТЕЛИ С ПО
ЖЕЛАНИЯ ЗА НОВИ ТРУ
ДОВИ УСПЕХИ И ПО-ДОБ
РО СЪТРУДНИЧЕСТВО 
ПРЕЗ ГОДИНАТА

НОВА ГОДИНАНОВАТА ГОДИНА
НА НАСЕЛЕНИЕТО ОТ БО 
ОИЛЕГРАДСКО И ВСИЧКИ 
ЧИТАТЕЛИ НА ,в. „БРАТ
СТВО”

С ПОЖЕЛАНИЯ ЗА НОВИ ТРУДО
ВИ УСПЕХИ И ПО-ДОБРО СЪТРУ
ДНИЧЕСТВО.

КРЕДИТНА БАНКА В ЛЕСКОВАЦ
а; С КЛОНОВЕТЕ СИ ВЧ* ' -4 $

И БОСИЛЕГРАД
НА ДЕЛОВИТЕ СИ ПАРТНЬОРИ, СПЕСТОВ
НИЦИ И ВСИЧКИ ТРУДОВИ ХОРА. 

ВАШАТА БАНКА ПЛАЩА 
— ЗА РЕДОВНИ 6»/. ЛИХВА 
— ЗА ОСРОЧЕНИ ВЛОГОВЕ 7,5«/о 

ВАШАТА БАНКА ПРИЕМА И ДЕВИЗНО 
СПЕСТЯВАНЕ.

БУЯНОВАЦ
СУРДУЛИЦА

ВУЧЙЕЯМ
ЛЕСКОВАЦ

ГЪРДЕЛИЦА 
ЛЕБАНЕ 

ВЛАСОТИНЦИ 
ВЛАДИЧИН ХАН



СЪОБЩЕНИЕ
Новогодиш- 

Ш1\\\ не честиткЬе
зя новогодишните награди от награди- 
ния конккурс

(ПРОДЪЛЖЕНИЕ ОТ 4 СТР.)

Стевча Иванов, Драговита, Димитровград 
— Драгица Гюрова, Горна Невля, п. Д. Невля 
— Славица Йорданова, Д. Невля

Биляна Милева, Бански дол, п. Поганово 
Иванка Гюрова, Горна Невля п. Долна Невля

5. 10 книжки „В РАЗЛИЧНИ ПОСОКИ " от Миле НИКО
ЛОВ получават:

Ядранка Нейчева, Борис Кидрич бб, Тетово 
— Никола Андонов, Райчиловци, Босилеград 
— Борис Лилов, Долни Криводол, п. Каменица 
— Гордана Станоева, Бански дол, Поганово 
— Александър Александров, Паралово, Босилеград 
— Графинка Заркова, Г. Невля, п. Д. Невля 
— Ванче Христов, Мария Бурсач 1/1, Панчево 
— Първан Тодоров, Поганово, ЗП Поганово 
— Филка Рангелова, Бански дол, Поганово 
— Гордана Стоянова, Бранислав Нушич, 5-Н/14 

Враня
6. По еднн годишен абонамент на ..Другарче" получават:

— Бранко Савов, Каменица, ЗП Каменица 
— Велимир Цеков, Ново Бърдо, Косово 
— Първан Тодоров, Бански Дол, Поганово 
— Бисерка Христова, Бански Дол, Поганово 
— Васил Адамов, Н. Киров 48, Димитровград

7. Свободан Тодоров, Маршал Тито 70, Димитровгард, 
получава:

ЕДНА ПОКРИВКА (Подарък от „Услуга" — Дими
тровград)

8. Александър Рангелов, Барие, Д. Невля получава:

ЕДНА ПОКРИВКА („Услуга" — Димитровград)
9. Славица Йорданова, Д. Невля има ЕДИН ОБЕД ДО 
НАСИТА в „ДЕВЕТ МЕЗЕТА" на ГАНЧО МЕРДЖАРОВ
10. Никола Димитров, Димитровград, Власаки Алексов 
22/6, получава: ЕДИН ОБЕД ДО НАСИТА в прочутото 
кафене „ДЕВЕТ МЕЗЕТА" на ГАНЧО МЕРДЖАКОВ — 
Пирот.

На предприятието за 
тища од Ниш — догодину 
да не меша границете — 
границата неке вечима при 
Белу воду, нело при Криво
дол.

пу-

СВИ ПРАЧАЮ ЧЕСТИТКЬЕ ЗА НО- 
ВУ ГОДИНУ ПА РЕШИ И Я. *

* 4 На селяцити — Ако сакаю 
да коперираю със задругуту 
да се залету малко повечко 
та да прескоче заграджуту.

♦

На Кроне оди Тлъмино — 
Ако си почел да прайиш ка
шкавал, окни ме зайедно да 

първуту турту.

V Ъ-ЛПГПМ

НА „УСЛУГУ" ЖЕЛАИЕМ ДА ПРИК- 
ЛИКА ЖЕНЕТЕ И ДЕЦАТА НА СВИТИ йедемо 
РАБОТНИЦИ. ТА ДА СТАНЕ ЙЕДНА 
АРНА ВАМИЛИЯ.

)

♦
НА КОЖАРУТУ ЖЕЛАИЕМ ЗАЙЕД

НО С КОЖЕТЕ ДА ЩАВЕ ОД НОВУ ГО- хи додека си жив асфалтат 
ДИН НАТАМ И ЛАНСКИТИ МУЗЕВЕР- 
ДЖИЙЕ.

На бай Вепе — желайем

да ти дойде пред праг, ако 
враиянци не забораве кво 
су почели.

НА ГУМАРУТУ — ДОГОДИНУ ПОВЕ
ЧЕ ДА ПРОИЗВОДИ, А ДА НАМАЛИ 
СКЛАДИЩАТА.

*-

НА АДМИНИСТРАЦИЮ- 
НА „ЦИЛЕ” — ТИШЛЬЯРНИЦУТУ ДА, ТУ У ОБщИНУТУ У БОСИ 

СВЪРЛЬИ ОД ГЪРБИНУТУ ЛИЧНУТУ ЛЕГРАД - ЧЕСТИТИМ 
ДИКТАТУРУ, А ДА УВЕДЕ ДИКТАТУРУ .„НОВАТА“ места на НА- 
НА ПРОЛЕТАРИЯТ АТ. ЧАЛНИЦИ. ДА БОГ ДАДЕ,

ПА ДА ВИ ИЗБЕРУ КИКО
СЪГА.„АНГРОПРОМЕТ" — ПИРОТ ДАВА СЛЕДНИТЕ 

НАГРАДИ: *

НА МОТЕЛАТ У ДИМИТ
РОВГРАД — ПО-МАЛКО ТО- 
ЯГЕ, ПОВЕЧКО БЛАГЬЕ...

11. Нацков Алексов, Барийе, Долна Невля — една мотика
12. Ивица Алексов, Пъртопопинци — пет грамофонни 

плочи
13. Костадин Каменов, Станко Паунович 42/8, Ниш — 

пет грамофонни плочи
14. Миодраг Митов, Босилеград, Пилярска 66 — воденица 

за кафе
15. Владимир Харизанов, Божица — воденица за кафе
16. Силвестър Величков, Поганово — гарнитура сита
17. Венетка Милева, Поганово — лизгар
18. Марин Миланов, Момчил Войвода Димитровград — 

тенджера за бельо
19. Захари Павлов, Симо Милошев 7, Димитровград — 

гарнитура за кафе
20. Миланка Любенова, Пресека, Звонци — ножици
21. Ванче Христов, Мария Бурсач 1, Панчево — железна 

вила
22. Славчо Тодоров, Драговита, Поганово — една вага 

„Марина"
23. Александър Рангелов, Долна Невля — комплет чаши 

за вода
24. Васил Василев, ВП. 2805/16 Карловац — круналка за 

царевица
25. Любев Михайлов, Божица — Нощна лампа
26. Първан Тодоров, Поганово — една тенджера
27. Маргарита Тошева, Стефан Димитров 2, Димитров

град — една кофа
28. Веля Голубов, Драговита Поганово — воденица за 

месо
29. Мирослав Иванов, Драговита, Поганово — емайли

рани съдове
30. Анче Давидкова, Смиловци — воденица за кафе
31. Александър Александров, Паралово, Босилеград — 

воденица за кафе
НА ПЕЧЕЛВИШИТЕ ЖЕЛАЕМ ВЕСЕЛО ПРЕКАР

ВАНЕ НА НОВАТА ГОДИНА!

)

*

I НА НОВИНАРЕТЕ ОДИ 
„БРАТСТВО“ — ДА УВЕДУ 
СТРУЮ ЙОШ У НЕКОЙЕ 
СЕЛО.

1/и и

Шет) ♦

НА МАРИН МЛАДЕНИН 
— КА СТИГНЕШ У БЕЛ
ГРАД, ПА ДА ПИШЕШ--ЗА 
КЪЛЧИЩАТА И АКО СЕ МУ 
ВАШ ПОКРАЙ НАЙЛОНЪТ.

ДО ВАБРИКАНТИТЕ НА 
ДИПЛОМЕ — БОСИЛЕГРАД 
— ТЕ ЕДНА ВАБРИКА И У 
БОСИЛЕГРАД ДА ЗАПУШИ. 
ЧЕСТИТО. НО ПАЗЕТЕ НА 
КАЧЕСТВОТО ДА ВИ НЕ 
СИМНУ ОТ ПОСТОВЕТЕ...

Хо И К у р с 3 3

«^ирек-г^рНА „БАЛКАН" — АКО ПАК РАСПИ- 
СУЙЕ КОНКУРС ЗА ДИРЕКТОРА ДА ИЗ- 
ЛЕЗНЕ И СЛИКАТА НА СЪГАШНЬОТО- 
ГА, ТА ДА СЕ НЕ МУЧЕ ДРУГЬИ ДА ИС- 
ПРАЧАЮ МОЛБЕ.

гТТосгреаиднь на. годмнА
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(СЛЕДВА НА 16 СТР.)
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