
ТЪРЖЕСТВЕНО ЧЕСТВУВАНЕ 

ДЕНЯ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО
Димитровград

та, че тази година Деня на 
освобождението на Димитро 
вградена община се чествува 
в рамките на широка дей
ност по провеждане' на Пис
мото на другаря Тито и Из
пълнителното бюро на СКЖ, 
в прилагането на конститу
ционните амандмани и 
билизиране на стопанството.

Спирайки се върху пости
женията на Димитровград-

Щ11

ДИМИТРОВГРАД търже
ствено ознаменува Деня на 
освобождението — Осми орп 
тември. В залата на Центъ
ра за култура и забава се 
състоя тържествена сесия 
на Общинската скупщина. 
Пред гостите от съседните 
общини, представители на 
'Югославската народна ар
мия и отборниците на двете 
камари на ОС за значението 
на празника, развитието на
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Югославската делегация се ста-
завърна от Алжир

Политиката на необвързване 

никой не може да оспорява
I

иI

шт
'■V

й
изтъкна президентът Тито, говорейки за резултати
те от Четвъртата конференция на необвързаните 
страни, състояла се от 4 до 8 септември в Алжир

к

I, I' ,1 !
На 10 т.м. президентът на 

републиката Йосип Броз Ти
то със съпругата си и сътру
дниците се завърна от Ал
жир, където възглавяваше 
югославската делегация на 
Четъвртата конференция на 
необвързваните. След търже
ственото посрещане на аеро
гара ,3елград" президентът 
на републиката Тито даде 
следното изявление:

„Нашата общественост 
запозната чрез печата и ра- 
дио-телевизията с работата 
и резултатите на Четвъртата 
конференция на шефовете 
на държавите и правителст
вата на необвързаните стра
ни. Мога да кажа, че ние 
пристигаме от Алжир твърде 
доволни.

Алжирската конференция 
беше наистина едно истори- 

" от огромно

На една такава голяма сре 
ща на страни с различни об
ществено 
теми и специфични условия 
на развитие, които се сре
щат с различни проблеми, 
разбираеми са, пък и неиз
бежни и различия в някои 
възгледи и становища, Обаче, 
що се касае до основните 
цели, които представляват 
същността на необвързване- 
то, на конференцията сепро 
яви голямо единство на въз
гледите и интересите, без ог
лед, че например числото на 
участниците повече от три
кратно се увеличи по отно
шение на Белградската кон
ференция-

I
Награденитеполитически сис-

ска община във всички об
ласти на обществено-полити
ческия живот Славов изтък
на, че Димитровград не е\ве- 
че община с изостанало сел
ско стопанство й дребно за
наятчийство, но са израсна
ли нови и модерни промиш
лени обекти, които заемат 
важно място в стопанството 
на Димитровградска общи
на. Миналата година напри
мер, благодарение на капи
таловложенията и реконстру 
кциите на съществуващите 
мощности, съвкупното произ 
водство и оборот са възлез
ли на 240 милиона динара, а 
само след шестте месеца 
през настоящата — съвкуп
ното производство е достиг
нало над 140 милиона дина
ра. Националният доход ми
налата година е възлизал на 
4.320 динара, което предста
влява значителен прогрес в 
развитието на нашата общи
на и увеличаването на ней
ната материална основа.

(НА 4 СТР.)

Народоосвободителното дви 
жение и следвоенното изгра 
ждане на Димитровградска 
община говори Димитър Сла 
вов, председател на Общин
ската скупщина.

След това Славов връчи та 
згодишните септемврийски 
награди, които получиха два 
десет и осем лица, трудови 
и други организации.

Този ден най-радостно пое 
рещнаха и двадесет и осем 
.младежи и девойки — нови 
членове на Съюза на кому
нистите. Партийни билети 
ям връчи секретарят на Об
щинския комитет на Съюза 
на комунистите, Райко Зар
ков. . ,

ПОЛИТИЧЕСКАТА И СТО
ПАНСКА ВЗАИМОЗАВИСИ
МОСТ НА НЕОБВЪРЗВАНЕ- Тържеството увеличи и 

прочутия оперен певец Ми
рослав Чангалович, който 
гостува в Димитровград.
ИЗ РЕЧТА НА ДИМИТЪР 

СЛАВОВ
В доклада си Димитър Сла 

вов между другото подчер-

ТОсъбитиеческо
значение. Постигнатите 
зултати надминаха 
очаквания* Разбира се, труд- 

момента да се даде
за значението 

за нейна-

ре-
Желая особено да изтък

на, че на самита твърде ясно 
бе съблюдана взаимозависи
мостта на политическия и

нашите

но е в
пълна оценка 
на конференцията, 
та работа и приетите реше- 

които са пропити с ре- 
за възможно

(НА 2 СТР.)ния,
шителност 
дейна акция 33 тяхното про
веждане. Нейният отзив още 

много голям в целия

по-

ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА 
ЙОСИП БРОЗ ТИТО

сега е
свят, и няма съмнение, 
конференцията Ще има 
лямо влияние върху 
ята в света през времето, ко- 
ето е пред нас.

Конференцията 
потвърди силата 
~гтя на политиката
ВЪрЗВтГкъ« кРоиВГсНе%емим
Гз^оиГсеПорГпрОчеаид-

необвър 
сила

И. Б.че
го-

събити- единствена мярка за то
ва какъв пробив в света иа- 

политиката на необвъ-
не е Драги другарю Тито,

Събрани днес на нашето годишно тържество по случай Деня 
па освобождението на Димитровград от фашизма — Осми септември, 

нашия двадесет и десетгодишен път и ръст и ко

прави
рзване. Още по-важно е кое
то дойде до израз на конфе
ренцията — че се е развил и 
укрепнал концептът на необ 
вързването, който е пуснал 
дълбоки корени в съзнание
то на милиони хора и много 
народи във всич ки части иа 
света. Със своето съдържа
ние и широта на възгледите 
дебатата, цялостно гледано, 

на необвързаност- 
се гледа само ка

за защита на

напълно 
и жизнено- 

на неоо- иаправихме анализ на 
нстатирахме, че всичко онова, което сме направили и постигнали, сме 
направили благодарение на усилията и усърдието на нашите гражда
ни, нашият Съюз иа югославските комунисти и па Теб лично, другарю 
Тито.

на

че идеята
политиката на

такава
но е, 
та на
зване стана*яната полити-на международнат й
ческа сцена, к0я7 Л0же да уважава повече^
ГожеПМ™вап нейно«

Гя^Пъ/ху^да-
ните събития, ,,еждупаро- и досегашният между 1

За тези три десетилетия изградихме напълно нови обществени от
ношения в пашата община, повдигнахме и построихме нови заводи, 
училища, здравни станции, електрифицирахме нашите села, създадох
ме нови съвременни условия за нов живот и нов подем на работа в са- 
моуправителпата пи родина.

Нашите трудови хора, другарю Тито, се радват на своя обще 
стаен престиж, радват се на равенството, равноправието, братството 
и единството, те изграждат непоколебимо своята община и ратуват за 
своето утрешно по-щастливо бъдеще. Трудещите се от Димитровград
ска община са горди иа своя принос в освобождението па страната си 

строителството на свободната си югославска общност иа братски
те народи и народности.

Сегашните конституционни промени, Платформата на Десетия 
конгрес па Съюза на югославските комунисти, Вашето Писмо другарю 
Тито недвусмислено потвърждават, че Съюзът па комунистите действи
телно представява авангард на работническата класа, от 

се и ще се учим в нашата бъдеща работа.
Чествувайки днешният наш светъл празник, изпращаме 

горещи поздрави, другарю Тито още дълго да ни живееха и водиш в ко
си трудови победи за щастието и благоднестеието на всички ни.

От пргхсъствуващите на годишното 
общинско тържество е град Димит
ровград по случай Осми септември 
—• Деня на освобождението.

мо
ня- показа, че 

та вече не 
то на средство 
собствените интереси и 
чин за превъзмогване 
коваха подялба, но като на 
политика, която се борш. за
СпиГо3—ИЯШО&.

Отношения между страни
демократични основи. Тя 

?°АГза Независимост и рав-бата за незав колоииали.
Нмя‘Ри расоватаУдискримина-
Зи срещу всеки вид на до- 
ция' и намеса във вът- минаЦИЯ и и други
реШТСзаРрсшаИваие на^У 
стр междудародпи пробле-

■

па
на бло

ден публидитет.
и пае на

на около 0СВ° бб Стра 
движения- На около да
д™иСиВправНтолшва. То 
ва е най-голяма среща, «оя^ 
то е проведена досег ^ 
рията на такова високо Р

"ИНо Увеличението па 6РОД
на страните — учаегни

която сме се
учили, учим

Ти

света.



ва се търси прекратяване ла 
всеки кил домииадия и чуж
дестранна експлоатация и 
потвърждава праното на дър 
жаните отново да възстано
вя7' суверенитет над природ
ните си богатства.

В края на Декларацията 
се казва, че шефовете на дъ
ржавите и правителствата 
са ре/пили да укрепят своя
та ак/лия и съгласуват уси
лията си за да осигуря'/' кон- 
тинуитст и ефикасност на 
политиката на необвързване, 
чияТо обоснованост и оправ
да пост са потвърдени от най- 
новото развитие на между
народното положение.

индустриализираните
Досегашните уси-Успешно прнключж 1У-та конференция не необвърза

ните в Алжир
от

страни
лия всс още ис са допели до 
някой по-значителеи резул
тат. В декларацията се изтъ
ква, че развитието иа иконо 

чсските отношения и уве
личение па оборота между 
развитите страни в 
случай не смеят да угррзят 
основните интереси па раз
виващите се страни, след то

ми
КОНФЕРЕНЦИЯТА ПРИЕ АКЦИОННА ПРОГРАМА, ПОЛИ

ТИЧЕСКА ДЕКЛАРАЦИЯ, ИКОНОМИЧЕСКА ДЕКЛАРАЦИЯ 
И 14 РЕЗОЛЮЦИИ

никои

Политическо декларация
;жне, Конференцията търси 
свикваме в най-подходящ 
срок иа международна ко
нференция по разоръжава
не, иа която да учачетвупат 
всички страни.

Коиферс! щията потвърж- 
дапа предаността па псобър- 
занитс па принципите и цели 
те па Повелята па ООИ, ечи 
та, че световната организа
ции може да представлява 
ефикасен инструмент иа ми
ра, международната сигур
ност н сътрудничество, но 
същевременно изтъква, че 
съвремепито условия па фун 
кциоиирапс па Обединените 
нации ис винаги отговарят 
иа новите международни об
стоятелства и не позволява 
им напълно да изпълнят ми
сията на мира и развитието. 
Затова необвързаните 
пи подчертават необходимо
стта от
иа ОНН, търсят. Съветът за 
сигурност да не смее да бъ
де възпрепятствуван и изпъл 
идването иа своите функции 
които му възлага Повелята.

Конференцията отделно 
изразява загриженост пора
ди постоянното влошаване 
на икономическите условия 
на развиващите се страни и 
непрекъснатото разширява
не на пропастта отделяща ги

коифрантацията на народите 
с колониализма, доминация- 
та чуждестранната окупа- 

нмпе

Най-напред в Декларация
та се изреждат страиите-уча 
стаички, наблюдатели и юс-
ти на Четвъртата конферен- ци*, иеоколониалмзма, 
пиа на необвързаните. Казва риалнзма и циоиизма оста- 
ге че на срещата са участву иа като безспорна реалност 
вали повече от половината на нашата епоха, 
държави членки на между
народната общност, Това го
вори за животворността и 
динамизма на политиката на 
необвързване.

След като се подчертава, рабване, мирът ще оъдс ог- 
че участниците на Конферен ранпчен, както по принцип, 
цията са обменили мнения така и в досег. Отслабване 
за световното положение и иа напрежението ще бъде не 
за ролята на необвързваие- 
то, в Декларацията се кон
статира, че движението 
необвързаните силно е отра
зило тежненията на народи
те за мир в един нов свят, 
обоснован на независимост, 
напредък и правда, Досегаш 
ното развитие на междуна
родните отношения потвър
ди животворността, трайната 
стойност на целите, принци
пите и практиката на необ- 
вързаността, осоято представ 
лява важен и незаменим фа 
ктор в борбата за свобода 
и независимост на народите 
и страните, за общ мир и ед 
наква сигурност за всички 
държави, за пълно прилага
не на началото на активно 
миролюбиво съжителство, за 
демократизация на междуна 
родните отношения, за все
странно равноправно сътру
дничество, за стопанско раз 
витие и обществен прогрес.

Констатирайки дълбоките 
промени в общото съотноше 
ние на силите в света, Кон
ференцията подчертава, че 
международното положение 
характеризира укрепване на 
тенденциите в полза на мира 
в районите на развития евдт, 
докато в другите и по-ната
тък си остават огнища на 
напрежение и война. Сегаш
ното отслабване на напреже 
нието между Изтока и Заш- 
да и уреждането в Европа 
представлява значителен ус
пех на силите на мира в све 
та и диалогът все повече над 

• делява конфронтацията. Не
обвързаните страни поздрав 
яват тези усилия и инициа
тиви и ги считат като поло
жителен етап по пътя 
установяване на мир докато

Честитка на президента 

Тито до Тодор Живков
Все докато бушуват коло

ниални войни и апартхеида, 
имперналнстическ и а греси 11 
и политика на сила, иконо
мическа експлоатация и ог-

Президентът на Републиката ЙОСИП 
БРОЗ ТИТО отправи до първия секретар на 
Централния комитет на Българската комуни
стическа партия и председателя на Държав
ния съвет на Народна република България 
Тодор Живков следната телеграма:

„ По случай националния празник на На
родна република България, моля ви да прие
мете от името на народите на Социалистиче
ска федеративна република Югославия, Пре
зидиума на Социалистическа федеративна ре 
публика Югославия, Председателството на 
Съюза на югославските комунисти и от мое 
лично име най-топли честитки.

Възползвам се от тоя случай да изпра
тя, на приятелския български народ, на Цен
тралния комитет на Българската комунисти
ческа партия и на Държавния съвет на Наро
дна република България искрени желания за 
възможно по-големи успехи в по-нататъшно
то изграждане на социализма във вашата 
страна. Изказвам своето убеждение, че добро 
съседските отношения 
ничество между нашите 
страни и в бъдеще ще се развива 
нашите народи, социализма и мира“.

държисигурно, ако не се 
сметка за интересите на ст
раните от третия свят.

В Декларацията се изтък
ва, че отричането на военни 
те съюзи и премахването иа 
военните бази представлява 
една ог основните на поли
тиката на национална неза- 

и необвързване.

на

стра-

усъвършепствувансвисимост 
След като се подчертава, че 
развитието на международ
ното положение напълно по
твърждава правоилността на 
принципите и мотивите 
политиката на необвързване 
и търси нейно укрепване, в, 
Декларацията по-нататък се 
казва, че необвързаните ст
рани трябва да предприемат 
енергични действия за изна- 
миране на спешно решение 
за конфликтите, чието поп
рище е третия свят и къде- 
то политиката на сила се

на

и богатото сътруд- 
социалистически

в полза на
-г/гпротивопоставя на законни

те интереси на народите.
Констатирайки, че полити

ката на отслабване на пап- 
режението между великите 
сили не е довела до разпус
кане на военните съюзи. Кон 
ференцията още един път из
тъква целта на неоовързва- 
нето да се премахнат всички 
военни бази и изтеглят вси
чки чужди войски от всич
ки краища на света. В Дек
ларацията се казва, че съз
даването на зони на мира и 
сътрудничеството в различ
ните части на света може да 
намали напрежението, да е- 
лиминира чуждестранното 
военно присъствие и да пов
дигне миролюбивото сътруд
ничество между заинтересо
ваните страни. В този сми
съл, Конференцията между 
другото, изразява загриже
ност поради по-нататъшното 
съществуване на напреже
ние в Средиземиоморието, 
поддържано от „концентра
цията" на чуждестранни во
енни бази и

Югославската делегация 

се завърна от Алжир
разбира потребите на 
дите и страните, преди 
чко развиващите се, да 
тиква към акция за тяхно о- 
съществяване, да следи про
мените в международните 
отношения и въз основа на 
това да направлява 
активност и т.н.

Тези контакти наистина бя
ха от голяма полза. На кон
ференцията бе

наро-
вси-
под-

(ОТ 1 СТР.)

икономически аспекти на по 
литиката на необвързване, 
като съществено условие за 
нейния по-нататъшен 
На тази конфеернция 
повече отколкото на предиш 
иите, съзряни са и потреби
те и възможностите за кон
кретно политическо и иконо 
мическо сътрудничество 
жду самите необвързани 
страни, което ще укрепва 
тяхната позиция в междуна
родните политически и ико
номически отношения въоб-

проявено и
съгласието за потреба от 
стоянна координация 
ду неоовързаните страни, за 
да оъде активността им още 
по-ж ив а и “
ни^зя* °Ще по-организира- 

^ Аа се определят насо- 
?а акВДята и възможно 

мипяИ,?аСНо АОПРинасяло на
' ИРа и миролюбивото

по-
меж-

успех.
още своята съвместните им

Конференцията даде въч. 
можности за срещи и кон-
отКмногпЖДУ А^Р^авншщте 
2 ™ °го стРани' което беттт#. 
от голямо значение, не само 

Ра°°тата на конференция
та, но и за задълбочване на 
взаимното разбирателств 
укрепване на

към
ме-

м еж-
сътрудничество.дународното

Накрая още един път ис-
1'* благОАаРя на прави- 
телството и на приятелския

Р°Д в АлжиР и отделно на 
президента Бумедиен, 
вложиха г 
всички тамо

ВЕСТНИК НА БЪЛГАР 
СКАТА НАРОДНОСТ В 

СФР ЮГОСЛАВИЯ
Нщм всеки петък 

Урежда реда «синода 
колели

Аяректор, главен н 
отговорен редактор 

ТОДОР ВЕЛЧЕВ 
Технически

демонстрация
| на чужди военноморски 

ли и подчертава взаимната 
зависимост между сигурност 
та в Европа и сигурностхта 

Средоземноморието. 
Участниците в Конферен

цията отделно внимание 
ветиха на укрепване на 
гурността и защитата иа 
обвързаните страни 
ки външни опасности. Те из 
казаха

о и 
двустранните 

отделни
си- В генералната дебата, и да 

ие говоря за работата в Ко
митета, взеха участие 
ставители на почти

отношения между 
страни. които 

голям труд да се
пред-

гтпп„„ ВСИЧКИ
страни — участнички. Това
бшта ^На АемокРатична три оуна, от която свободно се 
■1знасяха мнения, погледи и 
преокупации.

приятно чучвет-ПОЛЕЗНИ КОНТАКТИ вуваме и да можемпое успеш
но да завършим работа<^".си- Лично имах 

да се срещна и
редактор 

БОГДАН НИКОЛОВ 
ИяА*ям „Братство" — 
Ниш, Станко Пауновмч 
М 72, телефон 234*0 

Годишен абонамент 40,

възможност 
разговарям 

на най-го- 
държави, а мно-

ие-
Същевременно 

конференци- 
голям смисъл

от всич-
участииците 
ята показаха 
за съгласуване 
Ща и приемане 
решения. Това

с представителите 
Дямо число

иа
решителността 

своите страни да 
своята солидарност и 
имопомощ в случай на зап
лахи срещу тяхната -незави
симост и териториалната 
Цялостност.

на
укрепват 

вза- зина приех и 
та. Така да

на станови- 
съвместни 

отразява де
на полити-

необвързването.

в резиденция- 
се каже, всяка 

пауза ми беше изпълнена с 
това. Тези

на■ полугодишен 20

Т«ЧЧ» шоп 
«М00-6СА9529 
СДК — Наш 

Печатаща ,3уж Кара- 
дяшч”, Ст. Пауио]

72 - Ни

мократичния дух 
ката на

им разговори се от
насяха до въпроси 
ка с работата наОбявявайки се за общо и 

пълно разоръжаване, забра
на на употребата на ядрено 
оръжие, ядрени опити, хими 
ческо

във връз- 
конферен- 
степен и

Всичко това
ство за зрелостта

е доказател- Цията, а в голяма 
До засилванетои силата 

на тази политика, нейния ди 
иамизъм

на приятел
ството и билатералното сът
рудничество с

и бактериоложко оръ-
и способност да

тези страни.

БРАТСТВО а 14 СЕПТЕМВРИ 1973



Реч на президента Тнто?-

пред 1У-та конференция па необвързаните в Алжир

НАДЕЖДА НА ЧОВЕЧЕСТВОТО от техните девизни прихо
ди .. .

Бих искал особено да изтт 
кна, че необвързаните стра
ни разполагат с огромни е- 
нергийни и суровинни 
ници, а някои от тях и със 
значителни финансови сред
ства. Трябва да се стараем 

обвързаните, Тито подчерта, . тези възможности да 
че е необходимо „все . пове
че да сдружаваме своята по. 
литическа и икономическа 
сила за да увеличим наша
та способност за акция и с 
това със своето присъствие 
и действуване да оказва?^ 
все по-голямо влияние върху 
решаването на международ
ните гфбблеми в -който и да 
било вид да става то”. Зато
ва Тито се застъпи в заклю- 
ченията на Четвъртата кон
ференция ясно да се каже,
„че великите задачи на на
шето време по пътя към си
гурност на човечеството, ка- 
квито са преодоляване на не 
мотията, неравенството и не 
равноправието — тези поро
ци, наследени от миналото 
— едвам са започнати. Дъл- 
жни сме спешно да потър
сим пътищата за тяхното 
премахване” — каза Тито от 
трибуната на Четвъртата ко
нференция на необвързани-

източ
..

— Необвързаните страни от никого не търс
ят да им признае правото

Когато обмисляме за на
шата по-нататъшна дейност, 
ние естествено, не можем да 
се примирим само с повтаря 
не на общите принципи на 
политиката на необвързва- 
нето, колкото и добра да е 
тя, и с призиви тези принци 
пи да се претворяват в жи
вота. Ние трябва още по-из- 
трайно и по-организирано да 
се борим нашето влияние 
върху развитието на между
народните отношения, кое
то и досега беше значител
но, в бъдеще да се прояви 
още повече. Не можем да 
оставим хода на събитията, 
а отделно нашата съдба, на 
великите сили, на тяхното 
договаряне и съгласие — до
ри и когато това е мотиви
рано от най-добри намере
ния

пол
за равноправно уча 

стие в решаването на световните проблеми, 
те това право завоюваха и твърдо са решени 
оа го ползват със своето единство, организи
раност и акция. Целта на политиката на не- 
обвързване е премахване на системата на ме
ждународни отношения обосновани върху си
лата и насилието, система, изграждана през 
вековете и започнала да се разпада едва 
Наше време.

зваме на най-добър начин, в 
равноправно и полезно ст>т- 

самитерудничество между 
нас и по-организирано 
лкото досега в сътрудничест 
вото с развитите страни. Та
ка ще се създаде нова ера 
на по-бърз възход на разви- 
виващите се, а с това и на 
общия напредък. Това е по
тенциална икономическа си
ла на необвързаните, която, 
ако добре се използва, може 
да донесе на необвързаните 

по-силна

отко-

8

еШИ-!
не/кХнля*^? ^ЗИАСНТ Европа, като най-очебиещ
1рет^тГконфере“Нна не- пример На ТОВа ™АОбряВа- 
оовързаните, президентът Ти 
то с

страни и много 
обща позиция в икономиче
ския оборот в съвременния 
свят”.

и на-

СМЕЛА ДАЛ
НОВИДНОСТ

нито можем да се ог- По-нататък, нашият прези
дент говори за Обединените 

изтъквайки необходи
не.

„Обаче — каза Трто
припомни за Европа още не са отстране- бъдем наблюдаватели в тези 

образите на „великите стро- ни всички опасности. И тя 
ители на мира и родоначал- тъкмо търси пътища за своя- 
ниците на необвързването и та трайна сигурност и сът-
мира, Джавахарлал Неру, 1'а рудничество, което я^но дой сътрудничеството между не 
мал лодел Пасър, Кваме Нк- де до изражение на Конфе- 
;умах и Ахмед Сукарно, коит0 ренцията за европейската 
в полйтиката на необвързва- сигурност и сътрудничество, 
не видяха пътя към по-хубав започнала неотдавна в Хел- 
и по-правдив свят”. зинки. Югославия винаги по

Ь началото на речта си пре дчертаваше — а това напра- 
зидентът Тито направи ана- вихме и в Хелзинки, 
лиз на сегашното между на- Европа не може да бъде
родно положение и на основ тров на спокойствие и бла- 
ните тенденции в света и госъстояние в океана на све

товната нестабилнЬст и бед- 
нота, че нейната сигурност 
неразривно е свързана с не
зависимостта, сигурността и 
общия прогрес на всички на

— ив раничим само на иска да
нации,
мостта от укрепване на тях
ната роля „чрез упорито за
стъпване за възможно по-до
бро съгласуване на решени
ята”, а след това, към края 
на речт а си отново се спря 
върху необвързаността и ка-

събития".
Говорейки по-нататък за

те.

ФРОНТ НА СЪПРОТИВАТА
техния гьрб често се прехвъ 
рлят лошите последствия на 
различнй мерки, които пред 
приемат развитите страни 
на икономическия и монета
рен план, с което им се на
насят непосредствени щети. 
Не се дерзае и от груби на
рушения на суверенитета 
над природните богатства в 
някои развиващи се страни. 
И по-нататък съществуват 
различнй форми на стопан-

за:Посочвайки сегашните све 
товни кризи, Тито най-нап
ред спомена Близкия изток, 
където „Израел продължава 
с агресивните си постъпки, 
като провежда държавен те 
роризъм, дори и въздушно 
пиратство, с което се увели
чава опасността от разширя
ване на конфликта”. Застъп
вайки се за пълно израелско 
изтегляне от окупираните 
арабски територии в смисъл

„В този преломен истори
чески момент пред човечест
вото се откриват по-реални 
перспективи по-решително 
да се пристъпи към решава
не на дълбоките противоре
чия и сериозни проблеми ко 
ито исках да посоча. Дълбо
ко съм убеден, че необвър
заните страни са призвани 
да одиграят великата роля 

изграждането на по-добър 
Поели

че
ос-

насоката и средствата на съ
вместната акция на необвър
заните, подчертавайки, че 
„необвързаните страни не 
правят преценка на развити 
ето на международните от
ношения като наблюдатели, 
но като активни участници, 
а често и като инициатори 
на полезни решения". Като 
напомни и за първия призив 
на необвързаните към вели
ките сили (на Белградската 
конференция) да почнат да 
преговарят, нашият прези
дент констатира: „Ако през 
това време студената 
загуби своята суровост, 
в отношенията между вели
ките сили преговорите и 
споразуменията до голяма 

замениха конфронта-

роди...
В някои части на света 

още господствува политика 
на сила, груба намеса 
вътрешните работи на дру
ги страни. Има основание да 
бъдем загрижени за положе
нието в югоизточна Азия. в 
Средния изток, в различни 
части в Африка, в латинска 
Америка, използват се наи- 
драстични средства някои 
народи да се принудят да 
приемат решения, форми на 
живот или вътрешно уреж
дане противоположни на те
хните желания и интереси. 
Така се запазват старите и 
създават нови огншца 
стълкновения".

в
и по-правдив свят. 
сме огромна морална и пол*» 
тическа отговорност с вси
чки сили да се застъпим за 
коренно изменение на между 
народните политически и и- 
кономически отношения- То 
ва в нашето време е същест
вено условие за всеки про-

във

грес.
Нашите инициативи и ии- 

спирации не са само отраже 
ние на субективни желания- 
Те са, преди всичко, резул
тат на обективното развитие 
и реалните потреби. Необ
вързването не е само съвест 
на нашата епоха, както това е 
казано много пъти, но и реа
лна надежда на човечество
то, мощен положителен фак
тор в международните отно
шения. Всичко това търси 
от нас постоянна, решителна 

се и организирана акция-
Необвързаните страни от 

никого не искат да им приз
нае правото да участвуват в 
решаването на световните 
проблеми. Те това право из
воюваха, те имат това право 
и твърдо са решеш! да го 
ползват със своето единство, 
организираност и акция- То
ва значи, че те поемат вър
ху себе своята част от отго
ворност и задължения, като 
един от най-влиятелните фа 
ктори, за по-нататъшно раз 
витае на международните 
отношения, укрепването на 
мира, сигурността, независи
мостта и равноправието, за 
икономическия и стопански 
прогрес в света.

воина
ако

й уусозиу1Аж ^
на Конференцията

настепен
цията, ако положението в

4ДЪЛГА И ТЕЖКА БОРБА
Другарите Тито и Кардел

ще бъдат краткотрайни” и 
продължи:

„Впрочем, ежедневно се 
потвърждава онова, 
винаги говорехме, че корени 
те на нашето определяне са 
много по-дълбоки, 
дългосрочни. Политиката на 
необвързване израсна не са
мо в процеса на разпадане 
на империализма и в борба 
та на народите за независи
мост, национално освобож
дение и миролюбиво съжи
телство, но и в борбата сре- 

политиката на сила. Ней 
ната цел е премахване на 
такава система на междуна
родни отношения, основана 
върху силата и насилието. 
А тази система е изгражда
на през векове и започна да 
се разпада тъкмо в наше вре 
ме. Затова и борбата за из
менение на тази система е 
дълга и тежка. Тя «де бъде 
потребна, все докато стари
те отношения не бъдат за
менени с нова, демократич
на практика, в която всички 
потреби на всички народи 
ще могат да се покажат не

законните

наСлед това президентът 
С<А>Г'Ю посвети една част от 
речта си, на 
между великите сили, 
драви напредъка 
моотношенията им, но изтъ
кна, че още съществуват се
риозни световни проолеми, 
„чието решаване не може да 
оъде предоставено само на 
тесен кръг страни”, че същи
нските решения са възмож
ни единствено „ако в реша
ването им участвуват 
ки страни”, отделно 
които са 
„... Ако не се прилага този 
демократичен метод, посто
янно ще се срещаме с опас
ности, произтичащи от ре
шаването на проблемите 
Непосредствено участие на 
всички заинтересовани, 
кива решения донасят обик- 

само временно облек

ска зависимост и неоколони-на Обединенина решенията 
те нации, Тито каза:

„Югославия се застъпва за 
прилагане на санкции и дру
ги ефикасни мерки, за да се 
принуди Израел да зачита 
тези решения, Ми6ля, че и 
необвързаните страни пове
че могат да се допитват по
между си за предприемане 
на определени акции, с цел 

агресията да се противо
постави широк междунаро- 

фроит на съпротива”.
По-нататък др. Тито засег

на и проблемите, предизви
кани от съревнованието 
въоръжаването, застоя п про 
цеса на деколонизация, бав- 

провеждане на Париж- 
за Виет-

ални отношения-
В развитите страни не 

проявява достатъчно разби
ране за проблемите на разви 

Измн-

отношенията 
поз- което

във взаи-
виващите се страни.

две години откакто беа целите маха
приета международната стра 
тегия на развитието, а много 
развити страни и сега не са 
готови да я оживотворяват. 
Липсва и очакваната между 
народната подкрепа на раз
виващите се държави, което 
още повече спъва усилията 
за изменение на съществува
щите икономически отноше
ния в света. Тези отношения 
днес са обосновани върху 
привилегиите и монопола на 
по-силните и по-развитнте, а 
по-малко развитите са обре
чени на експлоатация и изо
станалост. Приливът на фи
нансови средства от развити 
те страни в страните, които 
се развиват постоянно нама 
лява в сравнение с ръста на 
целокупния национален до
ход в развития свят. Дължи
мите суми в развиващите се 
страни вече са достигнали 
84 милиарда долара, така че

па
всич-

онези, ден
щупряко засегнати.

във

ното
кого споразумение 
нам и се застъпи напълно да 
се прекрати всяка чужда на
меса в Камбоджа, както и 
в страните от Латинска Лме 
рика да се прекъсне чужде- 

натиск, който по- 
е налице в Чили.

оез

Та- нашето об-Уверен съм, че 
що желание тази конферен
ция, и по реалността на пре- 

на сегашните проце
новено
чение, а същевременно съдъ
ржат зародиш на нови пре
пятствия и конфликти”.

Говорейки за своите 
гледи върху политиката 
необвързаните, Тито в 
лото констатира, „че опитът 

всички пред

цепката 
си, н по смелостта на дално
видността, и по 
на решенията, конто ще при 
еме и по въздействието вър
ху укрепване на единството 
и акционната способност на 
необвързаните страни, ще 
доживее пълен успех”.

странния
настоящем значението

въз- Спирайки се върху отноше 
„ията на развитите и стра
ните в развитие, Тнто изтък

на
на ча

на:посредствено, а 
им интереси ще бъдат трети 
рани равноправно.

изплащането на тези дълго
ве поглъща по-голяма част

Интересите на развиващи 
те' се страни не се зачитат. Нанапълно отрече 

виждания, 
ролята на

че политиката и
необвързаността Страниш 3
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ТЪРЖЕСТВЕНО ЧЕСТВУВАНЕ НА ДЕНЯ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО
Димитровград Бабушница

Похвални грамоти получи
ха: бригадата на гоарнитс 
при основното училище в Ди 
митровград ,Общинският 
ндикалси съвет, Трифуи^ Ди
митров, директор па „Град- 
ня", Никола Митов, земеде
лец от село Каменица, Мио- 
мир Дабстнч, Марко Павло- 
вмч, Станка Алексова, Дими 
•гър Величков, Витко Тодо
ров, работници 
стн в „Тигър" — Димитров
град — София Кирова, Пе
тър Митов и Никола Ива
нов, членовете па самодейно 
то дружество Асен Луков и 
Красимир Глигоров и Новак 
ГГешич, член на дружеството 
по спортна стрелба.

гимназията „Йосип Броз Ти- 
оощииската 

ция иа гораиите.
Дипломи с парични възна

граждения от по 1.000 дина
ра получиха местната общ
ност в Поганово, Бригадата 
на гораиите в Долна Нсвля, 
Любисав Тодоров, работник 
в „Градия”, Тодор Мадов, 
работник в „Тигър", Венко 
Николов, земеделец от Каме 
нпца, Димитър Гноров, пре
подавател в основното учи
лище в Димитровград, Пър
ван Тодоров, преподавател в 
основното училище в Пога
ново и Шпнра Тричков, член 
на самодейното дружество в 
Димитровград.

Отличени старейшини(От 1 СТР.)
ТО" II ортапиза-Бързото стопанско разви

тие, каза Славов, допринесе 
броят на лицата, настанени 

• на работа да достигне циф
рата от 3.300 души. Според 
Димитър Славов бързото 
паноко развитие и увелича- 

броя на заетите е- ока- 
положително влияние 

останалите отрасли. Кру- 
пни резултати са постигнати 
и в комуналното строител
ство, за което най-заслужи- 
ли са трудещите се в кому
ната. Само за две години са 
построени далекопровод в 
дължина от шестдесет кило
метра, двадесет и три трафо 
поспа н над четиридесет ки 
лометра мрежа с ниско на
прежение. До преди някол
ко години бяха електрнфшди 
рани само осем села в общи 
ната, днес в Димитровград
ска община са електрифици
рани двадесет села, а до 
края на тази 11 началото на 
идната година ще бъдат еле
ктрифицирани още единаде
сет села.

Тези успехи са имали вли
яние и върху битовото рав- 
ншце на населението. Днес 
в общината има над 300 ча
стни автомобила, 1.500 теле
визора, 2.000 радиоапарати, 
и тд.

На края в доклада'си, Ди
митър Славов подчерта, че 
Писмото на другаря Тито, 
Платформата за Десетия ко
нгрес н проектоконстнтуци- 
ите на СФР Югославия и СР 
Сърбия са нов подтик и 
оръжие за акция и продъл
жение на революцията.
СЕПТЕМВРИЙСКИТЕ НАГ
РАДИ — СИМВОЛ НА ОБ

ЩЕСТВЕНО ПРИЗНАНИЕ
Като обществено призна

ние за осъществени резулта-

си-
сесия па ОбщинскатаНа тържествената

скупщина в Бабушница бяха връчени медали 
и ордени па шестнадесетина стареишини от 
запаса, с които ги е отличил президентът на 
Републиката Йосип Броз Тито.

С тези високи признания са удостоени: 
Ненад Йованович (Бабушница), Миодраг Ан- 
дреич (Г. Кърпино), Любисав Богоевич (Бог- 
дановац), Богомир Живкович (Студена), Йор
дан, Миленкович (В. Бенинци), Тома Томов 
(Звонци), Александър Илич (Модра стена), 
Тихомир Маркович (Радост!,), Лазар Стефа- 

(Камбелевац), Владислав Николич 
(Стол), Борислав Видоевич (Бабушница), Про- 
фир Джурич (Бабушница), Сава Джор.дже- 
вич (Г. Стрижевац), Зарко Ристов (Берин из
вор), Миодраг Стоянович (Липово) и Сима Ви- 
данович (Киевац).

сто

БЗНС
ЗЯЛО
па и спсциали-

нович

Сурдулица

ЗАСЛУЖЕНИ ПРИЗНАНИЯ
Както вече съобщихме — по повод Деня на осво

бождението на Сурдулица от фашизма на 5 септември 
в Сурдулица на тържественото заседание на ОС бяха 
връчени петосептемврийски награди с дипломи и са
люти на заслужили дейци, трудови организации* и 
местни общности.
С ордени за военни заслу

ги със сребърни мачове от
личени са: Душан Стойко- 
вич, Милорад Тасич, Влади
мир Хамович и Градимир 
Маркович от Сурдулица, а 
с медал за военни заслуги

Стоян Станоев от с. Клису
ра, с които ги отличи прези
дентът Тито за заслуги в об
ластта на всенародната от
брана.

Професор Д-р Любомир Ра 
шович, ръководител на Пър
ва хирургическа клиника в 
Белград получи четири хиля 
ди динара възнаграждение с 
диплома, за заслуги в. разви 
тието на

Група наградени

Босилеград
—И за Босилеградския 

край 29 години от освобож
дението представляват про
дължение на революцията, 
период на усилия, труднос
ти, проблеми, но и на успе
хи. Резултатите са 
на всяка крачка. Национал
ният доход на глава от насе
лението се е увеличи.! три 
пъти, а покупателната мощ 
на гражданите — пет пъти. 
Всеки пети босилеградски 
жител се учи. Между ново
то поколение вече няма не
грамотни — заяви между 

подчер
та, че с помощта на общест
вото Босилеградска община 
Ще получи 
възможности

На тържеството присъству 
ва Шандор Добо, заместник 
председател на Ск 
на Сърбия и на Републикан
ската конференция на ССРН

Чествуването на Осмм се
птември — Аеня на освобо
ждението на Босилеградския 
край от фашизма започна 
още в навечерието на праз
ника. Тази вечер по улиците 
на града се проведоха спорт 
ни състезания. В двора на 
гимназията, край лагерен 
огън, бе изнесена подбрана 
програма в изпълнение на 
гимназисти, пионери и гра
ничари.

Главното тържество се про 
веде на Осми 
При входа 
украсения град, в 11 часа, за 
почна голям митинг, в който 
участвуваха стотици граж
дани на Босилеградска об
щина.

хирургическия па- 
вильон при Медицинския Це
нтър в Сурдулица. Иван Си- 
рижански, инженер в „Гале
ника” от Земун — с две хил 
яли динара и диплома 
слуги във връзка с разширя 
ването на капацитетите 
цеха на „Галеника" 
поле и

чески курс, начертан от Съю 
за на югославските комуни
сти начело с другаря Тито, 
ще успее.м и в нашата общи
на да дадем нов тласък на 
обществено - икономическия 
ни живот — изтъкна на края 
Ангелов.

След това другаря Шандор 
Добо, с пресичане

тържествен начин пусна 
в действие новопостроената 
бензостанция в Босилеград.

автотранспортното пред- 
най-голямата 

стопанска организация в об
щината, другаря Добо с при
дружаващите го лица, 
разговори с представители 

трудовия колектив.

упщината

за за-
видими

на
в Бело

преориентацията му 
в производството.

Работникът Рангел Ранге- 
лов от фабрика „Мачкати- 
ца , родол! в с. Мусул, Боси
леградска община бе възна- 
граден с две хиляди динара 
и аиплолш за 
оота. Такова

на лента.
по

В
другото Ангелов. Той приятието примерна ра-

цех на „Цървена застава” 
ьело поле.

Членовете на отбора за 
провеждане на временни ме- 
роприятия в строителното 
предприятие „Зидар" в Сур: 
дулица — Момчило Савич, 
Тома Радоичич и Бранислав 
Панич получиха 
възнаграждение от две хиля 
ди динара, а всеки потделно 
и диплома, защото са успе
ли да спасят предприятието 
от сигурна ликвидация.

Похвални грамоти без 
парични възнагражения по- 

Йован Петрович, 
председател на ОС в Сурду- 
лица, лекарите: Миодраг Ми 
Аепкович. Радослав Пешич, 
Милое Перович и Божидар 
Зечевич — хирурзи от Първа 
хирургическа клиника в Бел 
гРаД, Драган Цветкович, те
хнически директор на пред
приятието за електроразпре- 
деление в Лесковац, Дика 
Сонч, директор на фармацев 
тно-хнмическата индустрия 
„Галеника" в Земун, Обеди
нената кредитна банка в Де" 
сковац, Предраг Павлович, 
директор на Обединената 
кредитна банка в Лесковац, 
и др.

септември, 
на тържествено още по-голелш води вза ускорено 

икономическо развитие. До
вършването на пътя през Вла 
сина през тази

на

Същця ден, група младежи 
и представители на борческа 
та организация положиха 
свежи цветя на паметниците 
на Славко Димов и Адексан- 
Аър Николов

| Митингът бе
* присъствието на Шандор До 
- бо заместник председател
* на Скупщина Сърбия и
* Републиканската конферен

ция на ССРН) Милован Ди-
ти от особено значение бя- и*14' представител на Скуп- 
ха присъдени 28 септемврий- Щината на Сърбия и на об- 
ски награди. Наградите по- щинските ръководства от 
лучиха три трудови органи- дл11я и Сурдулица. 
зации от областта на стопан с митингът откри Владимир 
ството, една от областта на ^т°нчков, председател на 
образованието, три общест- босилеградска община,

то толпло - 
съствуващите.
т„3и=ЛсНя иа осв°бождение- 
То на Ьосилетрадския край 
от фашизма и за тридесети- 
“ “го МУ обществено и
ри°&Ч“К^“ ГОВ°

наРСка 0б1ЦИНСКИя

год!ша откри- 
перспектшш за об-

увеличен с ва нови
щииата. За развитие 
вотиовдъството и 
Ще се отпуснат капнталовло 
жения и в нашата община

каза Ангелов.

на жн- 
турнзмана колективноМладите честитят празника

— босилеград- 
младежи, положилиски 

вотите си за жи- 
социа-днешна I 

листическа Югославия.С последователното при
лагане на нашмя НОв полити

В. Велинов лучиха:кой-
приветствува при-вени организации, една мес

тна общност, една1 обществе
но-политическа организация, 
десет работници от стопан
ството, четирима работници 
от образованието, трима от 
областта на културата, едно 
лице от областта на спортна 
стрелба и др.

Най- високата награда -—
герба на Димитровград полу Той направи преглед ня 
чиха строителното предприе стигнатите резултати и ^ 
тие „Градия”, конфекция“ завоюваните трудови „„к„ 
„Свобода”, Основната орг! на Босилегра^кПбщ™™^ 
низацня на сдружения труд нова Социалистическа 
„Тигър" — Димитровград, славия. Ш|ГО'

секре-
комитет Ш. Добо пусна гМШШ -Ш 

в действие но- Щт
вопостроената 
бензостанция в 
Босилеград

<
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Заседание на общинската конференция на СКв Босилеград Бележка

ИМА ПРОТИВОПОСТАВЯНЕ 

НА АКЦИИТЕ
С ИЗБОРИТЕ ЩЕ СЕ ПОДОБРИ 
СЪСТАВЪТ НА РЪКОВОДСТВАТА

чита се, че в Босилеградска община в 
1_ организациите на ССРН членуват над 
^ 10 хиляди души. Те действуват в 37 ме-

На проведеното миналата 
сел\мица заседание на Общи
нската конференция на СК 
в Босилеград се прие инфор 
мацията на Общинския ко
митет на СК за досегашното

стни организации, което ще рече, че във вся
ко село има организация на Социалистиче
ския съюз.

Общинската конференция на ССРН на
броява 71 членове. Ето как изглеоюда съста
вът й: 33 души са земеделски производители, 
което е много повече отколкото в която и да 
е друга общинска обществено - политическа 
организация. Обаче в конференцията има са
мо 7 работника. Останалите социални струк
тури са застъпени с: 9 служещи, 10 ръково
дители и 12 просветни работника.

Сравнително по-незадоволяваща е струк
турата на сегашния състав на Изпълнителния 
съвет на Общинската конференция. От общо 
11 членове, четирима са служещи, трима про 
светни работници, двама ръководители и само 
по един земеделец и работник.

За отбелязване е, че в организациите на 
Социалистическия съюз в общината са в те
чение избори за нови ръководства. Това дава 
възможност да се изберат дейни членове, а 
същевременно и структурата да се подобри. 
За целта Общинската конференция е приела 
критерии и от особенно значение е те да се

грация и по въпроса за реа- Обаче на заседанието не се 
лизирането на заключенията намери решение, което би 
за кадровите промени в Об- ' значило изход за тази сто- 
щинския комитет на СК и 
общинската конференция на 
ССРН.

Въпреки продължителна
та си работа, Конференция

та не стигна да 
шава по всички въпроси, 
произтичащи от информаци
ята на Комитета. Например 
тя не можа да се изясни за 
политическата отговорност 
на носителите на отпора за 
реализиране на стопанската

панска организация- 
Изхождайки от факта, че 

Конференцията носи най-го- 
ляма отговорност за съвкуп
ните отношения в общината, 
бяха разгледат и някои въ
проси за акционното един
ство в редовете на СК. Във 
връзка с това бе преразгле
дано решението на Конфере 
нцията, според което секре
тарят на Комитета на СК и 
председателят на ОК на 

интеграция- Общинският ко- ССРН е трябвало да бъдат 
митет бе предложил за пар
тийни наказания петима от
говорни в предприятията 
,,Кин-стан” и „Слога”. Оста
на без отговор и въпроса как 
да се реши сменяването на 
онези лица, които заемат от
говорни стопански постове в 
общината, но са дошли в ко 
нфликт със Съюза на кому
нистите и не са вече в него-

реализиране на определени
те партийни заадчи, взети 
преди четири месеца. Всъщ
ност, бе направен опит да се 
отчетат резултатите и точно 
утвърдят корените на отпо
рите по редица важни зада
чи, взети на заседанието на 

Общинската конференция 
от 25 април тази година. Ка
кто е известно, на това засе 
дание Акционната програма 
на Конференцията бе допъл
нена с 15 задачи, които по

ре-

сменени до 1 юли тази го
дина. Конференцията се 
стъпи на този въпрос да- се 
определи размера и общест
вената тежест. Въпреки раз
личните мнения се реши, да

за-
съдържанието си и в духа 
на Писмото, трябваше да се 
проведат.

Конференцията констати
ра, че в провеждане на Ак
ционната програма има по-

- ложителни резултати, но и 
бавност в акциите. От петна 
десетте задачи изцяло са ре
ализирани пет, а по остана
лите решаването е в ход. Не 
равномерният темп в акци
ите говори, че все още има 
пасивност, при някои члено
ве на Съюза на комунистите.

- Така например, обща с кон
статация, че с провеждане го 
на конституционните аманд- 
мани, особено в стопанските 
организации, много се закъс 
нява. Трябвало е и общин
ският проектостатут вече да 
бъде готов.

Заседанието

се анаулира предишното ре
шение за кадровите проле
ни. През тоя период са на
стъпили значителни проме
ни в подобряването на ме- 

отношения и 
предприетите акции — кон
статира се на заседанието.

вите редове.
Конференцията заключи с ждусобните 

интеграцията да се продъл- * 
жи, с оглед на огромното й 
значение за общината. В 
срок от десет дни група ак
тивисти, ще води разговор с 
трудовите колективи в „Сло
га” и „Кин-стан”. Целта е да 
се утвърди съществуващото 
разположение на колективи
те за интеграция, които вече 
са се изяснили чрез рефе
рендуми за създаване на обе
динено предприятие. След 
това окончателно ще се ут
върди поштическа отговор
ност на онези, които доведо-

зачитат във всички организации.
Досега изборите са завършени в 27 от 

общо 37 организации на ССРН.
В. Велинов В. В.

Димитровград

ЗАПОЧНА ПУБЛИЧНОТО ОБСЪЖДАНЕ НА 

ПРОЕКТОКОНСТИТУЦИИТЕприключи 
след тринадесетчасова не
прекъсната работа, с участие 
на 30 души в разискванията. 
При това, от намиращите се

лата, а до 25 т. м. трябва да 
приключи и публичното об
съждане в трудовите органи 
зации в града.

На 7 и 8 т. м. във всички

След беседите'на Радован 
Пантович, 
на Скупщината на СР Сър
бия и Светислав Попович — 
Тиле, член на Съюзната кон 
ференция на ССРН във връз 

с проектоконституциите 
на СР Сърбия и СФР Югосла

вия, от миналият петък в 
местните общности на Дими 
тров1радска община започна 
и публично обсъждане на 
проекто-конституциите. Пу
бличното обсъждане се про- села в районите на Висок и 
веде от 7 до 12 т. м. във вси- Забърдие за проектоконсти- 
чки местни общности по се- туциите и измененията в тях

........ .. ■ ■ говориха обществено-полит<
чески дейци от Димитров
град. След като запознаха 
присъствуващите за значени 
ето и същността на консти
туциите, те изтъкнаха, че 
сегашните изменения пред
ставляват ново качество в 
развитието на обществото

ха интеграцията в застой.
С голямо внимание члено

вете на Конференцията обсъ 
диха и сегашното трудно по
ложение на земеделската ко 
операция в Долно Тлъмино.

подпредседател

на дневни ред въпроси, най- 
моного разисквания имаше 
по отношение на сегашния 
застой в стопанската инте-

ка

Заседание на комунистите е „ Тигър“ - Димитровград

Дисциплината-условие за качествено производство ни.
На заседанието в село Бра 

йковци е изтъкнато, че е же 
лателно нашите хора по-мал 
ко да отиват в чужбина, по
неже има много необработе
ни площи. В село Изатовци 
е разисквано за здравното 
и пенсионно осигуряване на 
замеделцнте. Изтъкнато е, 
че е желателно да се наме
ри начин този въпрос да бъде 
разрешен. Същият проблем 
бе изтъкнат и в Каменица и 
бе предложено да се разис
ква и за онези лица, които 
представяват социални слу
чаи. На заседанието в Каме 
ница най-много се разисква 
за възможностите на систем

ето на самоуправителните 
органи. Освен това, преди да 
бъдат приети тези решения, 
трудовият колектив е бил за 
познат, както и партийната 
организация- Мояшевич и 
Чворкович са получили кре
дит на 17, относно на 15 год. 
Обаче, както бе отчетено, 
това е бил единственият на
чин да се обезпечат нужни 
кадри и тази кадрова поли
тика е приета, както от пар
тийната организация, така 
и от колектива. Що се ка
сае до кредитите от 
хиляди динара бе казано, 
че същите са дадени с цел 
да бъдат освободени общест 
вени жилища, които са били 
необходими на предприятие-

единици на организацията, 
са отсъствували около 85 ра
ботника. Пресметнато в па
ри, това е загуба от 150 хиля 
ди динара, а загубата е още 
по-голяма ако се има пред
вид че всяко отсъствие на
рушава ритъма на произвол 
ството.

Бе прието да се предприе
мат всички нужни мерки те
зи проблеми да бъдат реше- 
ни и да се приложат дисци
плинарни мерки към онези 
лица, които нарушават тру
довата дисциплина. Със за
ключението на партийната 
организация ще бъде запоз
нат целият колектив.

Разглеждайки анализа във 
връзка с отпускане на сред
ства за строеж па жилища 
бе отчетено, че в областта на 
жилищната политика е има
ло случаи да са отпускани 
средства по-големи от пред
видените. Такива средства 
са получили, преди няколко 
години, инженерите Милия 
Мояшевич и Любимир Чвор 
кович — от 75 и 55 хиляди 
динара, както и още трима 
работника, 
ли по

Обаче тези средства са от 
пуснати под особени усло
вия» а въз основа па решени

Производствените пробле
ми при основната организа
ция на сдружения труд „Ти 
гър” — Димитровград и ана 
лизът във връзка с отпуска
не на средства за жилищен 
строеж, както и ползване на 
обществени жилища, бяха 
въпроси, които обсъди орга 
низацията на Съюза на ко
мунистите на заседанието 
състояло се към края на ав
густ.

всички са техници, не са съу 
мели да надделеят проблеми 
те, които се явяват в техни
те групи. Освен че в работ
ните групи дисциплината не 
е добра, несериозно се отна
сят и към производствения 
план и в това отношение не 
се предприемат никакви мер 
ки. Отношението към произ 
водството оказва влияние и 
върху качеството на стоките, 
но не се намира начин и вре 
ме по тези въпроси да се ра
зисква.Бе отчетено, че през пос

ледните няколко месеца — 
след преустройството рърху 

на конституцио- 
са осъ-

по 20
В стопанската единица за

метални произведения не са 
съгласувани нормите за из
работка на стоките и ръко
водителите на групите угова 
рят, и цената, и работата,,а 
самите те предлагат и нор
мите за изработка. Поради; 
това те получават повече па
ри, отколкото наистина са 
заработени, което не само, 

на междуособиите 
на работниците 

към друга работна

принципите 
нните амандмани — 
ществени забележителни ре* 
зултати във всички стопан
ски единици. Производство
то в трудовата единица за 
фолии и обувки е на светов-
„о равнище, а осъществени

™ имало е и отрицателни 
ппоави които лошо са се 
отразили върху производст
вото.

но решение на изкупните 
цени за добитъка. Тези въп
роси намериха Място в рази
скванията на всички заседа
ния във Висок, както и на 
заседанията в Забърдие. В 
село Радейна бе казано, че 
общественият и частният се 
ктор трябва да работят вър
ху принципите на сдружава
не и частните селскостопан
ски производители да участ 
вуват в разпределението на

то.
Бе заключено тези креди

ти да бъдат изплатени спо
ред предписанията, които 
са валидни днес.

На заседанието се разиск
ва и за жилищен квартал за 
работниците от това пред
приятие. Бе заключено да се 
отправи иск до Общинската печалбата, която осъществя

ват земеделските коопера
ции. По мнението на жите
лите от Гуленовци и Одоров 
ци кооперативните домове 

не са предприети съответни трябва да получат местните
общности.

че влияе 
отношения
от една 
група, но и оказва отрица
телно влияние върху произ- 

тази стопанска скупщина, възможно по-бър
зо да определи място за то
зи квартал, понеже досега

към произво 
работниците и

в трУА°вата 
сто-

Отношението 
дството на
ръководителите
единица за технически 
^ с е било на необходимо 

то равнище. В тази стопан
ска единица работяг Р'- 'опо 
дители, които, въпреки че

които са получиводството в 
единица.

Особено ударение бе сло
жено на отпуските по бо
лест Само през месец рв- 
густ," в четирите стопански

20 хиляди динара.

мерки.ки Л. Д.А. Д.
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Заседание на комунистите в кожари 
„Братство“

Предконгресни разговори

ЕДНАКВИ МЕРКИ 

ЗА ВСИЧКИ Енергични мерни за
то ги наричаме „половин” 
работници. Последните ие 
миледт много за предприя
тието ...

Ратко Панчич: неквалифи
циран работник в цеха за 
полимеризация:

— Считам, че коренно тря
бва да се промени отноше
нието по -въпроса за наказа
нията. Не може за малки и 
големи провинения да се да
ват еднакви наказания! Ед
на работничка откраднала 
бутилка оцет и един магази* 
пер, задължен със склад, от
краднал стоки за 5.000 дина
ра — получиха еднакво на
казание. И двамата са нака
зани със строго предупреж
дение пред изключване ... 
Дали това няма да даде по
вод на магазинера да речем 
утре пак да посегне към об
щественото?

В ДНИТЕ ПРЕЗ ДЕВЕТИЯ КОНГРЕС НЛ 
СЪЮЗА НА ЮГОСЛАВСКИТЕ КОМУНИСТИ И 
В БАБУШНИШКА ОБЩИНА СЕ РАЗРАСТВА 
ПО-ОЖИВЕНА ДЕЙНОСТ. ПОБЕСЕДВАХМЕ С 
НЕКОЛЦИНА РАБОТНИЦИ ОТ ХИМИЧЕСКА
ТА ПРОМИШЛЕНОСТ „ЛУЖНИЦА” НА ТЕМА: 
КАКВО МИСЛИТЕ ЗА ОТГОВОРНОСТТА? ДА
ЛИ Е НА НУЖНОТО РАВНИЩЕ?

проблемите
те трудовите възможности 
на «якои административни 
лица не са използвани изоб
що и трудовият им ефект 
не възлиза дори и до 30 на 
сто.

Дисциплината и отношени 
сто към производството не 
са на желаното равнище. По 
ради това е нужно да се пре 
дприемат енергични мерки 
тези проблеми да бъдат раз
решени. — заключиха кому
нистите в кожара „Братст
во”, разглеждайки проблеми 
те в предприятието.

Една от основните причи
ни за трудното положение в 
предприятието е, че произ
водствените капацитети, по-

Чедомир Рнстнч, високо
квалифициран работник, от
говорник в алатничарскня 
цех и партиен секретар:

— За да се търси отговор
ност — необходима е и пъл
на осведоменост. А не вина 
ги е така при нас. Ще посо
ча само случая с интеграци
ята и дезинтеграцията на 
„Лужница” с „Интерплас” в 
Белград. Без да бъдем запоз
нати добре какво ни предла
га „Интерплас”, дали ще ни 
бъде по-добре и така натъ- 
тък — ние се приобщихме 
към тях. И какво стана? Ко- 
гато започнахме да чувству
ваме последиците от тази по 
стъпка — ние дръпнахме на
зад... Та искам да кажа: 
работникът трябва да бъде 
осведомен всестранно, за да 
може отговорно и да реша
ва. Сега сме във фаза на пре 
устрояване на амандманни 
начала. Ще имаме 6 органи
зации на сдружения ТРУА — 
а това предлага условия, в 
които няма да има експлоа
тация на чужд труд. Недо
ходните цехове няма да жи
веят за сметка на доходите. 
Договореното не винаги се 
провежда в дело, а това от
рицателно се отразяЕ^.

Станислав 
общ работник
лимеризация.

— Мисля, че има много 
безотговорност във връзка с 
настаняването на работа. И- 
маме обществен договор, и- 
маме критерии — и пак ста
ват непозволени неща. Тези 
дни в нашия цех трябваше 
да бъдат приети на работа 
две лица. След обявата в 
клона по настаняване на ра
бота направили списък. И

кои получиха работа — чет
въртият и шести по ред от 
листата кандидати! Значи 
— тук има нещо. Връзки, 
приятелство... Това създа
ва недоволствпе всред хора
та. Искам да изтъкна и дру
го нещо: струва ми се, че 
бавно се изкарват „на виде
ло” незаконно забогателите. 
Има като мене работници с 
по 1200 динара доходи, които 
едва са скърпили да напра
вят къщица, а други пък по-

Констатирано е, че 
дисциплината днес не е на 
желаното равнище. За
къснява се на работа, отсъс 
твува се без причина, отказ 
ва се послушност и под. От
пуските по болест са особен 
проблем, понеже са ежедне 
вно явление и отсъствуват ли 
ца, не са болни. Ако се 
има предвид и отношението 
към общественото имущест
во, за което не се води 
сметка, както и междусоб- 
ните отношения може да се 
заключи, че дисциплината в 
кожара „Братство" е проб
лем номер едно.

В предприятието 
лични

ради недостиг на суровини, 
не са използвани. Суровини
те трудно се намират и тря
бва веднага да се заплащат. 
Обаче това е невъзможно 
поради недостиг на оборот
ни средства. Изходът е, спо
ред заключението на партии 
ната организация, готовите 
стоки да бъдат възможно по 
бързо продадени. От 
страна, трябва да се 
сметка за суровините и съ
щите да се ползват изключи 
телно за производство 
чествени стоки, което 
лове за пласмент на

М. Андонов

Добривое Димит- 
ров-директор на 
кожара „Братство“

има раз- 
лисциплиниращ^' и 

контролни комисии. Обаче 
тяхната работа изобщо 
се чувствува.

Партийният клон е заклю
чил, че тези комисии трябва 
да предприемат всички мер
ки въпросите да бъдат ре-

друга
води

не
на ка 
е ус- 

пазара.
Не са предприети мерки за 

използване на 
резерви, въпреки че колек
тивът на предприятието е за 
ключил този въпрос веднага 
да бъде решен. Служители
те в администрацията са мно

Работническият
съвет на кожара 
,Братство“ прие ре
шение за директор 
на предприятието да 
бъде назначен Доб
ривое Димитров от 
Димитровград. Ди
митров е икономист 
и досега е заемал 
длъжността ръково 
дител на службата 
за план и анализ в 
Основната организа
ция на сдружения 
труд „Тигър“ в Ди
митровград. Той по
стъпи на работа от 
5 септември.

вътрещните
шени, а всички лица, които 
нарушават дисциплината и
несериозно се отнасят към 
проблемите на предприятие
то да бъдат наказани, а ня
кои дори и отстранени от 
трудовата организация-

Ратко, Панчич
го повече отколкото са не
обходими на 
По мнението

чти със същите доходи (в 
предприятието) — имат къ
ща в Бабушница, в Ниш или 
Белград и др. неща ... Ис
кам да се погледне кой се 
бори за интересите на пред
приятието, а кой си гледа 
само .личните? Бих искал да 
чуя какво е направила об
щинската комисия за изслед 
ване на незаконно забогате
ли лица. В нашето предпри
ятие търся Аа се сложи вед
нъж граница между 
ските работници и ония,

Божилович,
в цеха за по-

предприятието. 
на комунисти- А. Д.

В края на първото полугодие

Расте общият доход
истин-

А. Д. В края на първото по
лугодие настоящата годи
на общият доход в дими
тровградското стопанст
во възлизаше 
117 милиона динара, или 
с 28 на сто

ле та. Не ще и съмнение — 
димитровградското 
панство се налагаше да 
плаща данък на стабили
зационните мерки и 
своята

СГОг
Из организациите на сдружения труд

на около със

ДОБРИ РЕЗУЛТАТИ акумулативност. 
Но от друга странае повече от 

същия период миналата 
година. Тогава той е бил 
91 милион и 300 хиляди 
динара. През това 
националният доход е ка 
раснал с 8 процента. Аку 
мулацията обаче е по-ма
лка

и уве
личението на личните до 
ходи е повлиялоВ първите седем месеца на работа 

основната организация на сдружения 
труд „Тигър” в Димитровград са осъще
ствени 1 милион и 350 
чиста печалба. Ако се

върху
намаляването на фондо
вете. Докато 
дина средните

лч1,пА т раб°ти ® четири смени. С една 
Дума, „Тигър в Димитровград води би-
та н3аато°члИяШ.еНИе Иа пР°“вод„те1ност- 
та па труда и овладяването 

Иначе, общият 
градските заводи

време
миналата го

хиляди динара 
има предвид, че 

през изтеклата година е работила на 
ивицата на доходността, тогава този по
казател, макар и на пръв поглед да не 
е внушаващ, представлява 
успех. По-важно от 
всички складове на залежали стоки са 
разпродадени и в предстоящия период 
навлизат с нови произведения, чиито це 
ни отговарят на себестойността на про
дукцията на съвременния пазар. Затуй 
е оправдан оптимизма на отговорните 

' когато уверяват, че през след- 
^ € ПСТ Месеца ще се осъществи много повече, отколкото през изтекли
те седем месеца.

лични до
ходи през първите шест
месеца са били 932 __
през същия период наето

с 8 процента. Върху 
намаляването на

на пазара. 
Доход в Димитров-

Тогава тази организация на 
трУА ще настанява 

1 700 души. Предвижда 
отношението 
деление да бъде 
— 60:40.

значителен 
всичко е това че

аку му- 
пов- 

на сто- 
време на 
на цените 

финалните произведе-

ящата, те са 1.046 дина
ра. Да кажем 
че през 
лугодие на 
дина в

лацията сигурно са 
лияли условията 
панисване по

също,
по-първото 

миналата го- 
димитровград- 

ското стопанство е

замразяванетосдру- 
на работа 

се също така и 
вътрешното 

в следната

нав
чия и 
ния материал. Но 
бва да забравим, 
кои

ВЪВ възпроизводстве-
не тря- 

че в ня-

има-разпре- 
пропорция ло на работа 2.482 ( 

стопанските 
257) — 
година 
следното: 
работят 2.581, 
папските дейности 222 ра 
ботника.

в не- 
дейности

Място за строеж ^т^ОО апартамента^а 
т.™"РакОТНИЦИ' Паралелно с това в 

лимга? обмислят дали да формират жи 
" °бЩНОСТ със строителен цех и 

™ стР°ят жилища. Изчисленията по- 
та'«>в случай един квадрат 

Т2оГди^рР^СТРаНСТВО струва с|мо

Производството ка фолии от 1000 
тона годишно „поглъща” западногерман 
ския пазар почти изцяло. Високоакуму- 
лативно е и производството на гумени 
нишки. Някога фабриката

организации и субек 
таените фактори още как 
са повлияли

а през настоящата 
положението е 

е стопанствотона гумени 
нишки произвеждаше и по 600 хиляди 
динара загуби и не знаеха 
правят с нея. Днес тя работи в три сме-

върху нама
ляването на деловата 
ративност

а в несто-опе
“ утежнявали 
организация-

какво да

работата на
Страница 6 М. Б.
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Електрификацията на Висок

ВЪЗНИКВАТ СЕРИОЗНИ 

ТРУДНОСТИ
Последното заседание 

жду представители на 
ителното предприятие 
Аня'\ представители на Об 
щинската скупщина и райо 
нния комитет по електрифи 
кация във Висок, състояло се 
миналата седмица — остана 
без резултат.

ме пи, че се касае за 
меиие

недоразу- 
— и в прокетосметка- 

та се е изчислявало с цени, 
които отдавна двойно са уве 
личен и. Договор не е постиг 

Жителите

стро
„Гра

на Висок ечи 
тат, че не са в състояние да 
изпълнят задълженията 
ако се сключи договора, 
неже всяко домакинство, за 
селската мрежа трябва да 
внесе средно по 3 хиляди ди 
нара.

Факт е, че населението от 
Висок е предимно — 
и няма достатъчно сили да 
осигури по-големи средства. 
Обаче сигурно е, 
бъдат разбрани, 
представителите на Общин
ската скупщина и обществе
но-политическите

нат.

си,
по-

До недоразумения се стиг
нало поради това, че сума
та в проектосметката е била 
значително по-малка от — 
която сега предлага „Град- 
ня • Макар че по

тази,
старческовсичко ли-

че те ще 
както от

Нов мост на 

р. Ерма
организа

ции, така и от строителното 
предприятие. На помощ тря
бва да им притекат 
те близки—височани живее
щи по всички краища 
страната ни.

А моментът

Намалява броят на овцете

Селското стопанство в Димитровградска общинаи техни-

на
Мостът на река Ерма, който 
води към магазините на зе
меделска кооперация „Кли 
сура” в с. Клисура бе дотра- 
ял. Тъй като същия е от гол
ямо значение за кооперация 
та, същата реши да построи 
нов, бетонен мост.

Чрез наддаване се нае да 
построи моста самостоятел
ният занятчия Милоя Мило 
шев от с. Клисура. За крат
ко време мостът ще бъде го
тов. За него кооперацията ще 
заплати 26.000 динара.

С този мост ще се служат 
и селяните от махалите Ке- 
бапова и Стрезина.

СТОЧАР“ ДНЕС II УТРЕе такъв, че 
след много усилия, дългого- 
годишно чакане — токът да 
дойде и във Висока.

Въпреки закъсненията 
строежа на далекопровода 
и трафопостовете, работите 
на тези обекти вече приклю
чват. Трябва още да бъдат 
построени трафопостовете в 
Болевдол и Горни Криводол, 
както и далекопровода от 
Моинци до Вълковия- В ра
йонни я комитет по електри
фикация във Висок считат, 
че тези работи ще приклю
чат за една седмица.

55
на

Земеделската кооперация 
„Сточар” е основана през 
1966 година от тогавашните 
шест земеделски коопера
ции: в Смйловци, Каменица, 
Димитровград, Борово, Пога 
ново и Т. Одоровци. От то
гава насам

овцете. Добивите са по-сла
би. Но в 
че пред , 
ри перспективи и, че това е 
само временно явление.

Според плана трябва да 
бъдат построени и обори за 
угояване на юнци и то в 
Смиловци пет обора, в Пога 

. ново един и със сегашните 
обори считат, че в течение 
на една година ще могат да 
угояват към десет хиляди 
юнета.

* „Сточар” считат, 
„Сточар” стоят доб-

С какво днес разполагат в 
„Сточар”

„Сточар” разполага с де
сет хиляди хектара, от кое
то шест хиляди хектара пре 
дставляват пасища. Всяка го 
дина, с изключение, 
временните условия не поз
воляват, засяват се триста 
хектара пшеница, по петде
сет хектара овес и ечемик, 
сто хектара слънчоглед, сто 
и осемдесет хектара фураж
ни треви, ягоди, къпини, ма
лини и т. н. Когато е офор
мена кооперацията площите 
са били почти толкова, оба
че оттогава до днес те са 
приспособени за обработва
не, което не е било случай 
преди.

Кооперацията има собс
твен машинен парк от дваде 
сет трактора, шест комбай
на, два камиона, два камио
на-хладилника, докато преди 
седем години този брой е 
бил два пъти по-малък.

Земеделската кооперация 
има и собствени ферми. В 
момента има шест хиляди 
овце, а също угояват и юнци.

Перспективата е в овцевъд 
ството

В кооперацията перспектн 
вата виждат в животновъд
ството, преди всичко в овце 
въдството. Според плана, ко
йто трябва да бъде реализи
ран за няколко години бро
ят на овцете трябва да се 
утрои. Запланувано е в Ка
меница да бъдат построени 
овчариицн за десет хиляди 
овце, в момента има само че 
тери хиляди. В Смиловци тр 
ябва да бъде увеличен бро
ят им за четири пъти (в момен 
та има 500 овце), в Липин- 
ско поле от хиляда на три 
хиляди и в Борово от пет
стотин на хиляда овце.

За осъществяване на тези 
планове са нужни средства, 
които както считат в „Сто
чар”, ще бъдат обезпечени 
чрез инвестиционни кредити 
от банката и кредити от нар 
тньорите.

кооперативното 
селскостопанство постоянно 
е вървяло напред. През 
последните няколко години 
обаче има известни затру
днения. Намалял е броят на

Природни условия същест
вуват. Обаче за осъществява 
не на тези планове трябват 

- още-сто хектара-площи за 
цялостно оформяване на ко
оперативните площи. Освен 
това площите ще се засяват 
предимно с фуражни треви 
за собствено ползуване.

Какво още е внесено в пла 
на на „Сточар”

Също трябва да се пост
рои една млекара, както 
и да се модернизират същест 
вуващите.

Трябва да се отпочне и със 
собствено производство на 
овощия и за тази цел тряб
ва да се обнови разсадника. 
В него ще се произвежда 
предимно посадъчен мате
риал, а ще се произвеждат 
и ягоди» малини, къпини, ви 
шнн и т.н. Запланувано е 
тази есен да бъдат обрабо
тени пет до шест хектара, а 
след това още петнадесет.

Освен това трябва да се 
построи и фабрика за храна 
на добитъка и да се обезпе
чат помещения-

Също е запланувано да се 
модернизира кланицата и то 
предимно да се открие ли
ния за клане на юнци за из
нос.

М. Б. А. Д. когато

Божица

Местната общност пред сериозни задачи
Местната общност в с. Бо- 

жица е завела самооблагане 
за 1972—1976 година Всяко 
земеделско домакинство ще 
плаща 5 на сто годишно вър 
ху кадастралния доход, а ра 
ботниците, служещите и пен 
сионерите — 1 на сто върху 
личните си доходи.

По такъв начин ще се съ
берат годишно около 50 хил 
яди динара или 250 хиляди 
динара за пет години. В раз
говор с някои представители 
на тази общност узнахме, че 
отговорните служби при Об
щинската скупщина в Сурду 
лица, които събират и раз

пределят средствата по мест 
ните общности, за 1972 годи
на не са постъпили правил
но и на местната общност в 
Божица отпуснали само око 
ло 30 хиляди динара.

Със средствата от самррб- 
лагаието местната общност 
в с. Божица построила един 
мост за махала Маричева и 
с. Топли дол. За целта са из
разходвани 15 хиляди дина
ра. Строи се и мост за маха 

Велкичева и Могила, а

Клисура

Признание на местната 

общност лите
наскоро —■ още два за Злата
нова. Останалите средства 
от петгодишното самооблага 
ме ще се използват за елек
трификация и построяване 
на водопроводи в махалите 
на Божишки район.

5 септември, на тържествено 
ОС. ЙованПо случай Деня на освобо

ждението на Сурдулица, на заседание на 
Петрович, председател на ОС 
връчи грамота — признание 

общност в с.ш.'4й на местната 
Клисура, една от най-големи 

Сурдулишка община. Що се касае до рибника 
край Пъртопоппнцн в мо- 
мента се чака на проекта. В 
това отношение също тряб- 

да се обезпечат средства.
Както считат в коопераци 

ята този план е осъществим, 
понеже отношението към 
селското стопанство ще се 
промени и с оглед на това ще 
се обезпечат средства, от ко 
ито единствено зависи осъ
ществяването на този план. А 
с прогреса на кооперативно
то селско стопанство ще се 
подобри н частното селско
стопанство, а броят на коопе 
раторите ще се увеличи.

М. Величковте в.
През миналата година със 

и с помо васобствени средства
ОС в Сурдулица, ме- 
общност в Клисура 

махалите: Гад-

щта на 
стната
доведе ток в 
жила,
Псина и водопровод

ВЪЗОБНОВЕТЕ 

0Б0НАМЕНТА 

СИ НА
„БРАТСТВО”

Савина, Дебели дел и 
в Кли-

сура.
Тя постигна 

хи и в подготовките 
трифициране 
фицираиите 
ра, в поправката 
пътища.

завидни успс- 
за олек

на иеелектри- 
махали в Клису- 

на селски

А. Д.
м. в.__ основнотоКлисура

Строяща 7училище

14 СЕПТЕМВРИ 1973,БРАТСТВО



че 29 години след освобожд* 
нието и на нас селскостопан 
ските производители е отда
дено достойно признание за 
работата ни.

по-нредставява подтик за 
добри резултати и доволен 

че след толкова години 
получих едно обществе

но признание.
Никола Митов: — Гази па 

града може би значи и това,

Разговор с двама носители на 
„ Септемврийска награда“

шттт*®4кж
V СЪМ,

и азV * /
V ' А. А-: •' %

Сурдулица
Диплома и награда 

за примерна работа
дълго се задържал 
в „Мачкатица“ и ве
роятно няма намере 
ние да я напусне, за 
щото се е преселил 
със семейството си в 
Сурдулица, 
си построил и къща.

Той е един от най- 
добрите работници 
в основната органи
зация на сдружения 
труд по поддържа
не на
ремонт във фабрика 
„ Мачкатица“.

Рангелов е добър 
специалист и дисци
плиниран работник.

|ш§§
' ■ г

У

ШшШ. По повод 5-ти сеп 
тември — Деня на 
освобождението на 
Сурдулица па тър
жественото заседа
ние па ОС с петосеп 
темврийска награда 
от две хиляди дина
ра и диплома бе удо 
стоен РАНГЕЛ РАН 
ГЕЛОВ, висококва
лифициран шлосер 
в „Мачкатица“ в Су 
рдулица.

Рангел Рангелов 
е роден през 1937 го 
дина е Мусул, Бо- 
силеградска общи
на. Петнадесет годи
ни работи като шло 
сер. Като такъв най-

§3к*

КГ ш1М

1 къдетош
г ■>

■ ЖЖг*
I:/'. • : •

Ш. - .. 'сШшш машините и

НАГРАДИТЕ - ПОДТИК ЗА ПО-ДОБРИ РЕЗУЛТАТИ
важно да бъдем здравно и 
пенсионно осигурени. Да не 
мислим какво ще бъде ако 
се разболеем, както и какво 
ще бъде с нас, когато остаре

Между тазгодишните димитровградски лауреати 
септемврийски награди са и двама селскостопански 

Венко Николов и Никола Митов. Венко
на
производители:
Николов получи диплома с парично възнаграждение от 
1.000 динара, а Никола Митов грамота. На гра- 
дата получиха за извънредни постижения в областта на 
селското стопанство. И двамата са от Каменица, където 
живедт и работят. Помолихме ги да ни отговорят на ня
колко въпроса и те любезно се отзоваха.

м. в.см.
Никола Митов: — Харес

ва ми това, че постоянно 
съм на чист въздух. И не ви 
казах когато ме попитахте, 
че имам кобила, каквато ня
ма целия Висок, а в града 
нали няма да имам това. Не 
се живее лошо. Имам спесте 
ни 20 хиляди динара. Двете 
дъщери омъжих. Синът ми 
учи стопанско училище в 
Пирот. Но не ми харесва, че 
вече няма кой да работи. Аз 
бих купил трактор, 
ще работи с него? Увеличил 
бих овцете, но 
чари. Дано електрическия 
ток окаже влияние 
да не „бягат" вече, 
това ще подобри 
стопанство. И дано се 
ри начин да ни осигурят; та 
ка сме винаги в 
ност и страх за бъдещето

Какво за Вас представя 
присъдените Ви 
ски награди?

Венко Николов: — За мен 
която получих

Бабушница

Септемврийски наградиПолучих 3.400 килограма пше 
ница и 1.500 килограма овес. 
Имам 55 овце и 4 крави, от 
които две сименталска поро 
да. Продадох 46 агнета и 4 
телета, както и 2.500 килогра 
ма овче и 8.000 килограма 
краве мляко. Ако се „пресме 
тнем" няма начин да не бъда 
доволен.

Какво е имуществото ви и 
какви са тазгодишните до
биви?

Венко Николов: — Прите
жавам 75 дка обработваеми 
площи, от което 40 дка засе
ти с пшеница, ечемик, овес 
и царевица. Имам и шест 
крави и тридесет и пет овце. 
От тазгодишните добиви съм 
доволен. Получих 4 хиляди 
килограма пшеница и три хи 
ляди килограма овес и ече
мик, които ще ползвам за 
храна на добитъка. Сътруд
нича, и със земеделската ко 
операция „Сточар", ползвам 
помощта на техните специа
листи. Тази година от мен 
тя изкупи 30 агнета, 6 теле
та и юнета, 40 килограма 
вълна, 1.650 килограма овче 
и 5.500 килограма краве мля

По повод Деня на освобждението на Ба- 
бабушница - 6 септември - на тържествената 
сесия на Общинската скупщина председателя 
й Светомир Николич връчи септемврийски на 
гради на най-заслужили в социалистическо
то изграждане трудови организации и граж
дани.но кой

Какво Ви харесва, а какво 
не ви харесва в работата, 
с която се занимавате?

Венко Николов: — Бих из
тъкнал, че вече много годи
ни се занимавам изключите
лно със земеделие. От земя
та може и добре да се жи
вее. Да се спестят и пари. И 
изобщо тази работа 
ресва, може би затуй, че съм 
свикнал. Обаче не ми харес
ва, че и ние земеделците все 
още не сме осигурени тъй ка 
кто трябва. А струва ми се, 
че има начин. За нас е най-

Диплом с парично възнаграждение от 
2 000 динара получиха местните организации 
на Социалистическия съюз и местните общ
ности в Радосин и Щърбовац. Диплом с па
рично възнаграждение от 1 500 динара полу
чиха: местната организация на Социалисти
ческия съюз в Любераджа, младежкия актив 
в Горни Стрижевац и Добривое Николич, ди
ректор на клона на електроразпределение в 
Бабушница.

Грамота получи Ненад Йованович, комен 
дант на общинския щаб по всенародна отбра
на, а “Също така и спортното дружество ,,Луж 
ница“ в Бабушница.

няма ов-

хората 
а само 

селското 
иаме-

неизвест-
си.ми ха-
ват

септемврийко.
Никола Митов: — От 100 

декара обработваеми пло
щи 45 декара бяха засети. наградата.

ПОПЪТЕН ЗАПИС

от заран до вечер. Все дока- 
то не свърши полската ра
бота. Сетне пак усилена

красоти, може би са по-сил- 
високодохо 

дното „печалбарство". Всич-ЛЮБАТШ ХОРИЗОНТИ иска всеки да му откупи, но 
никой не му предлага 
да го увеличи и по-добре от
глежда.

ни от в момента какра-

НаближавамеДолна, па Горна Любата. 
Две села едно след друго. И 
две великолепни училищни 
сгради на разтояние от са
мо пет километра. Някои ка 
зват, че на любатчани не са 
им нужни две училища... 
И в едното, и в другото се
ло сега се строят здравни 
амбулатории. Трудно ще мо 
гат навреме да бъдат завър- 

и. Но, 
една?...

Казват, че хората от тези 
две села, пръснати по скло
новете на Весна кобила се 
надпреварват във всичко. То 
ва е положително, но не ви
наги и не във всяка акция. 
Защото силите се разпокъс
ват, пък и средствата. Има 
още примери: горнолюбатча 
ни опитали сами да се елек
трифицират преди две годи
ни. Краят е известен — не 
са успели, защото такава ак
ция не са в състояние сами 
да водят.

Поемаме криволичещото и 
прахливо шосе, което про 
Рязва тясната котловина об 
градена от скалисти върхо 
ве. Тук — таме висока буко 
ва гора, приличаща на оазис 
Там горе, дето облаците 
зят ниско са нивята на лзо- 
батчани. Тук падат послед
ните ръкойки на тазгодиш
ната жътва. Срещаме жетва 
ри, които със забързани кра 
чки слизат от деретата и 
грабят към домовете си. По 
отсрещните махали стоят не 
овършени снопи. Стопаните 
подкарват конете, че вече 
наближава нощта, а зърно
то още стои в класовете 
Хората

центъра на 
селото. Минаваме все покрай 
нови къщи. На площада гру
па младежи. Дават си 
че са безгрижни. Те

кинопредставление. 
Юва е единствена забава в 
селото им и те не искат да 
я пропускат.

Долна
Любата

вид, 
са дошли на

пъл

Когато прожектирането на 
филма отпочна, а къщите по 
махалите светваха и по-ста- 
рите навлизаха в тясното по 
^НИе- Те Аохаждаха нап- раво от нивата.

когато би билашен

бота. Те ще заминат на се
зонна строителна работа и 
Ще останат до късните есен
ни дни, когато студът започ
ва вк°ченясва ръцете. Лга. 
батчани казват, че без тази 
работа не могат; тя им до-
тпС5кГЛавни "Рнходи, с кои
то обзавеждат домовете си
и живеят порядъчно. Защо 
тогава не се
за строителството? Е, това е 
вече феномен за изучаване. 
Родният кът.

ки те искат тук да доживеят 
старините си...

.„Търгнахме обратно, когато 
“ра5ь1 се бе спуснал нався- 
къде. Самотен човек, замо-
«I Л?°ЖУХ’ С6Аеше А° °пь- 
, я краи егРека и свирете 
унесено на гъдулка. Това бе
ше нашият събеседник _
овчарят. Долу край нас река
та шумно бързаше в прегръ
дките на скалите...

Наблизо край шосето, ~ 
то лъкатуша към Горна Лю’- 
оата пасеше 
край пръсналото

кое

времето.СЗа^ото,енебето “ °
Някога с дни тъмнее

стадо овце. И

ше овчарят. ЗаговорихСТ06' 
но той не обичаше

по-
го.и Ряд

ко между облаците пробляс
ва слънцето.

Трудно е през лятото 
тези планинци. Тяхната ра
бота е гореща и непрекъсва

много да 
го разпитвам. — Добитъка

определят само се отплаща, но и земята, ако 
я наториш — каза той. Пос
ле започна да нарежда раз
гневено, че сега добитъкът

на

планинските В. Велинов
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ГОСТ НА 

НАШИЯ ГРАД
Новини от звонското училище

Световно известният югославски опе
певец Мирослав Чангалович, 

на_Белградската
рен ЗАПОЧНА УЧЕБНАТА ГОДИНАчлен

опера, на Миланската
скала и.нюйоркската Метрополитен Миналата седмица съветът 

на основното училище „Брат 
ство” в Звонци взе решение 
учебната година да започне 
на 4 септември т г. Такова 
решение бе взето, за да се 
обезпечи време, което 
ктивът ще прекара на три
дневна екскурзия по Войво- 
дина с осмокласниците. Цел 
та на екскурзията е да се 
размени опит с училищата 
на народностите във Войво- 
дина (словашка, русинска и

др.). Помощ за провеждане 
на екскурзията дава синди
калната организация в Бабу 
шница на стойност от 3 хил 
яди динара.

В началото на тази годи
на броят на паралелките ос 
тана на равнището от мина
лата — общо девет. Предме 
тите, с известно излючение, 
ще се преподават от специ
алисти, а помещенията през 
лятото са подготвени за нор 
мална работа.

опе
ра,-в навечерието на Деня на освобож
дението— ЦпРеА димитровградската публи- 
каизпълни два концерта сериозна му- 
зика. В ранните следобедни часове пя
за пионери и младежи, а вечерта за 
гражданите.

коле-

Съпровождаше 
но Зора Михаилович.

го на пиа-

___От богатия си репертоар той подбра
такива точки, които напълно бяха по 
вкуса на публиката и всяко изпълнение 
бе приветствувано с бурни аплодисмен. НАГРАДА - ТРАНЗИСТОРти.

През юни основното учи 
лище в Звонци проведе ак 
ция за събиране на охлюви 
Акцията даде добри резул 
тати. Тя имаше едновремен 
но и състезателен характер

Първа награда — транзи- 
сторен приемник, получи 
Новица Лепоев, ученик от 
VII клас. Раздадени бяха и 
останалите награди — кни
ги, писалки и др.

— Накрая как 
възможността за 
развитие на малките среди?

— Тук във вашата среда 
един по-дълъг период работи

виждате

МЦЮСАП ЧМПЛОВИЧ:
В ИЗКУСТВОТО НЯМА МАЯКА СРЕДА

културно

ОСНОВАНИ СЕКЦИИ И ОРГАНИЗАЦИИ
В началото на новата уче

бна година при основното 
училище „Братство” са осно 
вани следните секции и ор
ганизации: библиотекарска, 
хорово-фолклорна, млади те

хници и горани, а също пио 
нерска и младежка органи
зации. За отбелязване е, че 
през миналата година са по
стигнати завидни резултати 
на хоровата и фолклорната 
секции.

Използвахме случая, за да 
побеседвал1е с тоя наш из
ключително талантлив изпъл 
нител на оперната музика.

— Другарю Чангалович, 
как именно се роди идеята 
да гостувате в нашия град?

— Идеята да гостувам в 
Димитровград е отдавнашна. 
Музикалната младеж на Сър 
бия, организатор 
гостувания по селата, учили
щата, предприятията, 
дите, от по-рано бе внесла 
в плана си да гостувам тук. 
Но частично поради моята 
заетост или други техничес
ки затруднения това не мо
жеше да се осъществи.

Тоя сезон това мое задъл
жение се падна в удобно и 
за мен, и за организаторите 
време, така че тази дълго- 
планувана среща най-сетне 
можа да се осъществи.

.Т==?"—т>■:

— Ние, хората на изкуст
вото, трябва да страним да 
произнасяме съдове за пуб
ликата. Тя е тази, която има 
правото да изказва съдове. 
Обаче аз доколкото мога да 
преценя това е една твърде 
културна, твърде топла пуб
лика, която знае да слуша, 
да разбере и обича музика
та. Това е достатъчно и му
зиката тук да се развива в 
най-добрия, в най-красивия 
си облик.

музикална младеж. Благода
рение тъкмо на тази органи
зация, културно-просветната 
общност, културния Дом в 
Димитровград, Димитровград 
ска публика има възможност 
да се запознае с още много 
други ансамбли, отделни из 
пълнители, групи и пр. Ето, 
наскоро ще има възможност 
да се запознае с филхармо
нията, да слуша добри из
пълнения на така наречена
та сериозна музика.

Следователно, по мое мне
ние, те отдавна са

ВЪЗОБНОВЕНА УЧЕНИЧЕСКАТА 
КООПЕРАЦИЯ

След три-четири години за 
стой отново е възобновена 
работата на ученическата ко 
операция- Тя ще се занима
ва с набавка на учебни по- ко Петрович и Симеон Сто- 
магала. Всички доходи, кои
то осъществи ще останат на 
кооперацията.

Същевременно са оформе
ни и управителен и коопера 
тивен комитети, а за рабо
тата й са задължени Видой-

на моите

заво-

— От Вашия репертоар чу 
хл!е доста изпълнения- Инте
ресува ни обаче кого пред
почитате, относно коя музи
ка най-много Ви се нрави?

— Що се касае до обичта 
ми и към композитори, и 
към .музиката положението 
е следното: моята професия 
е операта и на своя репер
тоар имам към 70 оперни 
пълнения- Към всичко, кое
то съм работил досега съм 
се отнасял като баща към 
детето си. Затуй ми е труд
но, дори нямам право да 
разделям — това повече оби 
чам, онова по-малко обичам. 
Аз съм професионалец и тр
ябва всичко с любов да ра- 
оотя.

наддели 
понятието „.малка среда”, те 
са част от един вече до из
вестна степен добре органи
зиран свят, в който всичко 
функционира. Аз вярвам, че 
все повече и повече ще имат 
възможност да се срещат с 
изпълнители, с ансамбли не 
само на музикалното изкуст
во, но вероятно и с литера
тори, хора от изобразително 
то изкуство.

ичков, преподаватели.

Й. Миланов

Семинар за 

преподаватели
113-

— Можете ли да ни каже 
те как мина срещата с ди
митровградските зрители?

— Срещата, както сами ви 
АЯхте, се завърши твърде ху
баво, т върл^ успешно. Аз 
нося от Димитровград най- 
хубави спомени, понеже дей 
ствително срещнах ентузиа- 
сти, който обичат работата 
си. Аз имах среща с най-мал 
ките, а привечер, и с младе
жите, и възрастните. Мисля, 
че може взаимно да бъдем 
доволни.

Това е пример на един го
лям скок, на културен скок, 
благодарение на хора-енту- 
зиасти, които тук работят. 
Ако ми разрешите изобщо 
да не се съглася с дефиннци 
ята за малка среда. Може 
би иякога това е имало, но 
днес за нас това е типично 
югославска среда, която ст
реми напред, която живее, 
работи, и крачи и има амби
ции крачката й да бъде ши
рока. Именно - всичко тряб
ва да се направи тази крач- 

да бъде възможно по-бър
за, по-успешна.

В началото на учебната 
1973/74 година във Враня се 
проведе тридневен семинар 
за преподавателите от долни 
те класове, както и за пре
подавателите по математщ 
ка, физика, химия, биология 
н сърбохърватски език от 
горните класове на основни
те училища.

Организатор на семинара 
беше републиканският съвет 
но основно образование н 
образование па преподавате
лите. Лектори на семинара

бяха от педагогическата ака 
демия в Белград, както и 
преподаватели от белград
ския факултет.

На семинара взеха участие 
почти 60 преподаватели от 
основните училища в Босиле 
градска община. Те се запоз 
наха с някои методологичес- 
кн въпроси, свързани с обу
чението по отделни предме
ти, както и прилагане на мар 
кспзма в обучението.

В Босилеград пък тези дни 
се проведе заседание на ак
тива на специалистите по 
български език от Босилегра 
дека и Сурдулишка община. 
На заседанието бе обсъдена 
проекто-програмата по бъл
гарски език в горните класо 
ве. Активът па специалисти
те прие цялостнО програма
та. Преподавателите изтък
наха, че едни от най-големи- 
те проблеми е недоимъка 
па книги от съвременни бъл 
гарски автори и тоя въпрос 
спешно училищата трябва 
да разрешат.

Но когато се касае за ка
мерната музика, соло-изпъл 
пения, тук вече имам широк 

Б тази част на своя ре 
имам 700 до 800 та-

кръг. 
пертоар 
кива песни, които, лосюян* 
ио възобновявам. За ссос си 
считам, че съм

кога друг път 
ще идвам, не зависи всичко 
от мене, но безспорно в ка 
лендарните си задължения 
ще внеса и Димитровград. 
Защото считам, че това е 
среда, която умее Аа приеме, 
да цени, действително 
ползва културните доегиже- 
ния, иа в това число и на 
музиката. Аз и моите колеги, 

идвали преди мене, 
действително носим хубави 
спомени от Димитровград, 
особено за хората, за енгу- 
зиастите, за една организа
ция иа младите, която дейст
вително може да бъде горда, 
понеже в съдържанието на 

постига хубави

каАз не зная надеятел 
време и като такъв 
съм да се боря

на пашата иа-
Ст. Н.своето 

дължен 
афирмацията 
циоиална музика. Всичко щс 
направя, което е но силите 
ми, тази наша дума, наш 
звук да проникнат до слуша
теля, АО зрителд.

В световното музикално 
изкуство предпочитам руски 
те .майстори, негърските ду
хови песни, след това роман 
тиците Шуберт, Шуман, Бра 
мс и стария Бах, италиански 
те стари майстори... Слсдо- 

’ твърде е трудно да 
й никога музи- 
гштайте какво

за

Учениците от Каменица на .Гердоп*
За тази екскурзия ^учени

ците заплащат само по 100 
динара, докато рейса и за
страховката им плаща учи
лището.

С учениците от Каменица 
иа екскурзията бяха и уче
ниците от трето и четвърто 
отделение в Долни Криво
дол.

Четиридесет ученика от ос 
» училище „Васил Лев 
Каменица през тази

които са
новното 
ски” в
седмица посетиха водоцент- 
ралата „Гердап”. Освен _ 
доцеитралата учениците от 
Каменица, заедно със свои
те преподаватели, ще посет- 

мииа Бор, Майданпек,

во-

вателио 
се определя

ят и
Парачин, Свегозарево и Бре 
стовачка баня» където ще 
посетят културио-историчес 
ки паметници и иякои пред-

неработата си
резултати. л

— Понеже тъй хуоа!К) _ 
изказвате за димитроягр А 
ската публика, кажете и 
за музикалната й наклшш 
ст и музикалната и култур 
изобщо.

каититс 
пай-обичат. Това питайте пу 
бликата — питайте я какво 

а ако

се

най-добре изпълнява,
изпълнява добре, това 

ип и това обича.
Б. К.А. А-Нещо

значи,
придтия-
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Физкултурата и спорта в Димитровградска община Спортен преглед?

ЕДНОВРЕМЕННО МАСОВА ФИЗИЧЕСКА 

КУЛТУРА И КАЧЕСТВЕН СПОРТ
Баскетбол

ДВЕ ПОРАЖЕНИЯ И 

ЕДНА ПОБЕДА!
Баскетболният отбор „Сво

бода” вече няколко години 
успешно се състезава в Из
точна сръбска баскетболна 
група. Главно се класира в 
средата па табелката между 
състезаващи се 12 отбора. В 
тоя отбор спортуват към 15 
активни баскетболисти.

Интересно е да се отбеле
жи, че в годините на криза 
за спорта доя отбор намери 
свой покровител — конфек
ция „Свобода”, чиято фшшн 
сова помощ през тоя период 
изигра огромна роля, за1 да 
се запази традицията в този 
спорт. \
Хандбалнидт отбор „Дими

тровград” също се състезава 
в Източна сръбска хандбал- 
на група. Той се намира' в 
средата на табелката, но 
инак по броя на точките е 
между първите, а само бла
годарение на головата разли 
ка е в средата.

Тоя отбор също има към 
15 активни спортисти.

вуват десетки отбори по ма
лък футбол, които през ля
тото създават групи младе-

СЪЗДАВАНЕТО на физкул 
турна общност миналата го
дина, както се очакваше, съз 
даде реална предпоставка за 
развитие иа физическата 
култура и спорта. Всъщност, 
в Димитровград и преди то
ва съществуваше традиция 
към различни спортни дисци 
плини, но поради ниската 
материална основа и без до
статъчно финансови средст
ва едва ли можеха да се 
очакват високи постижения.

Физкултурната общност, 
изхождайки от основните си 
цели и задачи, преди всичко 
установи постоянни финан
сови извори. В сравнение с 
дишалата година средствата 
за развитие на физическата 
култура и спорта почти се 
удвояват — тази година ще 
бъдат дадени към 120 хиля
ди динара срещу 60 хиляди, 
колкото бе отделено от бюд 
жета миналата година.

рия отбор. Ако 
слабостите, проявени в този 
мач, като слабата защита, 
неблаговременни контраата
ки и ненужно загубени топ
ки, може да бъдем доволни 
от играта на димитровград
ските баскетболисти.

Между добрата игра на 
пак трябва да 

М. Михайлович,

изключимСЛЕД ДВЕ поредни пораже 
иия срещу отборите на „Та- 
ково” в Горни Милановац с 
резултат 82:73 и срещу „Со- 
коград" в Соко баня с резул 
тат 88: 81 младите баскетбо
листи на „Свобода”, състеза
ващи се в източна група на 
ср-ьбска дивизия, успяха да 
спечелят срещата срещу от
бора „Морава” от Кюприя с 
резултат 97:90 (48:42). По то
зи начин, след третия кръг 
иа с7»стезаиията, отборът на 
„Свобода” има само две точ
ки. Мачът се игра на 9 сеп
тември в Димитровград.

Баскетболистите на „Свобо 
да” заслужено спечелиха та 
зи среща и с изключение на 
малка слабост през първото 

от играта бяха по-доб-

жи, студенти, активни спор
тисти. В продължение иа ця
ла седмица младите премер- 

а иа най-добритеват сили, 
се раздават купи и други ск
ромни подаръци.

Като проява в летните ме
сеци, когато останалият кул 
турно-забавеп живот почти 
е заглъхнал, а същевремен
но станал традиция» мемори 
алннят турнир „Александър 
Пейчев — Аца” се проследя
ва от гражданството с осо
бен интерес и винаги привли 
ча миогобройпа публика.
Летшгят волейболен турнир 

на селските младежки акти
ви е изключителна спортна 
проява. Във вече опустява
щите села през лятото идват 
младежи, които набързо ска 
лъпяват отбори и започва ед 
но продължително между- 
районно волейболно състеза
ние .Въпреки бързината при 
създаването на отборите, без 
изключение, селското населе 
ние в свободните си часове на 
блюдава наистина качестве
ни волейболни срещи.

Това състезание се прове
жда под патронаж на общин 
ската младежка организа 
ДИЯ.

всички все 
изтъкнем 
който отлично игра в защи
та ,а успя Аа отбележи и 
36 точки. , „

Отборът на „Свобода иг- 
Сашко Митов,ра в състав:

Иван Симов, Александър В у 
кович, Георги Йосифов, Ан
гел Иванов, Момчило Михай 
лович, Никола Минев, Мар- 
ян Петров и Емил Соколов.

А. Д.част

Футбол
Масови спортни 
прояви СЛАБО НАЧАЛО

„ЙОВАН АНДЖЕЛКОВИЧ" (НИШ) — „АСЕН БАЛКАН
СКИ" 4:0 (3:0)

Отборът по спортна стрел
ба „Граничар” взима дейно 
участие в различни спортни 
манифестации, а също по по
вод иа държавните празни
ци устройва поотделно съре 
виование.

С голяма традиция и енту 
сиазирани ръководители този 
отбор числи към М) души, но 
редовно привлича много по
вече състезатели. С особен 
авторитет се ползва сред 
младите.

Димитровградската мла
деж, промишлените предпри 
ятия и учреждения, учени
ците и преподавателите под
държат няколко масови физ 
културно-спортни прояви.
Работническо-спортни игрц, 

които всяка година се уст
ройват под патронажа на об 
щинския синдикален съвет
привличат няколко ___
работници и служители в 

стопан-

Ниш, 9 септември. Игрище на „Синджелич”. 
Зрители около 300. Време хубаво за игра. Съдия-* 
Живица Антич (Пирот). Голмайстори: В. Бабич в 
15, 25 и 84 и Л. Динич в 44 минута.

„Асен Балкански": П. Найденов 6, Т. Стоянов 
4, Д. Велков 5, Н. Лазаров 4, Т. Петкович 5, Н. Ма
нии 5, С. Манов 5, А. Милев 5, Т. Гюров (Д. Ставров 
4). В. Петров 5, М. Петров 4.стотин

димитровградското 
ство и останали 
Работниците се 
по футбол.

Димитровградски 
спортни отбори

за които .могат да заблагода- 
Рят предимно на слабата за
щита на гостите.

Що се касае до играта на 
новия член на групата Пи
рот — Ниш може да се ка
же, че състезанията започва 
изобщо неподготвен. Ако и

Първият кръг на състезани 
ята в пиротско-нишка под
група футболистите на ,Дсен 
Балкански” започнаха с по
ражение. Те загубиха мача 
срещу отбора на „Й. Андже 
лкович” с резултат 4:0.

От самото начало до края 
на мача на терена като че 
ли беше само един отбор — 
отборът на домашните фут
болисти, които успяха да от 
бележат четири хубави гола.

заведения-
състезават

волейбол,
мат и др. дисциплини, 
вен масовост, работническо- 
спортните игри отличава 
щевременно стремеж към по високо

шах- личи-*От казаното досега 
физкултурата и спорта в Ди 
митровград са на високо ра
внище и че към тази област 
на човешката изява се изпи-

Ос-
През състезателните сезо

ни Димитровград има разли 
чии спортни отбори, състе
заващи се в различни групи.

Футболният отбор „Асен 
Балкански” след няколкого
дишно „паузиране” в Пирот 
ския подсъюз, тази година 
се състезава в Нишко-пирот 
ския подсъюз — далеч по-ка
чествена група.

Футболният отбор има към 
30 активни футболисти, но 
редовно привлича още мла
дежи. Срещите му с отбори 
от други места винаги прив
личат стотици зрители и се 
проследяват с особен инте-

съ-

„ касиране, другарст
во, внедряване на с 
спортни и физкултурни ьици.

здрави занапред продължат така 
футболистите на „Асен Бал
кански" сигурно няма да по
стигнат добри успехи.

тва особено уважение.
Не бива да отминем фак

та, че има доста проблеми, 
които трябва да се решават, 
особено върху подобряване 
на материалната база и офо 
рмяването на Спортния Цен
тър но всички считат, че в 
следващия период с решено 
финансиране тези проблеми 
ще се премахнат.

на-

Физкултурната програма 
по случай /з-ти май — праз
ника на младостта и рожде
ния ден на др. Тито — също 
е забележителна масова физ 
културно-спортна проява.

В програмата за /5-ти май 
е станало традиция да уча
ствуват няколко стотин

димитровградските 
и районите в един внушителен 
гимнастически преглед, под 
готовката -на гимнастически 
упражнения трае повече от 
месец, като в началото ня
колко пъти седмично, а пред 
самия празник почти ежел-
ш!»ясе*регара'което за- лалява физическата
ливост и развива 
чувство на

Самият преглед, по разно
образието на изпълненията 
и по тежеста на гимнастиче 
ските упражнения, привли
ча няколкохилядна публика, 
която също понася незабра
вими спомени и доживява 
истинско удоволствие. При 
това трябва да се отбележи, 
че гимнастическите изпълне 
ния твърде умело и -качест
вено съпровожда гимназиал 
ната музика, което доставя
телите°'ГОЛЯМО наслада У 3РИ
Мемориалният турнир „Але 

ксандър Пейчев — Аца” по 
малък футбол е също забе
лежителна спортна манифе
стация «а студентите 
дежите от околните

А. Д.

СЪСТЕЗАНИЯ ПО СПОРТНА 

СТРЕЛБАученици от

По повод Деня на освобо- ври в неделя, 9 септември т. 
г., в Димитровград се прове
доха състезания по спортна 
стрелба, на които взеха уча
стие отборите от града и то 
общинският отбор по спорт 
на стрелба, „Граничар” — 
отборът на работниците от 
каучуковата 
„Тигър”, отборът на Съюза 
на бойците, отборът на Съю
за на младежта и отборът на 
армейците.

Най-добър успех постигна
ха стрелците на „Граничар”. 
По този начин те се класира 
ха на първо място и спече
лиха преходната купа — дар 
на председателя на Общин
ската скупщина по случай 
празника. Второ място зае 
отборът на запасните офице 
ри, докато на трето място се 
класираха състезателите от 
отбора на бойците.

В поотделните състезания 
стрелците от „Граничар” съ
що имаха най-добри резул
тати. Те успяха да заемат 
първите три места.

издръж 
У децата

хармоничност. промишленост

и мла- 
села и 
месеци, 

се отлича- 
масовост. В него участ-

града през летните 
Тоя турнир също 
ва с

А. А
-^.БРАТСТВО А М СЕПТЕМВРИ 1973

Страдаща 10


