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ПОБРАТИМЯВАНЕ 
МЕЖДУ АЛЕКСАНДРОВА 
ШКА
И ДИМИТРОВГРАДСКА 
ОБЩИНА

Юбилей
на свободата Тържествв 

но ще се 

подпише 

протокол

ТРИДЕСЕТ години населението в Югоизточ
на СърЬия през първите 
вува 
Тези

дни на септември чест
ен от фашизма.

обагрени с 
кръвта на стотици и хиляди скъпи жертви на 
най-достоините синове и дъщери

освобождението 
исторически дати са

на нашите на
роди и народности паднали за свобода и соци
ализъм. тазгодишното чествуване е тридесетго
дишен юбилей на свободата, мирното социалис
тическо изграждане и укрепване на революци
ята.

В началото на стептември 1944 година побе
доносната Мародоосвооодителна войска на Юго
славия в тази част ца Сърбия нанесе последните 
съкрушителни удари на българските и герман
ски окупатори, освобождавайки градовете Враня, 
Сурдулица, Пирот, Ьабушница, Димитровград, 
Лесковац, Босилеград и други места. Свобода
та увенча героичната четиригодишна епопея на 
борба и смърт с чуждестранните окупатори и до 
машните им слуги.

Нашата Народоосвободителна борба още от 
своето начало имаше дълбоко класов, хуманен 
и социалистически характер. В родилни мъки се 
раждаше новото общество на социална правда, 
братство и единство и същинско равноправие на 
всички народи и народности.

С ясно определената си програма и дело Юго 
славската комунистическа партия разби мрака 
на подлата фашистка пропаганда от България, 
която сееше лъжливи лозунги за освобождение, 
велика държава, непобедима Германия и пр. и 
пр. А зверствата на българския фашизъм надми
наха свирепостта на най-прочутите завоеватели 
от миналото.

От 10 август т.г. Алексан 
дровац (Жупа) и официал
но стана град побратим на 
Димитровград. След някол 
когодишно 
сътрудничество на тоя ден 
на общ събор бе подписан 
протокол за побратимяване 
между двата града, относ
но между двете общини — 
Александровашка и Дими
тровградска.

плодотворно
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ДНЕС БАБУШНИЦА ПРАЗНУВАПребиваващата 
случай в Александровац ди 
митровградска делегация, 
съставена от обществено- 
политически, стопански и 

ейци, се запоз-

по тоя

Г
Днес това славно минало, тоя героичен под

виг на Партията и нашите народи и народности 
още повече ни сплотява под червеното знаме на 
Съюза на югославските комунисти и другаря Хи 
то и ни открива нови перспективи в нашето со
циалистическо самоуправително развитие. На

шата социалистическа революция всекидневно 
ражда и внедрява нови съдържания и форми, 
които я правят още по-жизнеспособна и вечно 
илада, като ^всички същински революции в све-

Новата Конституция на СФРЮ, конституци
ите на социалистическите републики и автоном
ни области, общинските статути и самоунрави- 
телните актове в трудовите организации са из
цяло пролити със стремежа работиичеч^та кла- 

същински господар във всички сфери 
на живота, освободеният труд да възтържеству
ва в производствените отношения. Към тази цел 
са насочени и решенията на Десетия конгрес на 
Съюза на югославските комунисти и на конгре
сите в републиките.

Чествуването на Деня на освобождението на 
нашите общини работническата класа и труде
щите се в тях посрещат и тази година с нови ус
пехи във всички области на материалното и ду
ховно развитие, с непоколебима решеносг 
следователно да вървят по пътя на Съюза на ко
мунистите и Тито, всестранно да укрепват заво
еванията на социалистическата ни революция, за 
пълно възтържествуване на 
социалистическа, необвързана Югославия, истин 
ски борец за братство, мир и социализъм в све-

■ чЛ
Ст. Станков

културни д 
на с всестранното разви
тие на общината. Тя посс- ПП1I.

!ти няколко промишлени
предприятия, разгледа кул
турно-исторически 
ници и други обекти.

памег-
РЕШЕНИЕ ЗА ПОБРАТИМЯ

ВАНЕ С пЛЕвляТа.
Второто действие от „оза 

коияването” на побратимя
ването ще стане на 8 сеп
тември, т.г.-, когато върху 
протокола председателите 
на общинските скушцшш 
— Предраг Думанович и 
Борис Борисов ще сложат 
вторите си подписи. Пре
биваващата делегация от 
Александровац Жупски » 
Димитровград също ще се 
запознае с равитиего на 
Димитровградска община, 
ще посети промишлени пре 
дприития и пр. Гостите от 
Александровац са дошли у 
нас па една знаменателна 
дата — тридесстгодишни- 
ната от освобождението. С

От вчера в Бебушнишка община 
започнаха тържествата по случай Деня 
на освобождението — 6 септември. 
По училищата се уреждат часове по 
история, на които преживели бойци 
разказват за славните дни на Наро- 
лоосвоболптелната борба.

А въстапнчсска Лужннца в нея 
дало 3000 бойци, от К01/.0 703 души 
палнаха.

Споиш празникът бе започна е 
факелно шествие II лагерен огън.

След това в Културния дом се 
състоя тържествено събрание.

Днес в Бабушница е още 
по-оживемо.

В града са пристигнали 
гости от републиката, от 
съседните общини и други.

В 11 часа Ще започне тър 
жествепа сесия па Общин 
ската скупщина, па която 
за 30-годшшшя юбилей па 
освобождението ще говори 
председателят па скупщи
ната Станимир Илич. Ще 
бъдат връчени н традици
онните Септемврийски на
гради па отделни лица и 
трудови организации за 
забележителни успехи в 
работата им.

Очаква се Общинската 
скупщина да приеме реше 
мие за побратимяване па 
Бабушница с Плевля в Чер 
па гора.

шса да стане

4*1
1. I

по-
Също така ще бъдат пре

дадени па употреба новата 
сграда ма основното учили 
ще и гимназията.

самоуправятелна,

През изтеклите три десе 
тнлстия Бабушнншка об
щина с постигнала завидни 
резултати.
Ог крайно изостанал кран, 
без промишленост, с екс
тензивно земеделие, без 
ток и без пътища — днес 
тя има 1 500 работници в 
обществения сектор, 
циоиалният доход на човек 
от населението възлиза на 
2 400 динара.

та.

това на дело и в живот се 
претворява една от най-еве 
тлмте придобивки на соци
алистическата ни револю
ция — братството и един
ството.

1. С7>ТРУД
НИ В СУР 

> В ГРАД, 1,0 
II СТИТИМ 

М-МИЕТО 
' НО ГО-

ИЛ ВСИЧКО 
НИЦИ. ТРУД) 
АУЛИЦЛ, Ь' 
СИЛЕ1 РАД
ю-годип
ОТ ФАЛ 
ДЬМИ ' Ст. Н. а на-

(Останалите материали за 
Ллександровишка общини 
■га 5 стр.) Ш« 2 стр.)



Инж. ДРАГАН МИЦОВ:
ДНЕС БАБУШНИЦА ПРАЗНУВА СЮПЛНСКИ ПОДЕМ30 ГОДИНИ
свободно развитие

37-те планински се- 
1 200 работ- 

към най

обшиин с
и 18 хиляди жители и със само

обществения сектор — се числи
п Социалистическа република Сьр- 

, когато тя се сравнява с лруги- 
благодаренис на редица бла- 

отишли много по-на- 
в миналото на 

че е постиг-

Косилсградска
ла
цици в 
неразвитите 
бия. Това е таканеобходимото раппн- 

Засега главен проблем
са на те общини, които 

гонриятни обстоятелства са 
пред. Ако се върнем малко назад 
този кран тогава ще

лаганс н е пари вложи в 
електрификацията над 10 
милиона динара. Голяма 
помощ за електрификация
та даде п Общинската ску
пщина.

(Ог I стр.)
Основи на стопанството 

са химическата промишле
ност „Лужннца”, „Текстил 
колор" н „Балкан" във Ве
лико Бойници. И в трите
предприятия се предприе
мат мерки за разширяване 
и модернизиране на мощ
ностите. В „Текстнлколор 
се обмисля въпроса за ин
теграция с пнротскн „Пър
ви май”.

В скоро време в Бабуш 
ннца трябва да започне ст
роеж на цех на заводите 
„Тигър” в Пирот. В него 
ще работят нови 150 работ
ници, а цехът ще дава го
дишна продукция на стой
ност от 11 милиона дина-

ще.
са кадрите.

На 30 хиляди души в Ьа- 
бушпншка община работя! 
само петима лекари. Това 

под въпрос пор- 
иякои

констатираме,
този въпрос мне-Но мека чуем нопато много.

пието на председателя па 
в Босилеград инж. Драган Мицов.

— Прели пойната Босиле 
градският край беше почти 
изцяло заглъхнал. Откъснат 
от снета, без съобщения с 
изостанало стопанство. Хо 
ра с коне пренасяха до Ьо 
сплечрад и околните села 
стоки от първа необходи
мост от Сурдулица, Влади- 
чип хап, Враня, Кумаиово, 

биеха път но няколко 
изглежда

Общинската скупщина
довежда
малпата работа в 
здравни станции по райо
ните, а рботата па Здрав
ния дом в Бабушпица ме е 
на високо равнище.

В момента са необходп- 
12 лекари. Тези места 

от по-дълго време си стоят 
понеже па

Довеждането па ток из 
основи промени живота на 
хората.

Днес в Бабушнншка об
щина всяко домакинство 
има електрически домакп- 

В общината МПиски уреди, 
има над .1 000 телевизора 
и 7 000 радиоапарата. непопълнени, 

конкуренте 
обажда, макар че личните 
доходи не са малки 
4 000 до 5 000 динара меее-

III (кой не се
♦ ПЪТИЩАТА

— от
като
дни. Това днес 
почти невероятно, но така 
беше. Днес новото асфал
тово шосе, минаващо по 
живописната клисура на 
Лисипска река към Власи- 
на символизира на извес- 

ггьтя към бъде-

Доскоро Бабушиица бе
ше почти откъсната от ос
таналия свят. Преди пя кол 
ко години е построен пътя 
Бабушиица — Бела палан
ка и това до известно от
ношение облекчи положе
нието. Но пътя до Пирот и

чно.
Липсата на организиран 

културно-забавен живот е 
главната причина за това.

ра.

* ЕЛЕКТРИФИКАЦИЯТА
* ОБРАЗОВАНИЕТО____Макар че се числи към 

неразвитите в републиката община заемат отговорни 
лостове в редица 
ски организации в нашата 
страна. Това преди 
е резултат от грижата 
обществото ни за развити
ето на учебното дело.

— Училищната мрежа в 
Босилеградс1са община е 
организирана така, че по
крива цялата територия. 
Имаме 5 пълни основнц и 
36 четирикласови училища, 
гимназия и отделение на 
училището за квалифици
рани работници от Враня. 
С основно образование са 
обхванати 100 на сто от 
подлежащите 
чение 

горните 
процент е 85, а със средно 
образование са обхванати 
80 процента.

НОВИ ИНИЦИАТИВИ
— Битовото равнище е 

значително повишено през 
последните години — каз
ва инж. Драган Мицов. — 
В общината имаме към 100 
километра междуобщински 
пътища, районните центро
ве са свързани с рейсови 
линии с центъра на кому
ната. Ежедневно нараства 
консумирането на стоки 
за широко потребление. 
Здравните услуги също зна 
чително са подобрени. Жи 
вотът на босилеградското 
село много е подобрен. 
Към това трябва да доба
вим — изтъкна той — че 
Босилеград строи един от 
най-модерните културни 
домове в републиката.

— Ние в Босилеград при 
даваме голямо значение на 
сътрудничеството със съсе
дните общини.

тен начин 
щето. По него дневно нри- 

Босилеград и об
ратно 15 рейса — изтъкна 
Мицов.

Трябва да се отбележи, 
че прди войната в Босиле- 
градско с изключение 
малки дюкяни, не е имало

В Бабушнншка община 
днес почти няма неграмот
ни. Всички подлежащи на 
обучение деца посещават 
училище, с изключение на 
район Звоицн н Стрелъц.

Да се облекчи положени 
ето на пътуващите пет и 
повече километра ученици 
Общинската образователна 
общност е отпуснала сред
ства за откриваме на интер 
пати.

Вече са открити два — 
в Звонци и Любераджа. В 
тях квартируват 160 учени
ци, а за 273 ученици е 
осигурен превоз.

В Бабушиица е построе
на нова сграда на гимнази 
ята и основното училище и 
по този начин въпроса с 
помещенията е снет от дне 
вей ред.

стопан-
стигат в

всичко
на

на

никакви промишлени орга 
ппзации. Днес има пет, ни 
кмали в първите години 
след освобождението. Те 
осъществяват годишно към 
70 милиона динара общ до 
ход. Това са предимно ус- 
лужни организации.

— Досегашните ни сто
пански резултати са скром 
ни. Обаче тъкмо сега с по
мощта на републикански 
органи, които проявяват 
голямо разбирателство за 
нашите проблеми — сто
панската дейност ще се за
сили. Обединената земеде
лска кооперация в скоро 
време ще осъществи реди
ца мероприятия в животно 
въдството, за развитието 
на което имаме условия.

Ьбу-на
деца, а 
класове този

в

* БЛАГОУСТРОЯВАНЕ
ТО

До преди три години Ба 
бушница нямаше водопро
вод. Днес освен в града — 
над 50 на сто от селата 
имат водопроводи — част
ни и селски. В общината 
през изтеклите тридесет 
години са построени към 
4 700 нови домове.

В Бабушиица са построе 
ни три, а в строеж е и че
твъртия жилищен блок.

В момента се строи но
ва автогара, която ще по
могне да се регулира дви
жението на рейсовете. Дне 
вно през Бабушиица мина
ват в различни посоки 50 
рейсове, които спират в 
центъра и задръстват поло 
ща да. Изградени са и към 
1 000 квадратни метра но
ви тротоари.

Снабдяването в Бабущ- 
нишка община става чрез 
търговското предприятие 
„Ангропромет" Ниш, който 
има 70 магазина.

Детайл от „Текстилколор“

краища — в Бабушнншка 
община са електрифицира 
ни всичките 53 селища.

Да се доведе ток по вси 
чки домове бяха необходи 
ми големи усилия. Населе
нието чрез местно самооб-

Звонци е в лошо състояние. 
Също е и положението с 
пътната мрежа в община
та.

Да се разреши този въп
рос — миналата година в 
Бабушнншка община е за
ведено местно самооблага
не в срок от седем години.

Според изготвената вече 
програма за изграждане на 
пътища от първи, втори и 
трети разряд със седемго
дишното самооблагане — 
до края на 1979 година в 
Бабушнншка община тряб 
ва да бъдат изградени или 
модернизирани 28 киломе
тра пътища. Стойността на 
акцията възлиза на 10 ми
лиона динара. По този на
чин всички села ще бъдат 
свързани с центъра на об
щината.

В настоящата година ве
че са построени 18 киломе 
тра пътища.

МИННОТО ДЕЛО — РЕАА 
НА ПЕРСПЕКТИВА

На много места в Боси- 
леградския край и днес ли 
чат следи от някогашни 
мини. Организираните гео
ложки изследвания в после 
дно време обещават много. 
Намерено е, че в общината 
има големи залежи на фос
фат, олово, цинк, мед, сре
бро, графит, волфрам и 
др. търсени минерали. Да 
отбележим само, че фосфа 
тите край Лисина са един
ствено находище в Южна 
Европа, оловно-цинковите 
залежи — между най-голе- 
мите в страната. Става въп 
рос за голям потенциал, за 
голямо богатство.

— Миннолеярният басейн 
„Бор" — продължи инж. 
Драган Мицов върши под
готовки още през идната го 
дина да започне с експлоа 
тация на фосфатите край 
Долна Лисина, а заводите 
"Трепча" — на оловно-цин 
ковите при с. Караманица. 
ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНИ УСПЕ
ХИ В УЧЕБНОТО ДЕЛО

Днес към 2 хиляди специ 
от Босилеградска

Шятстйо
ВЕСТНИК НА БЪЛГАР 
СКАТА НАРОДНОСТ В 

СФГ ЮГОСЛАВИЯ 
Излиза всеки петък 

Урежда редакционна 
колегия

Директор, главен и 
отговорен редактор 

ТОДОР ВЕЛЧЕВ
редактор 

НИКОЛОВ
В товаТехнически 

БОГДАН 
Издава „Братство“ — 

Ниш, Кей 29 декември 8 
Телефони: директор — 
46-454, Редакция 46-845 
Годишен абонамент 40, 

а полугодишен 20 
динара

-Текуща сметка 
62500-603-9529

отношение вече имаме съв 
местни инициативи с Вра
ня, Сурдулица, Крива па
ланка и др. общини.

— Време е да засилим 
сътрудничеството и с Ди
митровградска община, за 
щото с нея имаме много 
общи въпроси които тряб
ва да решаваме заедно — 
изтъкна между другото 
председателят на Босиле
градска община инж. Дра
ган Мицов. Вене Велинов 

Матея Андонов

С изграждането на пътя 
до Звонска баня се откри
ват възможности за разви-

* ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО в 
Бабушнншка община е на
болял въпрос. Населението 
се ползва със здравно оси
гуряване, но услугите не

тие на туризма, който в 
Бабушиица община

СДК — Ниш 
Печатница „Вук 
джкч", Ст. ПЯ1 

Л4 72 — Н * ш

Кара-
уновжч

е още
в началото си.
I

М. Андонов алисти
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Инж. БОРИС БОРИСОВ:

През 1944 година, непо- 
средствено след войната, 
за стопанство на Димит
ровградска община, в дне
шния смисъл на думата, не 
можеше и да 
То представляваше 
занаятчийски работилници. 
Най-вече заети бяха в обра 
зованието, понеже във вся
ко населено място същест
вуваше училище.

Стопанското развитие в 
Димитровградска община 
след освобождението и все 
до 1956 година беше доста 
бавно. Едва от 1956 година 
се започна с по-значител
ни капиталовложения, съ- 
дейтсуващи за по-бъ 
преминаване от занаятчий
ски към промишлен начин 
на производство. През то
зи период 80 на сто от на
ционалния доход даваше 
земеделието, а 20 на сто 
другите стопански отра
сли, от които промишле
ността едва 0,8 на сто. Ка
питаловложенията, особено 
в областта на промишлено 
то производство, създадоха 
благоприятна материална 
база за по-нататъшно раз
витие на димитровградско 
то стопанство. Показатели 
те за ръстта на национал
ния доход на глава от на
селението най-добре илю
стрират темпа на стопан
ското развитие в този не-

Димитровград днессе говори, 
малки

Съществено се изменени 
участието на отделни об
ласти в създавано на обще 
стаения брутопродукт, 
ка че днес промишленост
та участвува в брутонацио 
налния доход с 70 на сто, 
а в този отрасъл са заети 
над 80 на сто от общо 3 260 
работници.

През последните някол
ко години поради мигра
ция на населението основ
ното образование се срещ
на с икономически и педа 
гогически 
развита училищна мрежа 
— съществуват училища с 
малък брой на ученици, а 
някои училища са закри
ти. Въпреки това полити
ката на общината насоче
на към създаване на възмо 
жности за максимално об
хващане на децата с основ 
но образование и укрепва 
не на материалната база 
на образовнието. Постигна 
ти са забележителни резу
лтати и по отношение за
щитата на жизненото рав
нище на учениците в основ 
мото образование с откри
ване на ученически столо
ве, обезпечаване на превоз 
на ученици-пътници, обез
печаване на квартири и

витие и максимално изпол. 
зване на стопанските ресу
рси.

Успоредно със стопанско 
го развитие се развиваха и 
обществените дейности: 
здравеопазване, образова
ние, детска защита, култу
ра, физическа култура, 
борческа и социална защи 
та, както и местните общ
ности, като самоуправите- 
лни общности на трудещи
те се и гражданите.

През този период покрай 
подобрението на здравна
та защита на населението 
чрез Здравния дом в Дими 
тровград бяха осигурени 
условия за развитие па 
здравната мрежа и на те
рена. Открити са здравни 
станции в Трънски Одоров 
ци и Смиловци. Наскоро 
ще бъде изградена и амбу
латория в село Изатовци. 
Особено внимание се обръ
ща на превантивната здра 
вна защита на ученици, 
младежи, работници и май 
ки и деца.

В следвоенния период 
във всяко село в общината 
съществуваше училище и 
имаше към 350 просветни 
работници. През 1974 годи
на в общината съществуват 
гимназия и шест основни 
с 14 подведомствени учи
лища. Броят на учениците 
в основните училища въз
лиза на 1 514. Поради ми
грацията това число в срав 
нение с изтеклите години 
е в намаление. В основно
то образование работят 
над стотина преподавате
ли. Димитровградската гим 
назия има общо 310 учени
ци и 20 преподаватели. Се
демдесет на сто от средно
школците в Димитровград 
са деца на работници и зе 
мелелци.

Въпреки завидните пос
тижения в областта на кул 
турата съществуват още 
редица неразрешени въпро 
си, особено, липсата на 
помещения за библиотеки 
и достатъчно книги.

та-

нерационалио

Фондът за борческа за
щита в 1973 година разпо
лагаше с 724 507 динара. 
От тази сума над 600 хиля
ди динара бяха изразходва 
ни за обезпечаване на жи
лища, а останалите средст- 

— за материал- 
обезпечаване, шко-

рзо

ва
но

деца и раз-луване
ни други помощи. Осемде
сет и една хиляди динара 
са изразходвани за школу- 
вне на 21 ученици и сту
денти.

на

N , В ход е създаване на са- 
моуправителни общности 
на интересите в областта 
на социалната защита. С 
това ще се проведе реше
нието на Общинската ску
пщина и програмата на 
фонда по социална защита 
за изграждане на старче
ски дом в Димитровград.

Местните общности през 
последните години се обо
собиха като самоуправи- 
телни организации и пости 
гнаха забележителни резу 
лтати в разрешаването на 
различни комунално-бито
ви въпроси.

С развитието на дейност 
та си и делегатната систе
ма местните общностите и 
общностите на интересите 
ще^бъдат в състояние изця
ло л\а осъществят и задово
лят интересите и потреби
те на трудещите се и граж 
даните в общината.

*7~ **
АР-

През 1968 година бе по
строена детска градина в 
Димитровград, която пона
стоящем може да приеме 
140 деца. С това са създа
дени благоприятни усло
вия за предучилищно обра 
зование и възпитание на 
най-малките, така че с пре 
дучилищно образование и 
възпитание са обхванати 
над 40 на сто от децата в 
града.

От 1968 година насам Об
щинската скупщина редов 
но отпуска средства в ре
публиканския взаимоспо
магателен фонд за креди
тиране на студенти. През 
настоящата година 70 сту
денти получават кредити.

риод:
1965 г. — 228,50 динара,
1960 г. — 495,00 динара
1966 г. — 2,350,00 динара 
1970 г. — 2,560,00 динара
1973 г, — 6,200,00 динара
1974 г. — 7,600,00 динара 

(план до края на годината)
от 1960 до

Акумулативността на сто 
панството, въпреки значи
телното подобрение в срав 
нение с предишния период, 
още не е на равнището. Тя 
не обезпечава по-благопри 
ятни материални условия 
на стопанисване, което е 
последствие между друго
то от удребнеността на мо 
щ постите, преработвател
ния им характер, иезакръг 
ления производствен про
цес и прочее.

В областта на спомага
телните дейности (инфра
структура) също така са 
постигнати завидни резул
тати, особено през послед 
ните години. При пълно ан 
гажиране на гражданите, 
трудещите се и всички фа
ктори в общината досега 
са електрифицирани 32 от 
общо 42 селища, което без

В периода 
1965 година бе създадена 
известна материална — 
за по-нататъшно развитие, 
а през периода след рефор 
мата дойде до по-интензив 
но развитие, както на сто
панските, така и на извън- 

дейности. Са- 
от 1966 до

база

стопанските 
мо ь периода 
1970 юдина 
градското 
инвестирани над 5 милиар 
ла стари динара, 
чпе.1 (танкови кредити, кос 
то през следващия период 
до голяма степен затруд 

платежоспособно.' г

в димитров- 
стопанство са

главно

няваха
та на трудовите организа
ции, следствие изплащане
то на ануитети.

След активизиране на ка 
особе-

КОНФЕРЕНЦИЯ НА ПОСЛАНИКА С. ПЕТРОВ ПО ПОВОД НАЦИОНАЛНИЯ 
ПРАЗНИК НА НР БЪЛГАРИЯсъмнение ще допринесе да 

се намали миграцията на 
населението и трудоспособ 
ното население да остава 
па село. Това ще съдейст- 
вува да се създадат по-до
бри условия за развитие 
на селското стопанство. За 

>це способствуват и 
в областта

питаловложенията, 
но през периода на теку
щия средносрочен план, в 
стопанството са постигна
ти забележителни резулта
ти и покрай затруднения
та, с които се бореше, по

па оборот-

България желае по-нататъшно 

развитие на отношенията с Югославия
това
мероприятията 
па здравеопазването 
селското население.

От 1969 година насам 
всички центрове в общи
ната са свързани с града г
с рейсове. Само през изте- Посланикът на НР Бъл- 
клата година са модерни- гармя в Югославия Стефан 
зирапи 9 километра пъти- Петров устрои ма 4 септем 

трети разряд: Дими- ври в Белг рад конфереи- 
тровград—Висок (а в нас, ция за печата по случай 9 
гоящата и следваща годи- септември, националния 

ще бъде завършено ця- празник на България и 30- 
лого трасе). годишнината на социалис

тическата революция.

парали недостиг 
ни средства.

През 1973 година 
шествей брутопродукт 
260 милиона динара, което 

осъществява-

е осъ-
от

то подчерта, че България 
от изостанала аграрна се 
разви п индустриално-аг
рарна страна, в която про
мишлеността
80 на сто от националния 
продукт и 50 на 
дохода.

ни делегации и че през на
стоящата година е подпи
сана програма за културно 
сътрудничество. Той доба- 

осъщсствява" ви, че постоянно се разшир 
ява икономическото и.нау- 

сто от чио-техническо сътрудни- • 
чество и увеличава стоко
обмена.

представлява 
не на национален доход на 

от населението отглава
6,200 динара. Като правим 
оценка за постигнатото ра-

ш а от

впише на националния до
ход на глава от население
то в сравнение с 1970 го
дина и предишните години 
трябва да имаме предвид 
че увеличената миграция 
на населението значително 
е повлияла на това, поне
же само между двете по
следни преброявания на 
населението — то е намал
яло с 2 хиляди души.

па
Говорейки за югославско 

отношенияВ по-нататъшното разви- 
селското стопанст- — Комунистическата пар 

тия и правителството на
-българските
Петров между другото из
тъкна, че тс се развиват България — каза Петров 
по възходяща линия, под- — и в бъдеще ще полагат 
чертавайки при това, че усилия За по-нататъшно ук- 
црез последните години е репване и всестранно раз- 
дошло до взаимни посеще- витие на българо-югослав- 
иня на партийни и държан ските отношения.

Петров между другото 
подчерта, че победата иа 
народното въстание откри 
на България път иа социа
листическо развитие. Той 
изнесе редица данни за 
стопанското и обществено 
развитие иа страната, ка-

тие на
1Ю, както п частния, така и 
в обществения сектор, еле
ктрификацията на селища
та, модернизирането на пъ
тните съобщения, след при 
емането на зеления 
се очаква по-ускорсио раз-

план,
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понесе из улицата. Някои 
искаха да им говоря други 
искаха да се докоснат само 
до партизанската унифор
ма. Българските войници, 

връшаха от Сър-йИ^Срещи и разговори ован Цекич:

Занко бригадирът които се 
бия бързо се определяха 

полата власт ,те иочу- 
стлуяа какво се случва, Ге 
също с населението ме но
сеха из града на рамене.

__ Какви още спомени
Димитровгрф, в 

дни след освобож

В Димитровград беше 

невиждано въодушевление
към

Занко Петруиов пс оста
нал само с една бригада. 
Следващата година, макар 
н да бил на работа в Младо 
новак, заминал отново на 
бригада. Този път край Ру-

Още като 12-годишон 
юноша, Занко Петруиов от 
с. Горна Любата напуснал 
родното огнище. Заминал с 
група опитни н надалеч нз 
вестни боснлеградски май- 
стори-зндари на работа. Нс 
останал дълго.

— Щом чух, „че се запи
сват” за бригада в Боснле 
град, — аз се върнах. Това 
беше в началото на септем 
врн 1946 година. Нашата 
бригада се казваше Първа 
боснлеградска н наброява
ше 125 души. Заминахме 
ъ Босна на строежа на же
лезопътната линия Шамац 
—Сараево.

— Не беше лека работа 
та. Не разполагахме с ме
ханизация. Работехме по 12 
часа на ден. Редовно преиз 
пълнявахме нормите.

1 Д \

пазите отПо повод 30-годишиината от освобождение
то па Димитровград срещнахме сс с другар* 
Йонан Цекич, който в Димитровград пристигна 

свободата и говори на първия

първите 
денисто?

— След това често съм 
отивал в Димитровград. Аз 

най-хубави спомени 
от населението в този град. 
Аз съм отивал на нартиини 
събрания. В първите 
след освобождението има
ше малки недоразумения с 
Българската КГТ от София. 
Тс първите дни сс намесва 

нашата работа, вика-

ма.
— И тук бях провъзгла

сен за ударник. Между дру 
тото станах 
СКОЮ. От Младеновац Пе- 
трунов още веднаж зами
нал на бригада. Тозн път 
в състава на строителното 
предприятие „Полет" бнл 
на изграждане на автома
гистралата при Новска.

Сетне заминал в армия
та. И там два пъти бнл Сри 
гадир. Първо в Марибор.а 
сетне в Бнеловар. И на две 
те трудови бригади, брига
дирът Зайко Петруиов бил 
провъзгласен за ударник.

Когато се заиърпал отно 
во в Околийския секрета- 
ко постъпил на работа, пър 
во в околийския секрета
риат на вътрешните рабо- 

къспо в Околий-

п първите дни на 
митинг устроен но този повод. От тези славни 
дни бс запазена и историческата фотография, 
на която личи старото павлиопче окичено с цве
тя. Тук, както се вижда па фотографията, личат 
портретите на другаря Тито, Георги Димитров и 
Славчо Трънскн. На трибуната е Йовап Цекич, 

населението от страна на

пося
н член на

дни

който прнвстстпува 
Югославската комунистическа партия. ха вха околийския комитет на 

в Со-
дс интересна. Фотография- 

същия— Да, това е първият ми 
тинг в Цариброд, — загле 
жда единствената фотогра 
фия другарят Цекич и си 
спомня. — След освобож
дението на Пирот ни пови
каха па този митинг в Ди
митровград, тогавашния Ца 
риброд. Както се вижда на 
фотографията, той се със
тоя в центъра на града, на 
мястото пред днешния Дом 
на културата. На митинга 
говориха Боян Българанои, 
представител на Българска 
та комунистическа партия, 
Жшюпн Ннколич—Бръка 
и аз. Спомням си, чс аз 
пръв излезнах па трибуна
та за да прнвествувам на
селението от страна на Ю- 
гославската комунистиче
ската партия. Когато споме 
нах Югославската комуни
стическа партия множест
вото започна да скандира. 
Такова въодушленне не бях 
видял до тогава. След мене 
говориха Българанов и Жи- 
воин Николич.

Старият боец и партиен 
ръководител, показва него 
вите фотографии от война
та и спира се на една твър

та била направена
митинга в Дими-

КПЮ на докладване 
фия. Даваха им директиви. 
Затова един път и аз тряо- 

отивам в София, 
за да ги върна и казах им, 

са подЮКП. Но това 
беше само през първите

ден след 
тропград. Главанта улица 
па Димитровград пълна с 
народ, група български во 
йипци носят йовап Цекич

ваше да

чс тепа рамене.
— Ето, погледнете тази 

фотография. След митинга 
народът ме взе на ръце и

дни.
Б. Николов

тп, а по 
скня комитет на партията. 
Работил край телефона. 

По-късно, след разформн
рането на околията, оста
нал на работа в Общинска 
та скупщина, на телефонна 
та централа. През изтекли 
те 24 г. изкарал два курса 
по пожарникарство. Пронз 
веден е в подофицер по 
противпожарна служба. По 
лучил и обществено жили
ще, където от време-навре- 
ме се радва на петте удар- 
нически значки.

Днес Петруиов също е

Занко Петруиов
Винаги работил самоот

вержено и предано и наг
радата не го отминала.

— Бях много развълну
ван, когато между 34-мата 
ударници бе прочетено и 
моето име. Искаше ми. се 
да полетя, та веднага в 
Босилеград да разнеса но
вината за успеха на наша- край телефона, 
та бригада.

аьсла
щ

Йован Цекич говори на първия митинг в Цариброд 
(Димитровград) през септември 1944 годинаМ. Андонов

ЕСщ
ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА 
ОБЩИНСКИЯТ КОМИТЕТ НА СКС 
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ССРН 
СЪВЕТЪТ НА СИНДИКАТИТЕ В ОБЩИНАТА 
ОБЩИНСКИЯТ ОТБОР НА СЪЮЗА НА БОЙЦИ 
ТЕ
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗА 
НА МЛАДЕЖТА

ЧЕСТИТЯТ НА ТРУДЕЩИТЕ СЕ И ГРАЖДАНИТЕ В ОБЩИНАТА 
И СЪСЕДНИТЕ ОБЩИНИ

ЮБИЛЕЙНАТА ЗО-ГОДИШНИНА 

ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО
■

Димитровград
с пожелания за още 
ство. по-големи успехи в социалистическото строител-

=Е
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АЛЕКСАНДРОВАШКО-ЖУПСКИ КРЪГОЗОРИ

ВСЕСТРАННО
ПРОЦЪФТЯВАЩ
КРАЙ

Александровашка (Жупа) община е разпо
ложена в полите и разклоненията на Копаоник. 
Населението наброява 35 хиляди жители, а жи
вее в 53 населени места. Центърът на комуната 
е^град Александровац с около 4.500 жители. В 
общината има 15 трудови организации. В обще
ствения сектор — материално производство и 
обществени служби — са заети 3 200 работни- 
ци. Националният доход възлиза на 5 500 динара.

Димитровградската делегация в Александровац
„Дискос", „Развитак”, търг. 
предприятие „Слога“, „Гра 
фос”, „Крин” и др.

„ВИНО-ЖУПА“ е основ
ният носител на стопанско 
развитие в комуната. Ос
вен че в преработвателни
те мощности са заети 700 
работници, то обединява 
селскостопанските произ
водители. Общият доход 
възлиза на повече от 200 
милиона динара. Тази го
дина за капитални вложе
ния ще отдели 4,5 милиона 
динара. Главно ще се раз
ширяват производствените 
мощности за преработка 
на грозде.

Фабриката за производ
ство на храна за добитък

по-богат. Гаранция за това 
е развитата училищна мре 
жа: около 600 ученици се 
учат в три средни учгЦи- 
ща — гимназия, селскосто
пански техникум и учили
ще за ученици в стопанст
вото. В основните учили
ща пък учат 4 200 ученици. 
На територията на общи
ната има 23 ученически 
столове, в които топла хра 

гс^чават 2 300 учени- 
А н^ви училища са по

строени в Александровац 
и Плоча.

Тъй като пътната мрежа 
е жизнената артерия на 
всяка комуна, то алексан- 
дровчани са направили мно 
го, за да модернизират сво 
ите пътища. Асфалтова на
стилка имат 60 км пътища. 
Построени или поправени 
са още 300 км пътища, а 
40 км имат каменна наети 
лка. По-нататъшното изгра 
ждане на пътища ще допри 
несе всички райони в ко
муната да се свържат с це 
нтъра, като 
се улесни пласмента на 
суровини и стоки.

НАРАСТВАНЕ НА ЖИЗНЕ 
НОТО РАВНИЩЕ

ще произвежда вентили за 
вътрешни гуми.

Изобщо, всички трудови 
организации се стремят да 
развиват основните си про 
изводствени мощности. За
планувано е да се изразхо
дват повече от 70 милиона 
динара капиталовложения 
за дограждане и разширя
ване на мощностите.

„Жупа” означава гштом, 
с благ климат, предел. Тук 
пейзажът е немислим без 
лозя. Дори самият град 
сякаш е втъкан сред обра 
сналата с лозя хълмиста 
местност. Поминъкът на 
населението е селското сто 
панство 
виновата лоза. Дори най-го 
лемият промишлен колек
тив „Вино — Жупа” изця
ло е свързан с производст
вото на гроздето, относно 
преработката му.

Наследството от минало 
то е бедно: Александровац 
тогава наброява едва 700 
души. Има само няколко 
дюкяна, кафенета и ниски 
къщички.

ПО ПЪТЯ НА ВЪЗХОДАотглеждане на
Почти от нищо започна 

създаването на онова, ко
ето днес александровчани 
имат. А казано с най-прост 
език имат доста. Самият 
град се развива по градоу
стройствен план и се раз
ширява с неимоверна ско
рост. За 30-те свободни го
дини броят на градското 
население се увеличава за

на пУЧЕБНО ДЕДО ци.
4 200 ученици посе

щават основно учили 
ще. В средните учили 
ща се учат около 600 
средношколци. Пос
троени са 18 култур
ни, домове по селата. 
На територията на ко 
муната работят 23 
ученически столове. 
Еднодневно пребива
ване в детско заведе
ние ползват 120 деца.

С БОГАТА РЕВОЛЮЦИОН 
НА ТРАДИЦИЯ

До социалистическата ре 
волюция най-кратката хара 
ктеристика на Александро 
вашка община би била -— 
напълно изостанал край. 
Примитивна експлоатация 
на плодородните хълмисти 
местности и бездушен гнет 
на лихвари, търговци, чор
баджии.

Няма съмнение, че тру
долюбието на хората от 
Жупа ще възтържествува 
и те окончателно ще напу
снат сегашното състояние, 
което все още ги числи кьм 
„изоставащите” краища. 
РАЗШИРЕНО БЛАГОУС
ТРОЯВАНЕ

Свободните 30 години са 
период на интензивно бла
гоустрояване на селищата. 
В тридесет села са постро 
син водопроводи. Или об
що е положена около 1 000 
км водопроводна мреяул. 
Предвижда се до края на 
1976 година всяко семейст
во да получи вода.

От общо 7 500 семейства 
сега само 80 нямат елект
рически ток. Това са най- 
отдалечените къщи, пока
терили се към склоновете 
на Копаоник.

Жупа вече държи свое
образен рекорд: миналата 
година няма пито едно мър 
тво новородено! Това е ре
зултат на развиваща се 
здравна мрежа. Сега здрав 
пи станции има в шест по- 
юлеми селски центрове. В 
града има модерен здравен 
дом със стационар и специ 
алисти.

Построени са още седем 
ветеринарни амбулатории, 
в които работят шест дип
ломирани ветеринари. То
ва е солидна основа за раз 
витие на животновъдство
то, което ще помогне и фа
бриката за храна на доби
тъка.

по тоя начин

СТОПАНСТВО
Общият доход на 

стопанството е около 
600 милиона динара. 
Средният личен до
ход на заетите възли- 

около 1 550 ди-
Жнзненото равнище на 

трудолюбивите александро 
вчани ежедневно се увели 
чава. Би било несправедли 
во, ако не споменем, че але 
ксандровчани са построи
ли Културен дом (един от 
най-красивите и най-модер 
ннте в СР Сърбия), Здравен 
дом, автогара и пр. Най-ре 
лефно ще получим карти
ната на жизненото равни
ще ако посочим, че в кому 
пата има 2 760 телевизори,
3 200 радиоприемници, 5 
хиляди бойлери и електри
чески готварски печки. В 
частния сектор са построе 
ни 2 500, в обществения — 
200 жилища.

С една дума, градът-поб
ратим на Димитровград 
живее почти със същите 
трудности, пред които е 
изправен и Димитровград, 
но благодарение на социа
листическото развитие, са
моуправлението и безцен
ните придобивки от НОБ, 
уверено крачи към бъдеще 
то си.

Гаранция, че хората ще 
живеят по-богато са съзи
дателните ръце на хората 
от Жупа, по сърце и душа 
открити, гостоприемни, 
трудолюбиви.

за на 
нара. Средствата във 
фондовете — 30 мили 
она динара. В стопан 
ството работят 3.21Ш 
работници. Има 15 
трудови организации.

Александровац

почти седем пъти! Главно 
със собствени сили се съз
дава промишленост, полу
чила своя четвърт. Най-го- 
леми са колективите: пред 
приятие „Вино-Жупа”, Ос
новна организация на слру 
жения труд „Първа петоле 
тка", предприятие за прои 
зводство па позамантерия 
и конфекция „Жуплянка", 
предприятие за производс
тво иа грамофонни плочи

е сравнително млад колек
тив. Създадена с преди три 
години, а.благодарение че 
ползва местни суровини — 
стремежът с да прерастне 
в мощен колектив. Засега 
са осигурени 1,8 милиона 
динара за построяване па 
силос и разширяване па 
производствените мощнос
ти. След окончателното из 
граждаис фабриката днев
но ще произвежда 15, вме
сто сегашните седем ваго
на храна за добитък. По 
тоя начин ще даде възмож 
пост за развитие на плани 
меката част па комуната.

„Дискос” с фабрика, чий 
то „глас” слушат милиони
те почитатели на народна
та, забавната, класическата 
музика. Този колектив съ
що върви по пътя па посто
янен възход.

В предприятие „Разви
так" се приключва проек
тосметната документация 
за построяване иа фабри
ка за производство на гу
мено-технически стоки. 
Фабрика „Вентил" през иа 
стоящите няколко години

През НОБ гоя край ак- 
сътрудничи с Расин-тивно

ския и Ястребашки парти
зански отряд. В окончател 

освобождение на ст- 
. към 40 души изми- 
победно чак до Три-

ното
раната 
нават
ест. Някои от тях заплащат 

си свободата, 
10 ав-с животите 

която тук идва на 
1944 голина.

СВЕТЛО БЪДЕЩЕ
Утрешният ден иа Жупа 

ще бъде още по-радостеи и Ст. Николов
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ПАВЕЛ ИЛИЕВ
I

\ които развиха оживена де 
йиост. През 1950 никнаха 
и първите читалища, чиято 
работа подпомагат републн 
канските нроснетни орга- 
нн. Те бяха снабдени с кни 
ш и инвентар. Читалища 
бяха открити и към основ
ните училища.

Днес в Босилеград съще
ствува Център за култура, 
който се грижи за филмо- 

репертоар и дейността 
В Босиле

град се строи хубав кул
турен дом, който трябва 
да стане средище на кул
турно-просветна дейност.
Такива забележителни ре 

зултати в просветното де
ло в Босилеградско са осъ- 
ществени в общността на 
братските наро(и и народ 
пости, развиващи своята 
култура на роден език нод 
ръководство на Съюза на 
комунистите в Титова Юго 
славия.

ПРОСВЕТНО ДЕЛОТРИ ДЕСЕТИЛЕТИЯ
нас участиетои гимназия. В нея досега Огромно м,я„г1.

са завършили 1 750 души, населението в изгражда 
около 1 400 от конто са то на пони учебни гюмето 
продължили образованието пия. Свободно може да се 
си. През 1958 година гим- каже, че 50 на сто от сто 
иазмята бе закрита, а па постта па тези постройки 
нейно място бе открито е дело на, трудолюбивото 
средно икономическо учи- население. Голямо виима- 
лпще, което просъществу- пие е посветено и на кул- 
ва само няколко години, а туриото издигане па паселе 
сетне отново продължи с пието. Още през 1946 юди 
работата си гимназията. па към сградата на оспов- 

От 5 години насам в Бо- ното училище е посторсна 
силеград работи и подвело кинозала и вече от 1947 го 
мствепо отделение па учи- дина босилсградчапи гле- 
лнщето за квалифицирани дат кипопредставления. По 
работници във Враня. ‘ същото време в Босилеград, 

С развитието па училнщ- Бистър, Долна Дюбата, Гор 
пата мрежа голямо шшма- па Лпсипа, Божица и Кли- 
иис бе посветено н па под сура бяха основани култур

ПРЕЗ ИЗТЕКЛИТЕ три Бяха открити пови оспои- 
десетнлетня и просветното ни училища в: Голсш, Гор 
дело Босилеградският край но Тлъмнно-Баратарцн, Зли 
постигна завидни резулта- дол-Нови, Църнощица, Две 
ти. Ако напомним, че бе реки, Дукат — Дудипа ма- 
наследено лошо положе- хала,-Горна Любата, Дукат 
шю, понеже в бивша Юто- —Явор, Горна Дюбата—-Кол 
славия на просвещението 
на народните маси не се инца, 
обръщаше сериозно вннма 
ние — тогава с днешното

вия
на читалищата.

чипа гарииа, Барйс, Колу- 
Клпсура—Кебапова, 

Бахчагова, Смудиина, Дога 
инца, Рпбарцн н Ярешпик.

готовката па кадри за нро- по-иросвстии дружества, 
веждапе па обучението. В 
първите години след осво
бождението този въпрос бе 
шс разрешен със споразу- 
мепие между правителст
вата на ФНР Югославия н 
ИР България, според което 
обучението в училищата в 
нашия край провеждаха 
учители от НР България.
По-късно те напуснаха ст
раната. Затуй за нуждите 
на основните училища от 
българската народност 
през 1947 година в Димит
ровград бс открита Учител 
ска школа. В нея завърши 
ха образованието си 40 
учители, повечето от коиго 
започнаха да работят в на
шите краища. Няколко го
дини, преди да излезне пър 
вия випуск от Учителската 
школа, във всичките кла°.о 
ве работиха голям брой пре 
подаватели със средно об
разование. И макар да не 
бяха специалисти, те изиг
раха огромна роля. Те бяха 
и твърде дейни в обществе 
но-политическия живот. За 
да не останат без образо
вание, за тях по решение 
на Министерството на на
родното просвещение на 
Сърбия през 1949 година 
се организира двумесечен 
курс в Босилеград. Курса 
завършиха 35 души. В също 
то време от нашите учебни 
заведения излязоха специ
алисти, които поеха рабо
та в горните класове на ос 
новните училища и гимна
зията. За подготвянето 
тези кадри от 1950 до 1958 
година 40 души получаваха 
стипендии. Към 40 степен- 
дни се даваха и за учещи 
средни специални учили
ща. Да посочим факта, че 
през 1954 година например 
иа медицинския факултет 
от Босилеградско имаше 8, 
на юридическия 3, иа фи
лософския 10, иа ветеринар 
ния 3, на естествено-мате
матическия 1, на селскосто 
папския 2, иа техническия 
4, на икономическия 1, 
фармацевтическия 2, на 
педагогическия 
3 стипендианти.

!&■

Общинската скупщина
Общинският комитет на Съюза на комунистите
Общинската конференция на Социалистическия 
съюз
Общинската организация на Съюза на бойците
Общинската конференция на Съюза на младежта 

в Бабушница

НА ВСИЧКИ ТРУДЕЩИ СЕ И ГРАЖДАНИ ОТ 
ОБЩИНАТА И СЪСЕДНИТЕ ОБЩИНИ

ЧЕСТИТЯТ

Бъдещият Културен дом

състояние наистина можем 
да се гордеем. В бивша 
Югославия имаше 38 осно 
вни училища: в Карамани- 
ца, 1орно Тлъмино, Долно 
Тлъмино, Бистър, Рикаче- 
во/ Бранковци, Ресен, Мле 
коминци, Зли дол, Брестни 
ца, Извор, Райчиловци, Гру 
инци, Милевци, Паралово, 
Назърица, Църнощица, Ду 
кат, Долна Любата, Мусул, 
Плоча, Горна Ръжана, Гор 
на Лисина, Долна Лисина, 
Топли дол, Божица, Божи
ца-Деянова, Гложие, Клису 
ра. Паля, Кострошевци, Су 
хи дол, Стрезимировци, 
Драйнци и в Босилеград. 
В Тях работеха 38 просвет- 
шг работници, а се учеха 
към I 700 ученици. В Боси
леград имаше и граждан
ско училище с 4 преподава 
тели и 70 ученика, но то 
не' се степенуваше като 
средно училище. Други учи 
лища не съществуваха. По
ради разпръснатостта на 
селищата всички деца, под 
лежащи на основно обра- 
завание, не посещаваха учи 
лшце. Между тях най-мно
го бяха момичета.

Положението с нищо не 
се'подобри и през 1941 го
дина, когато на мястото на 
ведикосърбската дойде ве- 
лиКобългарската буржоа
зия. *

Същевременно се изграж
даха и нови учебни поме
щения. За 30 години са из
градени 37 нови училища 
в: Голеш, Горно Тлъмино, 
Долно Тлъмино—Баратар- 
ци, Бистър, Назърица, До- 
ганица, Рикачево, Зли дол 
—Нови, Зли дол—Стари, 
Райчиловци, Босилеград, 
Извор, Груинци, Милевци, 
Паралово, Църнощица — 
Две реки, Дукат—център, 
Дукат—Дудина махала. До 
лна Любата, Горна Любата, 
Дукат—Явор, Горна Люба
та—Колчина гарина, Му
сул, Барйе, Плоча, Горна 
Лисина, Долна Лисина, До 
лна Ръжана и в Сурдули- 
шка община в Божица, Бо 
жица—Златанова, Топли 
дол, Клисура, Клисура—Бо 
хчагова. Клисура—Смуди- 
ина* Клисура—Кебапова, 
Кострошевци и Драинци.

Днес в Босилеградска об 
щина работят 5 основни 
осмокласови с 4 подведом 
ствени училища. В тях пре 
подават 109 преподаватели, 
които учат 2 327 ученика. 
Да се облекчи положение- 
та на пътуващите 5 и пове
че километра ученици, при 
някои училища като в Би
стър, Горна Любата, Дол
на Любата са открити 
териати. Подготовка за 
откриване на интернат се 
вършат и в Босилеград. 
Средства за работа на ин
тернатите обезпечава Об
щността за пряка детска 
защита. Според новия 
кон за основно образова
ние

Юбилейната 

тридесетгодишнина 

от освобождението
с пожелания за нови успехи в социалистическо
то строителствона

ин-

След освобождението от 
фашизма — една от основ 
ните задачи, с които се на
товари народната власт бе
ше развитие на обучение
то ,'и просвещението. Вьв 
всяко село беше открито 
основно училище. Освен че 
тирикласовите бяха откри
ти и много осмокласови 
училища. В някои селища 
дори и по две-три, какъвто 
беше случая в Горно Тлъ
мино, Зли дол, Църнощица, 
Дукат, Горна Любата, Бо
жица, Клисура (Сурдулиш- 
ка' община) и др.

за- на
— на пътуващите уче

ници трябва да се обезпе
чи и безплатен превоз, а на 
всички ученици безплатни 
учебници. В това отноше
ние в Общинската образо
вателна общност в Босиле 
град се вършат сериозни 
подготовки.

От освобождението до 
днес в Босилеград работи

институт

През настоящата 
Общинската

година 
скупщина в 

Босилеград участвува с 70 
хиляди динара в републи
канския фонд за кредити, 
които ползват 136 студен
ти от този край. !

II
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МАРКО шит КОКЕТЕН 

ГРАЖДАНИН НА ДИМИТРОВГРАД
Мар1^и1|1лир^4’ полков- минал пеша около 45 хн- 

ник в ЮНА па 8 септември ляди километра, най-често 
тд' Аеня иа освобожде- по безпътица, нощно време 
нието на Димитровград на и при много опасности, 
тържествената сесия на При все, че повече от 
Общинската скупщина в три десетилетия прекара 
Димитровград ще бъде про на граница, Марко Шпн- 
възгласен за почетен граж рнч не изоставаше и в уче 
данни иа Димитровград- за не. И в тая работа той бе- 
заслугите му към населе- ше между първите. В пе 
нието от този край. Дру- хотната, 
гарят Шпирич, комендант школа и във Висшата воен 
на граничните части е и 
един между 45-те старей- 
шини в ЮНА, които в 
шите гранични 
непрекъснато от 1945 годи 
ма и неотдавна в знак на 
признателност и благода
рност по повод 30-годиш- 
ния юбилей на граничните 
части получи Златна гра- 
ничарска значка с грамота.

Ангропромет“ в Димитровград>>

СТОКООБОРОТЪТ 

ПО-ДОБЪР ОТ 

ЗАПЛАНУВАНИЯ
политическата

Пиротското търговското 
предприятие „Ангропро
мет ” успя да навлезе в сто 
папските процеси иа Дими 
тровградска община и твър 
де успешно да запълни пра 
знотата в снабдяването 
след исславпия край на 
„7-и юли". Поемайки тър
говската мрежа и работни 
цнте в пея това предприя
тие подпомогна на общест
вено-политическата общ
ност да снеме от дневен 
ред такъв проблем, какъв- 
то е снабдяването на насе
лението. В такива процеси 
„Ангропромет" иа димит
ровградска територия поду 
чн все по-вече конкуренти, 
което означава, че Димит-

па академия показа солид- Два магазина железария 
и електроматериали в срав 
нение с първото полугодие

ни резултати.
Във всекидневната прак

тика, в обучението на вой
ниците и старейшините, в 
бдителното пазене 
шите граници Шпирич ви
наги бе за пример.

Той п граничните му вой 
скови части твърде сполу
чливо сътрудничат с обше- 
ствено-полптнческите

на-
части са на миналата година напра

виха оборот за цели 25 про 
цента повече. Според пла
на до края на годината тр
ябва да продадат различни 
домакински уреди и метал 
ни произведения широко 
потребление в стойност от 
5 милиона динара.

Магазините на „Ангропро 
мет" в Димитровград, как 
то и други магазини, не 
съответствуват на строгите 
изисквания на съвременни
те търговски услуги. Сред
ства за построяване на уни 
версален магазин в Димит 
ровград са малки, че ни
кой в общината не смее да 
поеме тази отговорна рабо 
та. Обединяване на средст
вата па няколко организа- 

със

на ма
халите в този район. Забе
лежителна е и помощта па 
армията, чрез другаря Шпп 
рнч, в електрификацията и 
па селищата във Висок, 
Забърдпе, Бурел, Божпца 
н босплеградските села. 
Лрмейците, под ръководст- 

Шпирич, участву
ваха н в изграждането ма 
водопроводи в Г. Невля. 
Въдковия, Долни Криво
дол и много други села. В 
момента те изграждат път 
в Бребевпица ма дължина 
от 2 км, който ще бъде го
тов до края ма септември 
т.г. За тези заслуги като 
признание на населението 
от Димитровградския край 
Марко Шпирич на 8 сеп
тември ще бъде провъзгла
сен за почетен гражданин 
на Димитровград.

Полковник Марко Шгш- 
рич е носител иа повече 
военни и мирновременни 
отличия, между конто „Ор
ден на братство и единст
во”, „Орден за народни за
слуги", „Орден за храбро
ст“ ...

орга
низации в нашите крайгра 
ничии общини, с организа-

Марко Шпирич, храбрият 
дърварчанин се приключи 
млад в Народоосвободите- 
лиата борба на 27 юли 
1941 година, когато и из
бухна въстанието в Босна 
и Херцеговина. През вре
ме на НОБ той храбро и 
непоколебимо

шшто на сдружения труд, 
местните общности, работ
ниците, селяните, младеж
та п пионерите. Всестран
ното му сътрудничество 
.много подпомогна и за ук
репване на всенародната 
отбрана. Той се залага и 
за интензивна активност 
със старейшините от запа
са. Много подпомогна бла
гоустройствените акции в 
граничните селища. Ако 
гражданите строят далеко 
проводи, пътища, мостоес 
или водопроводи, той им 
се притича на помощ. Жи
телите от Клисура винаги 
ше си спомнят за неговата 
помощ н за големия при
нос, който Ладе армията 
за построяване на далеко
провода до Стрезимиров- 
ци. Този далекопровод съз

вого иа

изпълнява
ше възложените му задачи 
като боец и ръководител.

След завършването на 
войната, ЮКП и Югослав
ската армия му възложиха 
сериозна задача: да воюва 
като кноеваи и комендант 

части

ровград става все по-инте
ресен за организации, за
нимаващи се с оборот на 
стоки широко потребле
ние. Без оглед и на такива 
„природно икономически" 
пречки, „Ангропромет” ус
пява чрез 11-те смесени ма 
газина в общината да сна
бдява гражданите, и в гра 
да, п на село.

Тази година, например, 
е запланувано магазините 
па „Ангропромет" да напра 
вят оборот на хранителни 
стоки в Димитровградска 
община за 6 милиона ди- 

Само магазинът в

ции, занимаващи се 
стокооборот и ангажиране 
на банкови средства, изгле 
жда е най-добрият начин 
да се построи този скъп и 
модерен обект. От какво 
значение е универсалният 
магазин за сегашния и бъ
дещия Димитровград не тр
ябва отделно да се изтък
ва. Преди всичко, той е не
обходимост и поради това, 
че само така подреден тър 
говски магазин може да 

вниманието на 
мо-

кноевските 
(КНОЮ — Корпус на на
родната отбрана в Югосла
вия), да продължи борбата 
с врага, докато и последни 
те четници, устати, бали- 
сти и други терористичес- 
ки и шпионски групи пе 
бъдат ликвидирани.

Другарят Шпирич е орга 
низирал и участвувал в 
повече от 500 засади и из-

па

нара.
Трънски Одоровци трябва 
да продаде различни хра
нителни стоки в стойност 
от пад 1,2 милиона динара. 
Същевременно тези в ма
газините па „Ангропромет"

даде условия за електри
фициране на селата и ма-

привлече
купувачите. Когато не 
гат да намерят търсените 
стоки в малките и неприве

М. Величков

тлнвп магазини, хората 
огнват в Пирот или Ниш, 
за да похарчат парите, кон 
то са могли да похарчат в 
Димитровград.

„Ангропромет” като орга 
низация в чнпто ръце се 
намира около 80 па сто ма 
лограиичен стокооборот би 
могъл да прояви пнтересо- 
вание за влагания в изгра
ждане на универсален ма
газин. Според ннвестицион 
мото участие би могъл да 
получи площ в магазина 
или пък с останалите орга 
низации на някой друг на
чин да регулират взаимни 
те отношения.

Търговско предприя
тие на едро и дребно 

Ангропромет“ - Пирот

се планира да се продаде 
текстил за 3 милиона ди
нара. Ако бяха още два ма 
газина останали па ползва 
нс, в „Ангропромет" изтък
ват, чс биха направили още 
толкова стокооборот.

При равносметката в 
края иа първото полугодие 
тези магазини направиха 
повече оборот на храиител 
1-11-1 стоки за десет процен
та. Действително това са 
такива артикули не донас
ящи високи маржи и дохо
ди, каквпто са например 
текстилът, обувките и кон
фекцията.

а
Ш

!
М. Б.

т

Има магазини в Пиротска, Аимйг^оградекь и Бавушнншка община 
НА ВСИЧКИ ТРУДЕЩИ СЬ И Г1 ЛЖДЛНИ _

ЧЕСТИТИ 30-Г0ДИШНИНАТА 

ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО
Граждани, посещавайте добре снабдените магазини на АНГРО* 

ПРОМЕТ ПИРОТ, където по всяко време ще бъдете навреме и култур
но обслужени.

Първата букви (Сн. В. В.)
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МИЛАНОПЛ ЗА ПЪРВИТЕ СЛЕДВОЕННИ ДИИСПОМЕНИ НА ДИМИТРИНА

»НА БРИГАДА ОТИВАХА И 

50-Г0ДИШНИ ЖЕНИ«
техните имена ла сс мамер 
ят ни» нашия вестник. То
на бяха другарките: Люби- 
ца Николич, Тодорка Елен 

Вела Куюнджич, Стаи 
Троиноиа, Кана Велко

ва, Копа Ангелова, Ружа 
Петрова, Цена Алексова, 
Голубина Йорданова, Кати 

Веселинова. Вера Три- 
фушша, Даринка Накова, 
Мара Ташкова, Бока Руси 

Генчева,

Днес, кога го ни делят само два дни о г 30-годн- 
шнината от освобождението на Димитровград, мно- 

спомнят първите следвоенни дни. Тук по
местваме спомените па Димитрина Миланова, от Ди
митровград.
— Веднага след освобож

дението в нашия град бе 
оформена организация на 
жените — АФЖ. За по-лес
на работа градът бе разде
лен на два района,така че 
освен градското имаше и 
и районни ръководства.

Спомням си, че в първи
те дни събирахме облекло 
и пари за войниците, кон
то все още бяха на фрон
та. За събраните пари ку
пувахме вълна и плетохме 
чорапи, ръкавици и пулове 
ри, които след това изпра
щахме.

Работехме и върху фор
мирането на ученически 
кухни, понеже храната на 
учениците бе много слаба.
За целта нямаше средства 
и ние организирахме съби
ране на плодове, от конто 
правехме мармалад. Спо
мням си, че училищата по
лучаваха и изкуствено мля 
ко. което ние жените при
готвяхме всекидневно за 
учениците.

— Работехме и на култур 
но-просветното поде — спо 
мня си Димитрина Милано 
ва. — Така например, има
хме организирани читател 
ски групи във всяка улица 
в града, за които имаше от 
говорни другарки. Аз бях

зина си
кова
ка

учител и аз. Нашата зада
ча не беше лесна. Трябва
ше да убедим старите хо
ра, че никога не е късно чо 
век да научи да чете и пи
ше. Наистина имахме тру
дности, понеже хората ечи 
таха, че не могат да ипу-

Общинска скупщинатана
на Съюза на комуниститеОбщинският комитет

!Iветаиамова,
Елена Горанова, Ерппа Да 
шггкова и Венета Крумова. 
Между тях бяха 
на две и три деца, като Ка 

Велкова, Ерппа Давит- 
кова, а имаше и другарки, 
конто бяха па възраст и 

50 -иошп. Спомням си,

Общинската конференция на Социалистическия 
съюзи майки

Съюза на бойцитеОбщинската организация напа

Общинската конференция на Съюза на младежтапад
че тяхната работа бе е гол
ямо въодушевление и се 
грижеха да покажат добри 
резултати, което и успяха.

в Босилеград

Юбилейната тридесетго
дишния от освобо

ждението

Е го това Сяха спомените 
за първите следвоенни дни 
па Дммнтрннка Миланова, 
жена па 53-юдипша възра
ст, работник в конфекция 
„Свобода" член па Съюза 
па комунистите и делегат 
па IV кош рее на АФЖ, със 
тояд се през 1950 година в 
Загреб, когато за пръв път 
видяла другаря Тито съ
що носи незабравими спо
мени.

чат. Но отстъпване няма
ше. Отивахме по домовете 
и всички другари и другар 
кп, два пъти седмично, за
едно с мас „водехме на учи 
лище". Резултатът бе пали 
це. Хората научиха да че
тат и пишат, за което ни 
бяха много благодарни.

Строила е Димитрина Ми 
ланова и различни обекти 
по време на обновата па 
страната...

— Жените взеха дейно 
участие и в комуналното 
изграждаме. Спомням си 
когато разрушавахме ста
рата гимназия, изграждах
ме културния дом II ПЪТЯ 
за Козарица и във всички 
тези работи жените участ 
вуваха доброволно и масо-

с пожелания за нови успехи в социалистическо- I
то строителство

А. Д.

ГЕРОИЧЕН ЛЕТОПИС
задължена за „йовшина ма 
хала" и „часове" имахме в

РАЗМИНАВАНЕ СЪС 

СМЪРТТА
четвъртък и неделя. Четех 
Ме обикновено материали 
за работата и революцион
ната борба на съветските 
жени и участието на юго
славските жени в Народо 
освободителната война.
Спомням си книгата „Как- 
се каляваше стоманата" и 
вестник „Зора", който пос
тоянно четехме.

Имаше трудности тези 
ДНи. Беше нужно жените 
да разберат, че са равноп
равни граждани на социа
листическото ни общество 
и имат всички права, как- 
то и мъжете, а не като в 
капитализма — само къща 
та, децата и полските ра
боти. Но правилно напра
вление в работата бе при
нос жените в Димитров
град да разберат, че и те 
са се борили през време 
на войната, много от тях 
са дали и животите си и 
достойно са извоювали рав 
ноправието.

Една от най-важните за
дачи в първите години след 
освобождението бе ограмо 
тяването. За целта бе офор 
мен и комитет по ограмот 
яване, в който бяха другар селата. Във втората брига- 
ката Милица Димитрова, 
другаря Нацко Панайотов -

„Иван от Петърлаш", така го знаят всички в Димит
ровград, а откак работи на международната автобуска 
рка в Димитровград и много хора от Пирот, Ниш 
гаде. тих, мълчалив, ревностен на работата. Като инвалид 
от войната работата изпълнява безпрекорно, Такъв е Иван. 
Но има раооти, за които той малко разправя. Едно съби
тие през пролетта на 1944 година направи и той да изпита 
жестокостта на фашизма в тази околия.

Било е през май 1944 
всички па и за него. Заедно със 
излезнал край пояхаха над селото. Й с.„м ,ук' 

»?„п^'тия Фашисх Пнздаров. Арествували
да си изкопаят гроб за 

да говорят за

ЕО. СПИ
И дру-Въпреки че това бяха па 

чалми моменти, когато в 
следвоенния'период бе тру 
дно жената да изтръгнем от 
миналото, ние успяхме 
през 1949 година да офор
мим женска трудова бри
гада, която взе участие в 
земеделските комплекси в 
Панчевашки рид. Успяхме 
жените да „изтръгнем” от 
домовете, от техните деца 
и един месец две бригади 
от Димитровградска общи 
на с общо четиридесет же
ни, работеха на този ком
плекс. Те разбраха новото 
общестзо и с голяма воля 
и въодушевление работеха, 
така че нашите две брига
ди бяха по два пъти удар
ни, за което получиха по
хвала и от Народния фро
нт. Болшинството жени в

година. Най-хубавият месец за 
своя другар Йордан бил 

след това тук дошли
ги ипокарали. След това им заповядали :____

партизаните^”1^’ когато Л1ладежите отказали
Младежите Йордан и Иван не вярвали 

стрелят. Обаче копаели яма. Наскоро 
Изправили хи. Пушкихе 
нали хам.

че ще ги раз- 
хя сханала голяма, 

изгърмели и двамаха връзани пад-

незасегнат се минало тон не знае да каже. Иван 
смъпххя ® “*“гнал от гроба- Ето Разминаванехо му със смърхха — кратко и страшно, каквато може да бъде само срещата със смъртта. може да оъде само

Т0Ва В Петърлащ идват партизаните. Иван до
броволно влиза в бригадата и заминава на фронта. Бори- 

отмъсти за себе си и за своя загинал другар Йордан. Бива ранен и остава инвалид.
динз тпй* 1? разпитвате за случилото се през май 1944 го- 

я™“ " Аа Ви разправя за това. Не иска да говори 
дан бИТИеТ°' откараАО в троба най-близкия му другар йор-

пърпата бригада бяха от

да бяга жени от Димитров
град и моето желание е

Б. Н.
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♦♦♦♦♦♦ ................... .
МАРИН МЛАДЕНОВ

: 4

Михаило Лалич♦ :г останалите, или първо искаха да уби
ят тези, наглед най-опасни и след 
това никой не знаеше, защото в мио- 
гобройните си масови убийства гер
манците постъпваха винаги различно.

^1адпя Чсмеркич, който смяташе, 
че олизо до него не може да се случи 
някакво нещастие, без да засегне и 
него, се

♦

♦ :♦ ЕРМАСВАТБА ♦

I ♦

:♦

:! ♦
♦: учуди много, като видя, 

че този път го отминаха Ерма, Ерма!
Ти си девица чиста, приветлива, 
ти си мома наша, работлива, 
що на стана си древен, природен 
за красоти чудни отдавна годен, 
създаде за всички дарове вечни: 
плитчини бистри и бързотечни, 
каньони дълбоки и чутовни, 
зъбери за орли горделиви, 
усои за монаси и самодиви, 
нивици за хора работливи.
Ерма, Ерма!
Не е чудно, че славянинът стари 
презре Хермес, за жена те сметна 
и ме ново, женско ти наметна.
Ти си река лека, звънлива, 
ти си пъстра дъга, пенлива, 
ти си песен шопска игрива, 
ти си сестра наша красива.

♦: и оставиха 
със старите и на средна възраст хора, 
..потуруми” да гледа как загиват дру

го*» гарите му, да гледа, без да може да 
1щ11М помогне. „Трябва да се бяга!" — 
Ге помисли си той, но не се помръдна. 

Ахракага му бяха залепнали за г 
а очите му не виждаха изход от 

: затворена отвсякъде клопка. Още 
днаж погледна германския

♦I :(Откъс от едноименния роман) ♦
♦♦

ва чакан!?1н1КИ НМ бе омРъзнал° то 
” Някои, а между тях ония
още мчо™ ПЪРВИ н9сяАаха. Оставаше
сгЩкоГя°Г° НЕЩО ла се напРави за съкращаване на тези броени 
които сега им 
дълги. Хората 
раниците и торбите 
и изхвърляха последните 
щи без стойност,

:
♦
♦: земята,

тази !г♦

I
♦

♦
♦

ве-
минути, 

се струваха безкрайно 
взеха да

1лагер от
въд шосето и веднага под него — че- 
тническия, му оглушителния шум на 
реката, която представляваше 
препятствие, и си помисли с тъга:" Та 
къв ни е късметът — от Колашин до 
гугово няма

: !претърсват 
си, като вадеха 

си ценни ве- 
, но скъпи за тях и

н!тз3по'^яС спомени- Наскоро зеленя се покри с оръфани одея-
хъл вРмукали много затворнически 
и™»!™“' °Т тихия ветРен, които по духваше от комските височини, за
почнаха да се вият и летят везани кър 

™БСЯКЪАе наокол° се проснаха шалове, пешкири и захвърлени праз 
ни раници. Табакерите, запалките 
лжооннте ножчета, гребенчета и дру- 
1и дреоолпи, а между тях и по някоя 
писалка, ръчен или джобен 

затворниците захвърляха 
гъсталак или в реката зад себе 
Дойде ред и на портмонетата — те 
изтърсиха от тях своето бедно

♦

:♦ голямо
♦♦

♦

Iдруга такава естествена♦
клопка, а пие точно в \ 
ме. По-скоро в съдбата

нея попаднах- 
да повярва 

човек, отколкото на себе си, да за
твори очи и да чака — па каквото го 
сполети”.

: МУ♦ ♦
♦
♦

3г §: :
♦ ♦

♦Само че сега той не люлееше да 
затвори очите си. бе изгубил властта 
си над тях, те се разшириха от яд и 
останаха отворени, за да видят всич
ко и не изпуснат нищо. Стана 
че зрението му замести всички жпз- 
негш функции, а очите — всички ор
гани. Той видя как дългият ~ ~ . 
спокойно заема своето място с 
ва равнодушие като че ли бе родей 
само за това да убива непознати и 
невинни хора. Другарят картечар, „фо 
тографът все по-нервно опъваше не
послушната лента, която,

♦ :♦ ♦ ★♦ ♦
♦ ♦така,
♦ МИЛКА ХРИСТОВАчасовника 

в еловия! 
си.Е

:♦ :♦ ♦картечар 
.. тако-♦ ♦ МОЖЕ БИII ОС- ♦

къдно имущество: зелени п внолето-! 
ви оанкноти, с мъка спечелени и про'5'™. 
мъю^ати през затворническата врата.* ш 
1ези скъпи банкноти те късаха на дрекЗ 
они късчета и ги пущаха като плява,©к 
вятърът да ги разнесе по дивата ДОЛ-§| 
шика, приготвена за гробище... та» 

. .. Гуич каза, че му е жал, че не 
може да се отплати на своята стрина: 
тази стара бездетна жена го бе посе- Т 
тила в затвора и като видяла, че е * 
обосял, свалила от краката си и му ч, 
дала новите си гумени цървули, а тя % 
се върнала боса... „Сега тя ходи боса, '*ч 
а цървулите ще изгният тук, ако ня- ч 
кой не ги плячкоса"...

Едни слушаха тъжната история, а * 
други не. Върху тънките изгладени от 
пясъка

♦ • • •♦♦
♦♦

1♦
♦: изглежда,

«понякога пускаше само по един кур- 
Iшум и след това се късаше; и като че 
|Ли този дефект щеше да бъде отстра- 
|нем само ако се прицели добре — той 
Гпостоянно

Може би утре ще бъда само вчера 
ранено утро в твоите очи 
дъно на стария ти спомен 
жълта гледка в тъмни мечти 
есен, умряла в погледа ти...
Носят ме ветрове циклични 
спомените за вчера са огнени. 
Винаги, когато срещам очи 
и погледи човешки 
чакам вятъра да донесе 
да довее заглъхнали спомени.

:
♦ ♦
♦ ♦

♦♦ :♦ премигваше и насочваше 
орьжието си към челото на колоната. 
Това до крайност раздразни хората, 
а особено Рудняк, който при третото 
целене изкрещя и се втурнд с неимо
верна бързина през еловия гъсталак 
в реката. Сякаш това бе

1♦:♦

:♦
♦♦

!♦

I♦ ♦ твоите♦: уговорен
знак, защото за миг цялата група се 
пръсна, а на място останаха само Ву- 
кович и тримата оковани: стояха вце 
ленени, като че ли желаеха с гърдите 
си да защитят бегълците. „Фотогра
фът” изстреля един куршум и взе 
сърдито да се заяжда с непослушна
та си машина; данглакът изстреля 
цял откос, по ниско, тъй че изглежда, 
не закачи никого. Третата картечни
ца се обади късно и затрещя съвсем 
напразно. Този неуспех на първия 
огън насърчи Талия: като разпери ръ
цете си и размаха четимческия кал
пак в ръка, той всичка сила завика 
на тия около себе си:

— Бягайте! Какво чакате! — ка
то забрави при топа, че п сам трябва 
шс ла драсне нанякъде, защото също 
нямаше какво да чака...

♦
♦♦ :♦

♦
:: I: плочи те записваха имената 

си и датата 14 май, които дъждът ще 
измие, преди някой да прочете този 
техен последен поздрав към света: 
„Да живее комунизмът!” След като 
направи десетина такива плочки с 
името си, Мрмчило Аукич измъкна 
лист хартия и върху нея написа някол 
ко стиха, които оше по-рано възна
меряваше да напише върху стената 
на затвора:

*♦ : I: ♦ 1ЦВЕТКО ЗАРКОВ♦ X*♦

I♦

1 ТЪГА♦
♦ ::

: I♦♦

*
♦ Далече някъде песен се чува 

стихва, и пак се подема 
н като летна буря в мене бушува 
последната радост ми взема...

И в тая песен тъга се осеща, 
г пролет с месец май, 
гърдите пече болка гореща: 
приятелят ми напусна родния край.

Запиши ти името си тука, 
чиизо час последен вече чука, 
ти, юначе, ти другарю мой, 
том нс можеш на полето бойно 
да запишеш име па герой.

За да не го оскърбят, Чсмеркич 
и Томелич се подписаха под тях, а 
Мишо Вукович се намръщи.

— Зп какво ти е това? 
ли от него ще ти олекне!... Но и той 
се подписа.

Скромно, едва четвърти подред се 
подписа Лукич и остави хартията ла 
вягьра. И наистина от това му олек
на: ето, остави си
съкровеното си желание: с каквото 
и да е и но какъвго и да е начин да 
продължи съществуванието си, възна
меряваше да напише още няколко та
кива бележки за останалите другари, 
но не намери време — ссесовците за
почнаха да правят един от своите по
дбори всред затворниците. Заедно с 
десетина оковани, между които бяха 
Мишо Вукович и гусларят Лробняк, 
те избраха и взеха само по-младите, 
стройни, силни и красиви хора. Меж 
ду първите взеха Томели ч и гвардс- 
еца Чедо Пскович, след това строй
ния Обрен Таиич, грамадния горски 
Джакич, студентите Лукич и Лешевич 
и постоянно изплашения Рудняк — 
всичко двадесетина души. Веднага сс 
разбра, че не ти вземат за нещо ху
баво, защото ги строиха па тридесе- 

крачки пред дулата на картеч
ниците. Дали искаха да се ограничат 

с тази т рупа и с нея да задовол- 
I я-г желанието тта четниците, а 
х мерът им да послужи за заплаха т/а

I♦ I

IКато чс
! I

а **
4

=
1: СТОЙНЕ ЯНКОВI 5: адреса и изпълни 1!

СМЪРТТА
ДРУГАРЯ

НА I
Е =

1
I
§
I
IЩЕ КЪНТЯТ стъпки все напред 

и дните ни ще гн поглъщат,
= по зная, чс искове безчет

ще закъснее твоето завръщане. 
Животът в сетния финал 

_ отнесе сигурна победа,
| взе си каквото бе ти дал 
| и нрофуча като легенда.
= Остана твоята мечта

нататък пак да се сражава, 
а ти предаден на пръстта 

| бодриш и предупреждаваш.

1
Е

I 5
Е
1типа

само при-

I
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Проблеми иа здравеопазването

ЗД ЗДРАВНИТЕ СТАНЦИИ 

ДЕКАРИОбщността по здравно осигуряване
ПИРОТ

ОСИГУРЕНИ ЛИЦА!
обслужват станциите и ам- 

Изатовци.Л преди новия закон за 
(хан урявапс па Ра 

земеделци и Ь1а 
па Оощ

булаторията н 
Тона няма дълго да продъ.у- 

,понеже трябна да при
здравно
ООИП1ЦИ II 
чута п Правилника 
костта н Пирот е п редни де 

пълно осигуряване 
Л1СДСЛМП пад 6.-) годишна 
паст. У лед излпзапсю

практиката разкри
нсдонзказапост, пре

жи
спипат млади лекари сти
пендианти или лекари 01- 
били нос!Iпата еи 
пост. Здранната станция в 

има лекар обща меКъм чи
тателите!

па зс 
възна поник
наспопнО осигуряване п пра

ната па детски добавъчни. 
От друга страна, ио-оргшш 
знрапо да сс 
можност на трудещите сс 
възможно по-качестисно да 
участвуват 
па средствата и политика
та в тази общност па инте
ресите.

Общността по здравно 
осигуряване па работници 
и земеделци и Пирот в 
нашия вестник, в притур
ката открива рубриката: 
„Питайте — ще ви отгово
рим!”. Нашата общност и 
по тон начин иска възмож
но по-популярно да даде 
на осигурените лица про
фесионални съобщения и 
обяснения по всички пьиро 
си, конто поставяте от об
ластта на здравеопазване
то, социалното, инвалидно 
или пенсионни осигурява 
не н да отговори на всич
ки въпроси, отнасящи се 

до осъществяване правата 
на детски доб-дьчнн.

Тази полезна инициати
ва на Общността се яви от 
необходимостта иа труде
щите се „черно на бяло" 
да се дадат по-иьлни инфо
рмации, за да осъществя
ват правата си от област
та на здравеопазването, со 
циалното, инвалидно и нен

Знойни 
дицина, по здравната стан 

Аюбсраджа няма. Ьа-
закопа
н него
дпзвпкваща недоразумение.

законът пс дава 
отговор дали осигу* 

.— земеделци

ция в
бушпица също се нуждае 
от лекари, по пс може да 
им осигури квартири и дру 
ги условия. Проблемът за 
квартири е акутен и а Ди 
мит ров/ рад. И онези лека- 

е стипепдирал

даде в |‘3*
НСЬЩПОСТ, 
НЪЛСМ
репите лица

65 години имат прано 
пома-

в насочванетоОБЩНОСТТА но 
здравно осигуряване 
на работниците н зе- 
меделците в Пирот 
вече има своя прнтур 
ка в пиротскня 
„Слобола”. С нея на
време и последовател 
но осведомява осигу
рените лица за всич
ки новини от област
та на здравното, соци 
ално, инвалидно и пе
нсионно осигуряване 
в своя регион.

Сега Общността е в 
състояние да издава 
такава притурка и 
въз в-к „Братство” на 
български език, за да 
осведомява хората от 
българската народно
ст за тези проблеми, 
за своите решения, 
как се прилага полн- 
тиката на Съюза на 
комунистите в тази 
област. От друга ст
рана. това е още един 
принос към политика 
та на равноправие ме 
жду народите п наро 
дкостнте и братство
то и единството в на
шия регион.

Също така, Общно
стта е наясно, че без 
добра осигурена и 
всекидневна осведо
меност на осигурени
те лица не може да 
има успешно спора
зумяване, организира 
на социалност, дого
варяне ц самоуправ
ление, учредяване на 
общността на интере
сите в този област. 
Добре осведомените 
осигурени лица доб
ре ще схванат 
върху кои осно
ви се гради Общно 
стта на интересите, 
проблематиката, с 
която се занимава, 
мястото и ролята на 
осигурените лица, де 
легатите и делегаци
ите им и техните ску 
пщини и системата на 
самоуправлението о- 
бединяване на граж
даните и в делегатна- 
та система изобщо.

Притурката в „Бра 
тство” ще бъде от гол 
ямо значение за из
граждане на новата 
система на самоупра 
вление и всред бъл
гарската народност и 
ще даде голям принос 
към развитие на ос

ведомеността и разви 
тие на съзнанието за 
правата и задължени 
ята в тази област на 
обществено-политиче 
ската ни система.

пид
безплатни уреди,па

или пс. Иъи-гала п протези
налага ни ско] о ри, които 

Здравният дом търсят кнар 
ако пс им сс осигур-

/V. 
като

..ОСЪТ
сс намери отговор,

Общността в Пи*
съставки сВърху тези

създаван замисълът — 
гражданите от българската 
народност да се даде въз
можност на родния си език 
п във вестника си да сле
дят всички процеси н про
мени в обсега на Общност
та но здравно осигуряване.

в-к 1 мрИ,
ят такива те .могат да замипа казваг в

рог, тьп като тези хора са 
I ЮЧ'1 п без зъби 
безплатно протези, понеже 
считат, че закпоът им да-

пат в други краища.п търсят
Още един проблем обре 

здравната служба 
и Димитровградска обиди
ла. Именно, за здравните 
станции са необходими ли 
пейки за спешни и други 
интервенции. Средства за 

нямат пито Здравният 
Общността по 

пито Об

меняна
па тези права.

Разширяване па здравно- 
па голямато осигуряване 

част селско население — 
деца до 15 години, студеп- 
1П до 26, земеделски произ 
водители от над 65 годиш* 
па възраст и участници в 
НОБ — определи полити
ческата дейност па Общно 
стта по здравно осигурява 
не и здравните институции 
в Пирот, Димитровград и 
Бабушшша да създадъг 
мрежа на здравни станции, 
развият здравна служба до 
тази степен, че да бъде по- 
близко до най-широките

ПИТАЙТЕ — ЩЕ ВИ 
ОТГОВОРИМ!

това
дом, пито 
здравеопазване, 
щипекага скупщина.Общността по здрав

но осигуряване на ра 
ботппци н земеделци 
в Пирот

Забележителна крачка в 
развитие на здравната слу 
жба на терена е направе
на. Остава постепенно да 
се премахват недостатъци
те, службата да се осигури 
с кадри и да се подобрят 
жизнените условия. Един 
проблем не гьрпи отлагане 
за да бъде здравната заши
та благовременна и ефи
касна, необходимо е към 
здравните станции и амбу
латорни да се откриват 
малки аптеки, където лека 
рите или медицинските се 
стри биха давали най-необ 
ход им и те лекарства на бол 
ните. Досегашната практп 
ка на снабдяване — обикол

От Статута на Общността 

по здравно осигуряване 

на земеделци слоеве земеделци, а пс са
мо до работниците. В тази 
насока през последните го
дини е направено много. 
Най-много е инвестирано 
в Димитровградска общи
на. За построяване на здра 
вни станции в Трънски 
Одоровци и Смнловци и 
адаптация на сградата за 
амбулатория са инвестира 
пн 1 милион динара. Във

а) деклариране, патрона 
жнп посещения, прегледи 
п лекуване във всички здра 
вни организации или в жи 
лнщето и даване ца специ
фични лекарства (психо- 
Фармати).

3) Здравна защита па же 
ната във връзка с бремен
ността й, раждането, май
чинството и контрацепция, 
кояго обхваща:

Член 45 гласи:
„Общността със закон 

осигурява утвьрденпте сле 
дни задължителни видове 
здравна защита:

1. Откриване, осуетява
не, потушаване и лекуване 
на туберкулоза, веиернчни 
п други заразни болести, 
обхващащи:

а) систематически прег
леди па населението с цел 
да се открият болести: де
клариране, имунизация, хи 
мико и серопрофилактика 
дезинфекция, дезинсекция, 
идератизаиия, епидемноло 
гически контрол вьрху оп
ределени лица, активно 
еппдемиологическо изслед
ване и патронаж» ш посе
щения;

б) изолация, превозваме, 
преглед и лекуване във вси 
чки здравни организации 
или в жилището па болния 
и даване на лекарства.

2. Грижа, леку/вапе и пре 
возваие на душевно болни, 
които поради природата и 
състоянието на болестта мо 
гат да застрашат живота 
па останалите хора, или да 
ощетят материалните блага 
на околността, което обхва 
ща:

ка на терена в определени 
дни е застаряла, щом като 
има лекари в станциите

всички сгради има по едно 
стаен апартамент за лека
ри обща медицина, 
Изатовци за медицинска 
сестра. На територията на 
Общността се стипендират 
около 30 студенти по меди 
ципа п стоматология. До- 
като кадърът за тези ин

ституции не се комплекту
ва, — лекарите на Здрав-

-ИПЯ

а в логично е аптеката да им 
е под ръка. Оттук необхо
димостта Здравният дом, 
Аптеката и обществено-по 
литнческите фактори в ко 
муната и местните общнос 
ти в районите да намерят 
за проблема най-подходя
що решение.

а) лекарски контрол по 
време иа бременността, ле 
куване в амбулатория п ле 
куване в болница и даване 
на лекарства при 
г и ческа орем е н пост;

б) лекарска помощ

патоло-

при
раждането в здравната ор
ганизация или жилището;

в) контрол иа здравосло 
в мото състояние иа женатаI дом и Димитровград М. Б.

след раждането, лекуване 
в амбулатория и лекуване в 
болница и даване па лекар 
ства при последици от бре 
менмосгта и раждането до 
6 месеца след раждането;

т) съвети но 
даване на контрацептивни 
средства;

д) защита и лекуване 
зъби по време на бремен- 

и 6 месеца след раж
дането (без протетика).

Общността по здравно осигуряване 
нн раоотиици и земеделци и служ
бата но. общността в Пирот с кло
новете си в 
иица

НА СВОИТЕ ОСИГУРЕНИ ЛИЦА, 
ИНВАЛИДИ И ПЕНСИОНЕРИ

в Пиратска, Димитровградска и Ба- 
бушнишка община

честити 30 годишнината от 

освобождението от фашизма
е пожелания за нови успехи 
циалиетическото строителство.

Димитровград и Бабугиползване и

на

мост

Следете постоянната притурка 
на Общността по 

здравно осигуряване —- Пирот
ОБЩНОСТТА по 
здравно осигуря* 
ване на работни
ци и земеделци — 
Пирот
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КОСТРОШЕВЦИ

МО МЕН ПРОБЛЕМИ '
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Цай-актуални задачи 
пред местната общност - 
с. Кострошевци; която об
хваща селата: Сухи 
Паля и Кострошевци 
строяването на пътя от Па
ля до Кострошевци, 
училище в Сухи дол и 
ктрификацията в с. Костро 
шевци— каза Ратко Соти
ров, председател на мест 
ната общност.

За пътя от Паля до Кос
трошевци населението от 
Паля доброволно е събра
ло 20 хиляди динара и 40 
хиляди динара чрез мест
но самооблагане или общо 
60 хиляди динара. Акцията 
не започва, каза Сотиров, 
защото ОС в Сурдулица тря

бьа да обезпечи срещу съ
браната сума участие 30 
па «то и булдозер за раз
чистване на пътя.

кориите в ОС в Сурдулица 
във връзка с плащането на 
изразходвания материал и 
работа на Дистрибуцията 
в Лссковац и обезпечава
не ма останалите средства 
за довършване на електри
ческата мрежа. Население 
то от с. Кострошевци е из
пълнило и редовно изпълня 
ва задълженията си. Край 
но е време ияколкогодиш-

в

ДОЛ,
са но

V чнлището пък в Суди дол 
не се строи, защото според 
с ьществуващия проект тря
бват повече г~ 
обезпечените 160 
динара. Заради туй се из
готвя проект според мате
риалните възможности и 
когато бъде готов

ново
еле-

средства от
хиляди

ОПАСЕН ПРЕЛЕЗ
ните усилия и труд да се 
приведат докрай и Костро 
шевци да получи ток. Зара 
ди туй се търси по-голяма 
дейност от всички пряко 
или косвано ангажирани в 
акциите.

ще се
пристъпи към построяване
то На нова училищна сгра
да.

За довършване на елек
трификацията в с. Костро
шевци необходима е по- 
голяма активност на отго-

Желюшани все по- 
често изказват з#.гри 
женост за прелеза на 
международното 
томобилно шосе, кое 
то разделя селото. До 
сега на този неосигу 
рен прелез загубиха 
животите си четири
ма жители от това 
крайградско селище. 
Не се знае оше колко 
„кръвен данък" ще 
вземе неосигуреният 
прелез.

все още желюшани 
не са намерили същи 
нски събеседник, фч- 
то получили отговор 
дали някой е дължен 
да осигури прелеза и 
в живота на бързо ра 
зрастващото се село 
да внесе спокойствие 
и безгрижие. Или мо
же би компетентни 
за това няма?

А такива прелези 
между Димитровград 
и Пирот има десети
на. Но тоя въпрос и 
желюшани чакат от
говор. Времето мина-

М. В.
ав-

Гостилничарско предприятие »Балкан«
Димитровград

ЧЕСТИТИ ЮБИЛЕЙНАТА ЗО-ГОДИШНИНА ОТ 
ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА ТРУДЕЩИТЕ СЕ 

И ГРАЖДАНИТЕ В ОБЩИНАТА
Въпреки всички 

усилия досега селяни 
те от Желюша не на
правиха нищо. Проб
лемът остана открит 
и да се намери реше 
ние е много сложна 
работа. И още нещо,

ва, а опасността от 
ден на ден се увели
чава със засилващото 
се движение.

с пожелания за още по-големи успехи в социалистическото 
изграждане

М. Б.

ГУСТАВ КРЪКЛЕЦ НА 75 ГОДИНИ
■ « (29.0.:,:. '•клзЦеулоД зДЗ.есЦ")•»?*г.?.

БОРЕХМЕ СЕ ПЛАМЕННО 0- нез!иа1о ае. о п^еши-•гааи.

гаопо^г? 1'хо'а.

С1д±Ьгау

ка и неговото мнение.
— Интересува ви моята 

антифашистка борба и как 
подписах възванието па 
Ромеи Ролан, френски об
щественик и писател, за ос
вобождение на Георги Ди
митров от Лайпциг през 
1933 г.! Борехме се със мла 
дежки устрем. Аз просто 
година. Това бяха ужасии 
не мога да си спомня вси
чки подробности около по
дписването на възванието...

И след това другаря Кръ- 
ьл».*ц „се пренесе" в годи
ните преди четири десети
летия, когато заедно с пай- 
прогресивната част па юго 
сдавената интелигенция за 
стана на страна на антифа 
шистката борба. Като чо
век принадлежащ към лево 
орентирапата интелиген
ция, той сътрудничеше с 
Милан Богдаиович, Васа 
Сързептич, Веселин Маслс 
ша, Марко Ристич и др. В 
„левия център" на „Поли
тика" те се застъпваха ме
жду другото да се обнаро 
дват повече материали 
за Георги Димитров, за да 
се популяризира героят от 
Лайпциг сред югославска
та общественост.

Загреб, където Кръклец 
пребиваваше, беше добре 
осведомен за Лайпцигския 
I фоцес. Пролетариатът в 
Загреб знаеше за Георги 
Димитров и неговата бор
ба. На периферията на гра

За отшс-ГЕ-сХт роаагауоа
Председателят на Съюза на 

писатели и на Съюза на писателите в Хърватско 
Густав Кръклец навърши 75 години. По този повод 
поместваме настоящата бележка. _______________

югославските

Преди две го 
дини в бюфета 

Дома 
ЮНА в Ниш се 
срещнах с него. 
Признавам сре
щата очаквах с 
известно страхо 
почитание. Моя- 
та изненада бе
ше още по-голя- 
ма когато вид
ях, че той бе при 

някол-

нана
да, особено на Трешневка 
беше изписвано името на 
Георги Димитров с едри 
чернени букви. Кръклец 
сьс задоволство си спомя- 
ше за тия години, за анти
фашистката борба, за Геор 
ги Димитров, за Ромеи Ро- 

пъодушевля- 
пашо от Октомврийската 
революция п който получи 
Нобеловата награда през 
1915 година.

Другарят Кръклец беше 
един от стотиците прогре
сивни ннетлектуалци на 
тогавашна Югославия и 
Европа, който се бореше 
срещу фашизма, често пъ
ти оставяше лириката и 
с други методи се бореше 
за изграждане на ново, по- 
справедливо общество.

лап. които сс

стигнал 
ко минути пре
ди насрочения 
час. Вместо да 
изчака извинени 

той с

Б. Николов

КОМУНАЛНО-ЖИЛИЩНО ПРЕДПРИЯТИЕето му
младежка поход 
ка стана и създа 
де още от първи 
те минути на ра 
зговора ни сър
дечност и заду
шевност.

Густав Кръклец ли това 
беше? Моето въображение 
за него като великан на 
югославската литература, 
автор на много лирически 
стихотворения, есета, пъте
писи, преводач от руски 
и немски език. Тов^ди е 
човекът, чиято лирика при 
надлежи на човешкото сър 
не. Човекът, който в съкро

ИУСАУГАК В БОСИЛЕГРАД
Густав Кръклец

НА ВСИЧКИ ТРУДЕЩИ СЕ И ГРАЖДАНИ В 
ОБЩИНАТАвището па югославската ли 

тсрагура влезна със „Сре
бърната цеста”, „Нови пе
сни", „Излет п небето“, 
„Тъмница на времето". Да 
това беше той и още чове
кът, който умее да плени 
събеседника с обикновена 
та човешка дума, а след 
това да мине па „главната 
тема", да слуша събсседии

ЧЕСТИТИ 8 - СЕПТЕМВРИ 

ДЕНЯ Н* 0СВЗБ0ЖДЕНИЕТ0
КАТО ИМ ПОЖЕЛАВА НОВИ УСПЕХИ И ПО- 
СВЕТЛО БЪДЕЩЕ.
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ДимитровградДИМИТРОВГРАД:
ЗА ПО-ЕФИКАСНО НАСТАНЯВАНЕ 

НА РАБВТАПреустройство на общностите на интересите
ви на обсъждане пъв всич
ки трудови организации 
общината. След разискца- 
и ия 
леи 
тел по 
пите

Няколко години е в сила 
общественият договор по 
заемане на работници. Но 
все
пости в тази 
е познато и па служащите 
м Отдела в Димитровград 
и па представителите
обществено-политическите
организации. Понастоящем 

начини да се пре 
недостатъците в

тоя

вЧАКА СЕ ПОСЛЕДНИЯТ СРОК? Общинският синдика- 
съвет ще даде окоича- 

мпение по предложе 
изменения па този до

още има много перел- 
област. Това

определен план докога до
кументите да бъдат изгот
вени, по и върху тях и пре
устройството па общност
та в момента нищо не 
работи.

жеиня труд, за да изкажат 
мнението си но тпх? Кога 
ще бъде учредена Скупщи
ната па общността?

Положението в Общин
ската образователна общ
ност е почти същото. И тук 
са без конкретен плам и 
задължения. Същото може 
да се каже и за Общност
та за пряка детска защита. 
Преустройството трябва да 
подобри детската защита. 
Ученическите кухни ще 
бъдат комплектувани, ще 
се организират почивки, 
ще се изготви перспектив
на програма за развитие 
на детската защита н т.п. 
Обаче кога и кой ще изго
тви всичко това е въпрос, 
на който поне в гозп мо
мент не може конкретно 
.да се отговори.

Не по-добро е положе
нието и в останалите общ
ности на интересите. Общ
ността по социална защита 
основана неотдавна трябва 
да изготви програма на ра
бота, обществен договор за 
финансиране, да организи
ра публично разискване 
върху статута на общност
та. Общността за квартнру 
ване трябва наскоро да се 
учреди. За целта е оформе 
на работна група, която три 
бва да раздвижи инициа
тива за сключване и подли

До края на тази година 
въз основа на конституци
онните изисквания трябва 
да бъдат преустроени общ 
ностите на интересите. В 
Димитровградска община 
се закъснява с конкретни 
резултати в това отноше
ние. Ннто една общност на 
интересите няма определе
ни срокове кои работи до
кога трябва, да завърши и 
кой ще изготвя съответните 
документи по учредяване
то им.

На въпроса докъде се сти 
гна с преустройството на 
Общинската култура общ-^ 
ност получихме много обоб 
щен отговор. Всъщност, пра 
вят се изменения в статута 
на общността. Очаква се 
трудовите организации да 
делегират членове за Скуп 
щината на общността и да 
се измени начина на фи
нансиране, което ще създа 
де възможности за нови ак 
ции в областта на култура

Другарят Синиша Ней
ков, секретар на Общинска 
та културна общност ни 
каза, че до края на годи
ната за редовни дейности 
в областта на културата не 
достигат 100 хиляди дина
ра.* Но това не беше отго
вор на въпроса, който тър
сихме. Ние търсим отго
вор докога ще бъдат гото
ви проектостатутите, само 
управителните 
програмите и други доку
менти? Кога ще ги разгле
дат организациите на сдру

кумент.
Основните организации 

на сдружения труд в общи 
пата също ще се изяснят 

връзка с нредложение- 
на между

на

сс се търсят във
то за учредяване 
общинска общност на инте 

по назначаване па 
Ниш.

махнат
•гова отношение.

Миналата седмица
обсъжда и Общин- 

съвст.'

Безспорно по преустройет 
вото на общностите па ин
тересите е нужно цялостно 
ангажиране п па обществе
но-политическите фактори. 
Но н те все още не прояв
яват инициатива, а време
то минава. А ще трябва да

реситс 
работа в

11а заседанието бе прие- 
през септември члено- 
на Синдикатите и на

въпрос
синдикаленскнят

Той разгледа предложени
те допълнения па обществе 

договор за заемане на
сто
всте
Съюза на социалистическа
та младеж в Димитровград 
да проведат трудова 
за поправка на улица „1ре 
беп планина".

пия
работници в Нмшкии реги
он, изготвени от съотвст- 

служба в Ниш. 
Общинският синдикален 

съвет взе решение общест
веният договор да се доста

се уточнят п разяснят непч 
пп неясни въпроси. Ето за
що, трябва да се побърза с 
преустройството.

акция
пата

А. Д.
Л. А-

Здравният дом в Димитровград
та.

със здравните станции в Тр. Одоровци и Смиловци и теренните 
булаторни в Поганово и Изатовци

ЧЕСТИТИ НА НАСЕЛЕНИЕТО В ОБЩИНАТА

ам-

юбилейната 30-годишнина от освобождението<
сване на самоуправително 
споразумение и делегиране 
на членове за Скупщината 
на общността.

Общността по физическа 
няма

Iдоговори.
г

култура не само че

ри и сърби, действията и 
акциите му на Пиротска и 
Царибродска околия и фер 
дипандски терен в Бълга
рия, както и сътрудничест
вото между щабовете на 
отрядите, размяна на оръ
жие и храна са ясно дока
зателство за всички, че бра 
тството и единството на на
шите народи още тогава е 
решено.

Прерастването на Цари- 
бродски отряд в Цариброд 
ска бригада и борбите, ко
ито се водят до окончател 
ност унищожаване на фа
шистка Германия, с борби 
те от Цариброд на юг до 
Битоля, на запад до Вин- 
ковцн, Зворник и Сйеница 
п на север на Сремския 
фронт, този свободолюбив 
край намери правото си 
място, както през НОБ на 
Югославия, така и днес в 
социалистическата револю 
ция за по-щастлив живот.

В тези борби от царибро 
дски край загиват 70 и би
ват ранени повече от 200 
борци. Царибродският от
ряд става ядро за старей- 
шински кадър на Царибро 
дека бригада и ядро 
лнтическо-стопанския 
дър за цялата Цариброд- 
ска околия.

Неприятелските фашист
ки сили в България имат 
за задача да охраняват вси 
чки стратегически комуни 
кацни за връзка с герман
ските сили. Железопътна
та линия София—Цариброд 
—Пирот—Ниш е от огром
но значение за транспорт 
на германските сили. Бъл
гарската фашистка войска 
трябва да предпази тази 
комуникация и осигури це 
лия терен за свободно тран 
спортиране на части и въо 
ръжаване на военни и раз 
лични германски форма
ции и техните спътници за 
борба на Източния фронт.

С развитието на народо- 
освободителното движение 
и със създаване на големи 
военни формации в Ютоиз 
точна Сърбия и силните чи 
слени партизански отряди 
в граничната част, в Пи
рот, Цариброд, „Фердинан 
дския” отряд, отряд „Хри
сто Ботев" и други, все по 
вече се внася смут в редо
вете на фашистката власт 

редовете на техните во 
енни формации.

На териториите на Пирот
ска й Царибродска околия 
се довеждат силни, военни 
части с цел да се унищо
жат тези отреди и с терор . лизираните селяни. Ком- 
да се застраши население- мендантите на фашистката 
то. Тези военни фашистки българска войска, за да не 
сили да се засилят се моби 4 дойдат в пряко стълкнове-

Формиране на Царибродения 

партизански отряд
(Продължение от миналия брой)

лизират селяни. Към края 
на юли 1944 година се пред 
приема офанзива с цел да 
се унищожи Царибродския 
отряд.

С успех да <;е приключи 
тази акция се мобилизират 
няколко стотни селяни от 
селата: Каменица, Вълко- 
вия, Брайковци, Изатовци, 
Долни и Горни Криводол, 
Славния и Сенокос. Неда
лече от Сенокос

виня и Йордан Гогев от Пе 
търлаш. Комендантите на 
българските наказателни 
части, когато правят зло
деяния, не водят сметка да 
ли невинните селяни са сър 
би или българи.

Терорът на окупатора не 
успява, народоосвободите- 
лиото движение се разрас
тва, Царибродският отряд 
военно и числено укрепва, 
така че в освобождението 

Цариброд участвуват 
повече от триста въоръже
ни борци като проникват 
от всички страни към Ца
риброд, както по посока 
Висок, Видлич, Аукавица, 
така и от Пирот.

ние с мас, в първите редове 
пред войската разпределят 
местното население, селя
ните без оръжие. Първите 
редове на селяните ми от
криват, мо никой не ни из
даде. Войската заобикаля 
нашето укрепление, всъщ
ност благодарение па мест 
ното население па Камепи 
ца, Вълковия, Брайковци, 
Изатовци, Долни и Горни 
Криводол, Славния и Сено 
кос и други села на Висок 
и Забърдие.

Неуспехът на фашистка
та пропаганда окупацията 
да представи като нацио
нално освобождение, а не 
налагане на фашисткия ре
жим, доведе до прилагане 
ма административни мер
ки и натиск върху народа 
чрез затваряне, интернира 
не и различни ограниче
ния за свободно движение, 
както и терор върху невин 
ното население.

Народът от този край 
още помни убийството на 
Костадин Джуров от Сла-

в гората 
„Боб" се намира Царибро- 
дският отряд. Българската 
фашистка войска въоръже
на до зъби заедно с някол
ко стотни селяни без оръ
жие рано сутринта се от-

на

правя по стръмните падини 
на Стара планина. Отрядът 
се разпорежда в засада и 
чака да приеме неравната 
борба. Намерението — в 
обръч да се унищожи от
ряда,, осуетява тъкмо мест
ното население, т. е. моби-

и в

С формиране на отряда 
на територията с заселение 
от българската народност, 
още веднъж на дело се до 
каза правилността на поли 
зиката на ЮКП по нацио
налния

за по-
ка-

въпрос.
Със създаване на отряд 

със смесен състав от бъдга Драголюб Станкович
— Арагче
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АВТОТРАНСПОРТНО 

ПРЕДПРИЯТИЕ - ПИРОТ
Обединение „ЮГОСЛАВИЯ” —Белград 

клон Пирот

ЧЕСТИТИ НА ВСИЧКИ ТРУДЕЩИ СЕ И 
ГРАЖДАНИ в Бабушнишка, Димитровградска и Пи- 
ротска община

Юбилейната 30-годишнинаЧЕСТИТИ НА НАСЕЛЕНИ 
ДИМИТРОВГРАДСКА И 
ЕТО ОТ БАБУШНИШКА, 
ПИРОТСКА ОБЩИНА

ОТ осво-
за нови успехи занапред. 
„Югославия" предлага пъл
но осигуряване на всички 
осигурени и заинтересова
ни лица навред из страна-

БОЖДЕНИЕТО с пожелания

та.
Граждани, осигурявайте се 
в „Югославия” — Белград!юбилейната 30-годишнина от освобождението. 

Предприятието върши превоз на пътници и стоки на ре
довните рейсови линии и организира туристически пъ- 
тувания със своите модерни и удобни автобуси.

Поддържа и върши поправки на всички мотор
ни возила.

Граждани, ползвайте услугите
Горско стопанство — Пирот

на автотранспор

■« с клоновете си в Димитровград и Бабушница 
ЧЕСТИТИ НА ТРУДЕЩИТЕ СЕ И ГРАЖДАНИТЕ.

ЮБИЛЕЙНАТА ЗО-ГОДИШ- 
НИНАГ. с ОТ ОСВОБОЖДЕ
НИЕТО

„АВТОТРАНСПОРТ“—Босилеград
На всички трудещи се и гражда
ните в общинатаI

честити

Юбилейната тридесетгодишнина 
от Освобождението

КАТО ИМ ПОЖЕЛАВА НОВИ УСПЕХИ В 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОТО СТРОИТЕЛСТВО. 
ПЪТУВАЙТЕ С РЕЙСОВЕТЕ НА АВТОТРА
НСПОРТНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ В БОСИЛЕ- 
ГРАД!

в Бабушнишка, Димитровград
ска и Пиротска община 
като им пожелава нови успехи 
занапред

НА ВСИЧКИ СВОИ РАБОТНИЦИ СТРОИТЕЛИ, ДЕЛОВИ ПРИЯТЕ
ЛИ, ГРАЖДАНИ И ТРУДЕЩИ СЕ В ОБЩИНАТА И СЪСЕДНИТЕ 
ОБЩИНИ

ЧЕСТИТИ
ЮБИЛЕЙНАТА 30-ГОДИШНИНА ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО

' Г
■ хт

: ■■■

Строително
предприятие
„Градня“-
Димитровград

&
щ«. щшЩ

т Ш
ШШь.

“^11II
с пожелания за високи трудови победи в со
циалистическото строителство.
»ГРАДНЯ” строи фабричци помещения, 
изводствени сгради, леки едноетажни и мно
гоетажни складове и сервизни сгради а за ча-

частни

Ш) про-
ЖЖ& у..

:Г

ЩШ
стни лица — модерни, съвременни 
лица — модерни, съЛС]г яя 
жилища и домове.
„Градня“ предлага готови апартаменти 
лщцпи здания и общежития.

Ц
и жи-
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Конфекция »СВ0Б0ДА« — 

Димитровград
I

Комунално-жилищно предпри
ятие »УСЛУГА« Димитровград

ПОЖЕЛАВА »«СО=*“
ЗАВОЕВАНИЯ И ПО-ГОЛЯМО И ПО В БЛАГО-«авкьг-яя»*

, зашото асортиментът 
с богат, а кройката съв 

под крак с модата.

Честити на трудещите се н гражданите в общината

Ю БИЛ Е П Н АТА ТРИ Д КС ЕТ ГО Д И 41 Н И11А 
БОЖДЕНИЕТО

ОТ ОСВО-

„УСЛУГА” оказва на граж 
даните строителни, 
водоинсталаторни, слектро- 
монтажнн, тъкачни и радио
телевизионни услуги! 
„УСЛУГА" снабдява е: 
хляб и хлебни излелия,

домашни потреби,

$
$ готова

Произведенията на 
и пай-изисканитс вкусове, 

десени и разцветки 
елегантна

♦
<?

♦ на♦ винаги 
облечени модерно? 
купувайте изделията на

ремепна.
Искате ли да бъдете♦♦ стоки за 

промишлени и други видове♦ Ето тайната: винаги 
конфекция „Свобода !♦ стоки.*

»Елентродистрибуция«
ОСНОВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СДРУЖЕНИЯ ТРУД 
(ООСТ) БАБУШНИЦА

Химическа промишленост - »ЛУЖНИЦА« 
в Бабушница

ЧЕСТИТИ НА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ И ТРУДЕЩИ СЕ В 
ОБЩИНАТА

Юбилейната 30-годншнина 

от освобождението :с пожелания за още по-големи успехи в социалистическото 
строителство

:

„ЛУЖНИЦА” произвежда:
— овални плочи от полиестер със стъклена въл
на, шприцовани произведения от постирол, по
лиетилен и полимер ацетат на целулоза за ши
роко потребление в промишлеността, части на 
санитарни уреди, оцет, дестилирана вода, боя 
за обувки, ацетати и алкохоли, сярна киселина 
за акумулатори, полипропиленови тъкани и чу
вали, гъвкави полиетиленови тръби, твърди и 
меки ПВЦ — тръби, желязна и пласт-масова ар
матура, амбалаж от твърд и мек полиетилен 
бутилки и буркани до 2 литра, профили от мек 
ПВЦ, полиетиленово платно, маркучи и кесий- 
ки, луплекс от полиметкрилаг, луперплекс пло
чи от полиметкрилат с добавки на седефевиден 
пигмент, цистерни от 2,5 до 5 тона.

На всички трудещи се и граждани в общината и в 
съседните общини ЧЕСТИТИ ЮБИЛЕЙНАТА ТРИДЕ 
СЕТГОДИШНИНА ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО 
като им пожелава занапред нови успехи

1

Земеделска кооперация »ЕРМА«—Звонци
НА ВСИЧКИ ТРУДЕЩИ СЕ И ГРАЖДАНИ В ОБЩИНАТА 

И В СЪСЕДНИТЕ ОБЩИНИ '

честити юбилейната 30-годишнина от освобождението с пожелания за нови 
успехи
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КАУЧУКОВИ ЗАВОДИ 

Основна организация 

„ДИМИТРОВГРАД“

„ТИГЪР“ - ПИРОТ
на сдружения труд 

Димитровград

ЧЕСТИТЯТ НА ВСИЧКИ ТРУДЕЩИ СЕ 

И ГРАЖДАНИ В ОБЩИНАТА, 
ЮБИЛЕЙНАТА ЗО-ГОДИШНИНА 

ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО

Заводите ,,Тигър” произвеждат:

— радиални гуми за коли „Застава 101”
— диагонални гуми за пътнически и товарни коли 

— външни
-— вътрешни гуми
— дюшеци, възглавници и други 

стоки от гума
— всички видове топки, (за баскетбол, волейбол, 

футбол, хандбал и др.)
— спортни обувки различни видове
— обувки от гума (лачени, дамски ботуши и др.)
— дълбоки ботуши със защитници, които се из

ползват само за работа
— технически стоки за автомобилната индустрия
— технически стоки за широко потребление
— обущарски алати .
— всички видове лепила, (за широко потребление 

и за нуждите на промишлеността)

индустриални

с пожелания за много успехи занапред

МОИЕИШ »Н И Ш«ТЪРГОВСКО ПРЕДПРИЯТИЕ

»СЛОГА (( - Босилеград
- Експорт-импорт-Ниш - 

ООСТ нТАЛАМБАСн - Бабушница
НА ВСИЧКИ ТРУДЕЩИ СЕ И ГРАЖДАНИ 
В ОБЩИНАТА

ЧЕСТИТИ ЮБИЛЕЙНАТА ЗО-ГОДИШНИНА 
ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО

ЧЕСТИТИ на всички трудещи се и граждани в общината

ЮБИЛЕЙНАТА ЗО-ГОДИШНИНА ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО

с пожелания за нови успехи с пожелания за още по-големи успехи в социали
стическото строителство

„Таламбас” в магазините си в Бабушница, 
Любераджа, Велико Бонинци, Свога, Власотинци, 
Звонци и останалите места в Бабушнишка общи
на снабдяваме потребителите с разни промишле
ни и хранителни стоки, обувки, текстил, мебели, 
технически стоки за домакинства и др. домаш
ни потреби по твърде достъпни цени. Освен то
ва, всички магазини по селата вършат изкупу
ване на селскостопански произведения.

„Слога“ снабдява своите потребители със 
широко потребление.стоки за

магазините па „Сло-Граждани, посетете
га“!

ЗДРАВНИЯТ ДОМ в Босилеград
ЗЕМЕДЕЛСКАТА КООПЕРАЦИЯ

ЧЕСТИТИ НА ТРУДЕЩИТЕ СЕ И ГРАЖДА 
НИТЕ В ОБЩИНАТА н БОСНА ЕТРДДи в Босилеград

НА ВСИЧКИ ТРУДЕЩИ СЕ И ГРАЖДАНИ В 
ОБЩИНАТА30-годишнината 

от освобождението ЧЕСТИТИ

30-ГОДИШНИНАТА ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО
КАТО ИМ ПОЖЕЛАВА НОВИ УСПЕХИ В СОЦИ 
АЛИСТИЧЕСКОТО СТРОИТЕЛСТВО.с пожелания за нови успехи

и
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отдих и почивнаВ часове на
АФОРИЗМИ

умееш ла избе-Главното е — да 
реш главното.умните без глуна-Какво струват

цитс?

Не събужда* в мен звяра. Ами ако 
се събуди заек?!и любовта неЗа лошия характер 

е страшна.Закони нади 

закотье
I \

палмата на първенст- 
нлодовете?Зашо ми е 

вото? Къде са
1ДСПогледни се отстрана и ти 

видиш непознат.•I
|

Джобът с желанията е винаги преслед теб, до-Лошата слава върви 
пред теб.КИКО СТАНУ делегат, иоче да четнм кми- 

шЬе и весннцн, поче да слушам радио. Йедин 
думам: човек требе да знаме

пълнен.брата — тича
11

ми се смею, а я им 
да се оправя кудс да залети. Ете бре оигьл см 
на гоейе у човеци, па се въртиш кнко млада не
веста, не знайеш да седнеш, кудс дрею да спла- 

знайеш кнко у човеци леб ее руча. Тре-

< I
Всички ние сме произлезли от 

маймуна, само че от различни.на вятъра,Преди ла хвърли думи 
гледаше накъде духа той.

II, тнш, не
’ , бе домаКина да питаш, па он да те опран, да 

, разбереш ред н с ред. Тека йе, на големо да га 
, узнемо, и с държавуту. Домакин на държавуту 
!йе скупщината на СФРЮ у Белград, а там се- 
■, 1 ду наши делегат кнко мене, само што я стизам 
• • до општинуту, а нои су стиглн до най-високото 
1 1 место у нашето самоуправление, куде закои.е ее 
> 1 пнеую. Съга нмамо нов закон, що се ока констн- 
' < туция — по ОьлгзрсЬи или устав — по српсЬп, а 
I ' това йе наш най-голем закон, демек закон нади 
| I закответе. Та сакам да кажем, ако очеш да се 
| | опрани: и туя нашу голему вамилию, тека да ка- 
I жем за нащу държаву, требе тия закон да по- 
I { знаваш.

II I' \ I1ЗНАТЕ ЛИ, НЕ... II II,

1ПИРОТ — стар град в 
горното течение на Ниша
на, център на най-голямата 
по пространство комуна 
в Сърбия. Създаден в пър
вите векове па нашата ера 
по време на римското вла

1 11 11 11и!

11<1 Първото що там пише йе дека тая държава
< >( не йе праена на масу, нело у революцию, у на- 

1 родну войну спроти окупатори, вашисти, спро-
< ти думбази и изедници, спроти крал>еве и царе-
I * ве. У туя борбу, кою су водили Тито и Партия- 
«та, су били съвнят наш народ (сърбйе, хървати,

»' црногорцн, маЬедонци, босанци и словенци) и 
5 > народности (албанци, унгарци, словенци, руси- 

I ни, българи и друЬи). Така йе създадена братс- 
<» ка държава у кою сви су равноправни. Тая дър- 
<» жава после победуту йе расла ко младо девойче 
| I и йе станула дънъска йоще по-силна, по-убава, по-
II | народна. Властта йе у руЬете на работните чове- 

, ци, на ония що работе по вабриНе, у пол>ето, у
школу, у амбуланте, куде да йе. Демек, ти ра- 

{’4 ботиш, ти писуйеш, законье и закончетия, ти во- 
/ Ц диш оправиюту ти делиш заработене паре за се- 

^ бе си и децата, за здравйе, за школу, за путища, 
I за войску... Ти, демек, сам управляваш, та за-

I това нашата държава йе ем социалистическа, ем
I»( * самоуправителна. Това су темел>и на държавуту, 
I' каже се у законат, и у гьи никой не смейе да 

>( пипа.
< Бре, каже ми Ставрия онядън, значи по тво-

V < йему и я съм некаква клечка у туя държаву.
VI Клечка си, кажем я, не само клечка, нело и гла- 
) I вия, ама требе да знаеш куде и што си, какви 
I < права и задължения имаш у нашето самоуправ- 
I \ ление. За това че Оратимоу друЬи петак. Ай, със 
® здравйе съга!

I1II
,

— Противникът ми имаше 
здрава челюст!!!

I
дичество. За пръв път 
споменава в римска геогра 
фска карта през втори век 
на нашата ера, като Мута- 
цио Турес.

Г1од днешното си име Пи 
рст се явява през 9 в.

се

Малко статистика■

Според най-новите данни на Съюзното 
управление за статистика към края на 1973 
година в Югославия е имало 2 544 487 теле
визори. 15 хиляди телевизори са собственост 
на стопански и други организации, а остана
лите на гражданите. С други думи, на 2,39 
семейства се е падат по един телевизор или 
121 телевизори на хиляда жители.

Според преценките на статистиката към 
края на миналата година в страната са упо
требявани към 6 милиона радио - апарата.

Обаче числото на абонатите е било двой
но по - малко — над 3,5 мшпюпа. Следовате
лно, един радио - апарат се пада средно на 
3,30 жители.

»°| РАЙЧИЛОВЦИ — село в 
Босплеградска община от
далечено два километра 
от Босилеград. Селото има 
ло свое старо градище (кре 
пост) и една черква, коя
то се счита за най-старата 
в Босилеградско. В нея 
Крал Бус и Крал Бранков- 
ски, намерили смъртта си, 
след което била разруше
на. Остатъците от черква
та били пренесени и упо
требени при строежа на 
Изворската черква.

иI
!..!
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