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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЮГОСЛАВСКО-СЪВЕТСКИТЕ РАЗГОВОРИ В МОСКВА

ШИРОКИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПО-НАТАТЪШНО 

ВСЕСТРАННО РАЗВИТИЕ НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО
ликите, областите и 
и обществените организации. 
Всичко това трябва да допри 
нася за все по-пълното взаи
мно запознаване, благоприятно 
то развитие

градовете
СЪВЕТСКИЯТ СЪЮЗ И ЮГОСЛАВИЯ ПРИДА

ВАТ ГОЛЯМО ЗНАЧЕНИЕ НА ПРЕДСТОЯЩАТА БЕЛ
ГРАДСКА СРЕЩА НА СТРАНИТЕ-УЧАСТНИЧКИ НА ЕВ
РОПЕЙСКАТА СРЕЩА ЗА СИГУРНОСТ И СЪТРУДНИ
ЧЕСТВО. — НАРОДИТЕ НА АФРИКА ИМАТ ПРАВОТО 
СВОБОДНО И САМОСТОЯТЕЛНО ДА РЕШАВАТ ВЪПРО 
СИТЕ НА СВОЕТО ВЪТРЕШНО РАЗВИТИЕ БЕЗ ВМЕ
ШАТЕЛСТВОТО ОТВЪН. — ДВИЖЕНИЕТО НА НЕОБВЪ
РЗАНИТЕ СТРАНИ ПРЕДСТАВЛЯВА ЕДИН ОТ НАЙ- 
ВАЖНИТЕ ФАКТОРИ В СВЕТОВНАТА ПОЛИТИКА

на отношенията, 
взаимното разбирателство и до 
верие и задълбочаване на 
славсно-съветсното 
ство.

юго 
приятел-

Двете страни констатираха, 
че през изминалия период 
чително се развиха икономи 
ческите отношения между две 
те страни, увеличен е обема 
на стокооборота и разширено 
научно-техническото сътрудни
чество
строителството на промишлени 
и стопански обекти в Югосла 
вия и Съветския съюз и изра 
зена готовост това 
чество да продължи.

зна

седателството на ЦК на СЮК 
д-р Аленандър Рьрличнов, се
кретар в Изпълнителния коми
тет на Председателството на 
ЦК на СЮК, д-р Емил Лудви- 
гер, член на Съюзния изпъл
нителен съвет, съюзен сенре 
тар по външна търговия, Йоже 
Смоле, посланик на СФРЮ в 
СССР, член на Председател
ството на ЦК на СЮК.

От съветска страна:
Андрей Кириленко, член на 

Политбюро и секретар на ЦК 
на КПСС, Андрей Громино, ми 
нистър по външните работи на 
СССР и член на Политбюро на 
ЦК на КПСС, Михаил Соломе- 
нцев, кандидат-член ма Полит 
бюро и .председател на Мини 
стерсния съвет на РСФСР, Кон 
статии Русанов, сенретар на 
ЦК на КПСС, Иван Архипов, за 
местник-председател на Съвета 
на министарите на СССР и 
член на ЦК на КПСС, Влади
мир Степаков, посланик на 
СССР в СФРЮ и член на ЦК 
на КПСС.

В разговорите които премина 
ха в атмосфера на приятелст
во, взаимно разбирателство и 
уважение, Йосип Броз Тито и 
Леонид Брежнев извършиха 
всестранна размяна на мнения 
за развитието на югославско- 
съветските отношения^ и съ
трудничество и по най-антуал 
ните международни въпроси. 
Те взаимно се осведомиха за 
главните насоки на развитие на 
своите страни и за дейността 
на Съюза на югославоките но 

и Комунистическата

В Москва е публиковано съо 
бщение за югославско- съвет- 
сните разговори, водени по вре 
ме на посещението на прези
дента на СФРЮ и председател 
на СЮК Йосип Броз Тито в 
Моснва. В съобщението се ка 
зва:

по ренонструнция и

сътрудни„По покана на Централния 
комитет на Комунистичесната 
партия на Съветския съюз и 
Президиума на Върховния съ
вет на СССР президентът на 
Социалистическа федеративна 
републина Югославия и пред 
седател на Съюза на югослав 
сните номунисти Йосип Броз 
Тито направи официално прия 
телско посещение на СССР от 
16 до 19 август 1977 година.

По време на пребиваването 
в СССР на президента Тито и 

югославски 
ръководители бе устроено то 
пло и сърдечно посрещане.

Генералният секретар на ЦК 
на КПСС и председател на 
Президиума на Върховния съ
вет на СССР Леонид Брежнев 
връчи на президента на СФРЮ 
и председател на СЮК Йосип 
Броз Тито орден „Октомврий 
сна революция”.

Между Йосип Броз Тито и 
Леонид Брежнев се състояха 
разговори, в ноито участвува-

ДОБРЕ ДОШЪЛ В ИРКУТСК: След двуднев 
ните разговори с Леонид Брежнев в Москва пре
зидентът Тито със сътрудниците си прекара няко
лко дни на творческа почивка в околността па 
Байкалско езеро в Сибир, 

революция, която откри нова 
епоха в историята на човече 
ството — епоха на преминава 
не от капитализма към социа 
лизъм, а чиято шестдесетта 
юбилейна годишнина широно 
се ознаменува тази година.

Президентът на СФРЮ и 
председател на СЮК и генера 
лният сенретар • на ЦК на 
КПСС и председател на Пре
зидиума на Върховния съвет 
на СССР констатираха, че по
ложително се развиват отноше 
нията и сътрудничеството във 
всички области между СФРЮ 
и СССР, СЮК и КПСС. Те из 
тъкнаха необходимостта и го 
товността за понататъшно все 
странно развитие на отношени 
ята и сътрудничеството и оце 
ниха, че за това съществуват 
широки възможности.

СРЕЩИТЕ И РАЗГОВОРИТЕ 
ТИТО И БРЕЖНЕВ ДАДОХА 
СИЛЕН ПОДТИК НА ЮГОСЛАВ 
СКО-СЪВЕТСКОТО СЪТРУДНИ 
ЧЕСТВО

ЩЕ СЕ ПРИСТЪПИ КЪМ ИЗ
РАБОТКАТА НА ДЪЛГОСРО
ЧНИ ПРОГРАМИ НА ИКОНО
МИЧЕСКО И НАУЧНО-ТЕХНИ
ЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО

ища на социалистическо разви 
тие, интернационалното, другар 
ско доброволно сътрудничест
во на двете страни и партии в 
духа на учението на Маркс, 
Енгелс и Ленин — представля 
ват здрава и трайна основа за 
по-нататъшно укрепване на при 
ятелсните отношения между 
СФРЮ и СССР, СЮК и КПСС.

Посочва се особеното значе 
ние на срещата и разговора 
на Йосип Броз Тито и Леонид 
Брежнев, ноито дадоха силен 
подтик на югославсно-съветсно 
сътрудничество, успешното раз 
витие на отношенията между 
двете страни 'и партии и по
нататъшното укрепване на при 
ятелството на народите на Юго 
славил и Съветския съюз.

Двете страни високо оцени 
ха развитието на сътрудничес
твото между Съюза на юго
славските комунисти и Комуни 
етическата партия на Съвет
ския съюз, имащи важно зна 
чение за укрепването на все
странните югославско-съветски 
отношения-

Двете страни със задовол
ство констатираха, че вслед
ствие взаимните двустранни ус 
илия, сътрудничеството меж
ду СФРЮ и СССР постоянно 
се развива, става все по-раз
нообразно и обхваща много 
сфери на дейност на двете

Двете страни считат, че осъ
щественият обем и структура 
на икономическо сътрудничес
тво и стокооборот представля
ват солидна база за изработ 
ката на дългосрочна програма 
за развитието на това сътруд 
ничество. Постигнато е съгла 
сие компетентните органи на 
двете страни да пристъпят към 
изработната на дългосрочна 
програма на икономическо и 
научно-техническо сътрудниче
ство между СФРЮ и СССР, 
преди всичко в областта на 
енергетината, черната и цветна 
металургия, химическата про
мишленост, корабострителство, 
автомобилната промишленост, 
електротехниката, в областта 
на оборудване за атомни цен 
трали, в областта на селското 
стопанство, строителството, тра 
нспорта и туризма.

Участниците в разговорите 
изразиха решеност и в бъде
ще да развиват връзките меж 
ду двете страни и партии, юго 
славсно-съветсното 
ство, дълбоко уверени, че по 
ложителното развитие на юго 
славско-съветските отношения 
на коренните интереси на на 
родите на двете страни, укреп 
ването на мира, афирмацията, 
намаляване на международно 
то напрежение, укрепване рав 
ноправието на международното 
сътрудничество, борбата за де 
мокрация. обществен прогрес 
и социализъм.

на останалите

ха:
От югославсна страна:
Стане Доланц, сенретар на 

комитет на 
на ЦК на

Изпълнителния 
Председателството 
СЮК; Велио Милатович, пред 
седател на Председателството 
на СР Черна гора, член на Пре 
дседателството на ЦК на СЮК 
Милош Минич, подпредседател 
на Съюзния изпълнителен съ 

и съюзен сенретар по въ 
работи, член на Пред

мунисти 
партия на Съветския съюз.

Участниците в разговорите 
изтъкнаха световно-историчес- 

значение на Великата ок
томврийска

приятел-Двете страни изразиха задо 
волство поради успешното раз 
витие на югославско-съветски 
те отношения и сътрудничес
тво, които се изграждат съглас 
но принципите, съдържащи се 
в Белградоната декларация от 
1956 година, потвърдени и до 
развити в изявлението от 1971 
година и югославско-съветско
то комюнике от 1976 година и 
други изхождайки от общите 
цели по изграждане на социа 
лизма и комунизма, двете стра 
ни считат, че стриктното зачи 

на принципите на суве 
ненамеса

котовет социалистическа
ншните

ТИТО В ДИР КОРЕЯ страни.
В центъра на вниманието на 

участниците в разговора бе по
нататъшното развитие и задъ
лбочаване на югославсно.съвет 
ското сътрудничество в светли 
пата на съгласие, постигнато 
при срещата на най-високо рав 
нище през ноември 1976 годи 
на в Белград. Изтъкната е дву 
странната решимост и занапред 
да се насърчава разширяване
то на политическото, икономи 
месното, научно-техническото, 
културното сътрудничество, съ 

в областта на

на юго-Официалното и приятелското посещение
продължи до 30 августславения президент ще

ЦК на СЮКдателството на 
Стане Доланц, председателя 

на СР
на СФРЮ и 

на СЮК Йосип
Президентът 

председател 
роз Тито на 24 август т. г.

на седемдневно бфи

Те особено внимание посве 
тиха на въпросите на унреп- 
воне мира, сигурността, намал
яване на напрежението и раз 
витието на равноправно между 
народно сътрудничество. Две
те страни констатираха опреде 
лени положителни резултати в 
развитието на процеса на раз-

(Следва на стр. 2)

„а Председателството^тович

.на Съюзния
Черна гора 
подпредседателя 
изпълнителен съвет и съюзен 
сенретар по външните работи 
Милош Минич, секретаря в Из 
пълнителния комитет но Пред 
седателството но ЦК на СЮК 

Александър Гърличнов, 
Съюзния изпълните 

сьвет и съюзен сенретар 
търговия Д-Р Е-

,ристигна 
циално лриятелсно посещение 

ДНР Корея по понана на 
генералния сенретар иа ЦК на 
Работничеоната партия на ко- 

лрезидента на ДНР ко- 
Вим Ил Сунг.

тане
ренитет, равноправие 
във вътрешните работи, отно 
шението на уважение спрямо 
интересите, опита и практината 

двете страни, които отразя 
ват историческите, национални 

международните особено 
сти на всяка страна, зачитане 
самостоятелността и овобода- 
та в избора на различни път-

в

нарея и
рея трудничеството 

информирането, контактите ме 
жду парламентите и правител 
стватв, връзките между репуб

д-р те и
В посещението на ДНР Но 

Тито е при 
на Изпъ-

члена на
ленрея президентът 

дружен от сенретаря
комитет на Предсе

по външната 
мил Лудеигер и други лица.

лнителния



(От 1-ва страница) жението и равноправното съ- 
трудничвство, за създаването 
на правдива система на между 
народни политически и иконо 
мичесни отношения, борбата 
против империализма, колони 
ализма и всички форми на до 
минация и експлоатация.

Югославия и Съветският съ 
юз потвърждават голямото зна 
чение от укрепване ролята на 
Организацията на обединените 
народи като универсален инс
трумент за запазване на мира 
и сигурността, за миролюбиво 
решаване на международните 
проблеми, икономически и со 
циален напредък на базата на 
стриктно зачитане Хартата на 
ООН от страна на всички дър 
жави.

Йосип Броз Тито и Леонид 
Брежнев разгледаха актуалните 
въпроси на работническото и 
комунистечско движение. Ге 
подчертаха значението на Бер 
линското съвещание на кому 
нистическите и работнически 
партии в Европа за развитието 
на сътрудничеството на ному 
нистическите и работнически 
партии, на всички прогресивни 
партии и изразиха решимостта 
на своите партии да допринасят 
за неговото укрепване и разви 
тие на основата на принципи 
те, утвърдени в заключителния 
документ на Берлинското съве 
щание на комунистическите и 
работнически партии.

Двете страни изразиха уве
реността, че официалното при
ятелско посещение на прези 
дента на СФРЮ Йосип Броз 
Тито на Съветския съюз, разго 
ворите, водени с генералния се 
кретар на ЦК на НПСС и пред 
седател на Президиума на Вър 
ховния съвет на СССР Леонид 
Брежнев, ще допринасят за 
укрепване на приятелството и 
разширяване на всестранното 
сътрудничество между СФРЮ 
и СССР. СЮК и КПСС, между 
наоодите на двете страни.

Президентът на СФРЮ и 
председател на СЮК Йосип 
Броз Тито

пат за оттегляно на всички чу 
ждестрапни сили и за осъщ« 
сгвявано правата на неговото 
население — кипърските гърци 
и кипърските турци — сами да 
решават за съдбата си и да 
уреждат въпросите на своята 
държава.

широк международен аспект до 
се предприемат ефикасни мор 
ии, насочени към неотложно 
пренъсване надпреварата във 
въоръжаването и преминаване 
към всеобщо и Пълно разор 
ъжаване под стриктен между 
народен понтрол. То се застъп 
ват за забраната на изработка 
та на нови видове оръжия за 
масовно унищожение и нови 
сьстеми на такова оръжие и 
считат, че е необходимо да се 
спре усъвършенствуването на 
оръжия за масовно унищоже 
ние.

на развивал (И го се страни са
ми да разполагат о национални 
ге си богатство и за техните 
тежнения да повишават равни 
щего на общественото, иконо 
мичесиото и културното разви 
тие на своите народи.

ведряването и миролюбивото 
международно сътрудничество, 
изтъквайки същевременно, че 
международната обстановка и 
занапред е сложна, поради ре 
дица акутни нерешени пробле 
ми, засягащи съдбата на ми
ра в целия свят. В такива ус
ловия от изключителна важно
ст е активното ангажиране на 
всички миролюбиви страни, про 
гресивни и демократични си
ли в решаването на актуалните 
международни проблеми и ук
репването на сигурността и ми

НА ЖЕНЕВСКАТА НОНФЕРЕН 
ЦИЯ ЗА БЛИЗНИЛ ИЗТОК 
НЕОБХОДИМО Е РАВНОПРАВ
НОТО УЧАСТИЕ НА ПЛО

Особена загриженост е из
разена във връзка с изостря
ното но обстановката в Асрри 
ка, особено поради създаване 
на конфлинтни положения на 
този континент. СфРЮ и СССР 
се застъпват за неотложно ми 
ролюбиво решение на конфлик 
тите чрез преговори. Те счи
тат, че е необходимо всички 
държава стриктно да спаз
ват незавивймостта, суверени
тета и териториалната цялост 
на африканските държави, пра 
вото на народите на Африка 
свободно и самостоятелно да 
решават въпросите на вътреш 
иото си развитие без намеса 
та отвъ-н и самостоятелно да 
разполагат със своите природ
ни богаства. Двете страни се 
застъпват за неотложно и око 
нчателно ликвидиране на ноло 
ниализма, расовата дискрими 
нация и апартейда в Африка, 
изразена е решителна подкре 
па на борбата на народите на 
Зимбабве и Намибия за ло-сио

Двете страни със загриже- 
констатираха, 

че обстановката в Близкия из 
ток и занапред е експлозивна

мост

Във връзка с това те посочи 
ха значението от провеждане 
на специално заседание на Об 
щото събрание на ООН по раз 
оръжаване. Те също така се 
застъпват за свикване 
товно съвещание по 
жаването.

ра. и застрашава мира не само в 
този регион, но и в целия 
свят. Затуй всички заимтересо 
вани страни трябва да пред
приемат решителни условия 
час посноро да се намери пра 
вдиво решение върху основна 
та на съответните резолюции 
на Съвета за сигурност и Об
щото събрание на ООН. Реша 
ването на близкоизточната кри 
за и обезпечаването на траен 
мир в този регион е възмож
но единствено при условие на 
пълно оттегляне на Израел от 
всички територии на арабски- 

окупирани през 
осъществяване

Двете страни подчертават, че 
жизнено значение за стабилен 
мир, сигурност и развитие на 
всестранното международно съ 
трудничество има продължава 
нето на усилията, насочени нъм 
разширяване процеса на нама 
ляване на международното на
прежение във всички региони 
на света и във всички области 
на международните отношения 
и че тези усилия водят към 
решаване на ключовите све
товни проблеми при равноправ 
но участие на всички страни.

на све 
разоръ

В разговорите се подчерта
ва. че между актуалните меж
дународни проблеми едно от 
най-важните места заемат ино 
номическите проблеми и про 
блемите на развитието. Изгра 
ждането на нови 

икономически
междуиарод- 

отношения 
върху демократична основа и 
премахването на всички форми 
на дискриминация и неравно
правно от тях представлява нас 
ъщно изискване на съвреме
нната епоха. В изискванията, 
които изтъкнаха развиващите 
се страни за възстановяване 
на нов международен икономи 
чески порядък, намират свой 
израз легитимните 
на тези страни да се премахне 
колониализма и неоколониализ 
ма в икономическите отноше 
ния да се превъзмогне

ни
те страни,
1967 година, 
на легитимните национални пра 
ва на арабския народ на Палес 
тина, включително и правото 
на създаване на независима 
Палестинска държава, 
не независимостта, самостояте 
лното съществуване и сигур
ност на всички страни в тоя 
регион. Те се съгласиха, че за 
целта е необходимо час по- 
скоро да се възобнови работа 
та на Женевската конферен
ция за Близнил изток

ДВЕТЕ СТРАНИ СЕ ЗАСТЪПВАТ 
ЗА СВИКВАНЕ НА СВЕТОВНО 
СЪВЕЩАНИЕ ПО РАЗОРЪЖА
ВАНЕТО ро и окончателно извоюване 

свободата и независимостта и 
на борбата на народа в Южна 
Африка за ликвидация апартей

Двете страни изразиха твър 
до уверение, че за по-нататъш 
ното развитие и задълбочване 
процеса на намаляване на меж 
дународното напрежение 
допринася 
интегрално и ефикасно провеж 
дане в живота на всички стано 
вища на заключителния доку
мент на Европейското съвеща 
ние за сигурност и сътрудниче 
ство в еднаква степен от вси 
чки страни 
Хелзинсното 
придават голямо значение на 
предстоящата 
среща на представителите дъ 
ржави-участнични на Европей
ското съвещание за сигурност 
и сътрудничество и са съглас
ни, че цялата работа на това 
съвещание трябва да има кон 
структивен характер, да разши 
ри възможностите за нови ини

зачита

ла.

стремежи ПОДЧЕРТАНО Е ГОЛЯМОТО 
ЗНАЧЕНИЕ НА БЕРЛИНСКОТО 
СЪВЕЩАНИЕ

ще
последователното,

растя
щата диспропорция между раз 
витите и развиващите се стра 
ни и да се осигури ускорено 
развитие на

Двете страни отново конста 
тираха изтъкната роля на соци 
алистическите страни в афирма 
цията на принципите за актив 
но миролюбиво съжителство, 
в осуетяването на опасността

. при уча 
стието на всички заинтересова 
ни страни, включително и рав 
ноправното участие от самото 
и начало на Палестинското ос 
вободително

развиващите се 
страни. Югославския и Съвет
ският съюз, провеждайки ре 
шенията на Шестото и Седмо 
1°т° специално заседание на 
Общото събрание на ООН, на 
сочени към изграждане

участнички на 
съвещание. Те движение като 

единствен легитимен 
вител
Палестина.

предста- 
на арабския народ на

от нова световна война, укреп 
ване на международната сигур 
ност, намаляване на напреже 
нието и

Белградска

в общиствения прог 
рее на човечеството.

Те отново
Двете страни посочиха 

бходимостта
на но

ви международни икономиче
ски отношения върху правдиви 
основи и на принципите на 
ноправие на всички 
ще продължат да допринасят 
за такова изграждане, водейки 
сметка за легитимните

нео-
от неотложно ре

шаване на кипърския проблем, 
рав Те решително

Държави, своята подкрепа на независи 
мост, суверенитет, териториал
на цялост и необвързаност 
република Кипър и се застъп

покани генералния 
секоетар на ЦК КПСС и гюед 
седател на Поезидиума на Въ 
рховния съвет на СССР Лео
нид Брежнев

изтъкнаха, че дви 
необвързаните 

страни представява един от 
наи-важните фактори на светов 
ната политика, даващ активен 
принос на борбата за мир, си 
гурност, намаляване на

жението на
потвърждават

на официално 
приятелско посещение в СФР 
Югославия. Поканата

циативи по укрепване сигурно
стта и сътрудничеството, да 
допринасят за заздравяване на 
взаимното разбирателство и до 
верие между европейските дъи 
жави. Такова положително раз 
витие в Европа благоприятно 
ще влияе върху укрепването 
на мира и развитието на съ
трудничеството в Средиземно 
мооието и в целия свят.
СФРЮ и СССР

на
права е приета

(Танюг)напре със задоволство.

Вилно Винтерхалтер: По жизнения път на Йосип Броз
Щ

|НА КОРМИЛОТОизхождат от 
обстоятелството, че траен мир 

света може да бъде осигув
рен единствено при условие в

Йосип Броз от информатив
ните разговори можа да узнае 
повече за Петата нонфереция 
на СПОЙ, състояла се на 6 
август 1939 година, на която 
се установява, че тази г 
зация все повече се обляга 
Върху легални форми на рабо 
та и че броят на младите 
висти-комунисти за последните 
три години нараства повече от 
три пъти — от 2—3 хиляди се 
увеличава на 9 
да измине

ШИШаЩЦ. близки,
отношения. Може би 
спойка не може г 
постигне. Тя настава

темлеРаТУРа и в напреже 
нието на обществените отно
шения и класови противоречия 
Но тя тогава вероятно съще
ствува в Югославия под ръко
водството на йосип Броз, кой
то в антивистите на ЮКП не 
вижда автомати, но живи хо- 
ра, скъпи, свои. Разгромявай-
оствптпаТЪЦИТе На ФРачЦИоне- рството, оентантското тесногъ 
Рдие, гнилия либерализъм, бо 
реини се

другарски, човешки 
такава 

винаги да се 
на извее

ги остава 
ди това не

революционер. Пора 
поднася готови схе 

ми за развитие на партийната 
раоота, несъгласувани с усло- 
вията, а и сам е далеч от вся- 
канъв схематизъм. По 
на нашите

тна
органи

НАЧЕЛО НА СЮК•■СТНИК НА БЪЛГАР-
ОИАТА НАРОДНОСТ в 

СФР ЮГОСЛАВИЯ
мтъи

време
първи срещи, па и 

асамата конференция в Мед 
воводи, той поради 
донася леко 
ните проблеми, 
тях, изслушва 
ния и

анти(13 това не 
съдове по отдел

но навлиза в 
всички

аргументи, паПр повод 40 •годшштя* 
юбилей от идването на' 
другаря Йосип Броз Ти-'

МИ
рожден ден в: V „Брат-, 
стсо ’ в г.оье <е броеве' , 
1Ц- публикува -;аст < V т 
ннигата на Викне Сит

ХИЛЯДИ. Няма сведе- 
едва то- 

мнение, сюгже-
много

една година, а това число 
достигне 18 хиляди души. ЮКП 
има тогава регистрирани около 
5 000 членове. Малко 
на пръв поглед. Но

повече отТОДОР ВЕЛЧЕВ 
я отговорен

гава дава свое 
стии,П ще

предложения.
СТОЯН^СТАНКОЯ вредителствоСР^Ут^0ГТКв°сТи0

чки хора, които със своите ста 
новища, изявления, па и акция 
нанасят вреда на новата ли^ 
ния на Партията дава шанс в 
нея да намерят своето място. 
Никой не бива

Тъкмо г 
челва нашето

за това веднага 
Пгпл 1 Доверие. Без
оглед на обстоятелството дали

становища Нашите мне™я и 
х^Р V Щ ИЛИ ™ "риема, бя 
нел о„рРеНИ' 40 СВОя С-ЬД е ДОнел след настоявания 
но повече да 
определен 
трябва да

спеТ«шчмт1 родмгтор
ГМВфонИ! директор — 

43АМ, Редакция 46-843 
администрация 46-343 

Гедмвея абонамент 60. 
а ■аяугвдншен 30

може би
това вече 

не е секта, закостенела в себе 
си, нито нълбо на фракционни 
страсти в своите върхове. То- 

е кадрова партия, 
пронизва единство

терхалтер „По.
0,НИ;1 ИМ НО ЙОСИП
Броз”.-В )Шичастна кни 
гата под название — 
КА КОРМИЛОТО се го- 
вори за годините, ко- 
гпто другарят Тито за
става начело на Парти
ята и я готви за съд
боносните исторически 
събития на НОБ и На- ■ 
роднага революция. '

ВЪЗМОЖ-
се задълбочи в 

проблем, 
се решава. . .

отхвърлен.ва която
Ето как тези 

и човешки 
сип Броз изнася неговия 
тник Едвард Кардел:

койтогпш Ръководителски 
на йо- 

: съра-

на мисли
те, чувствата и волята. Тя 
ва монолитна на базата

09» качестваСДН — Ниа ста
Най-сетне

шения Тито винаги бива дирек 
човеджи, другарски. . ."

Не е възможно на 
сто тун да не 
вестният югославсни 
ровед Милан Богданович,

мбуи Карад- 
Лауиоамч

на про
летарското двоерие между хо 
рата. Йосип Броз знае 
дини една здрава, съзнателна 
дисциплина,

в личните си отно
”, ет. тенМП — Ниа Да съе Другарят Тито не бе фун 

кционер от такъв вид. Той не 
позволява да 
базата на

Ш АМ това мя-
нейните 

врагове наричат фанатизъм, с
която

се цитира из-се отдели от 
движението и вина- литерату

Г КОЙ-СТРАНИЦА 2
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НАЧЕЛО НА СЮК На 1 август 1947 година све 
тът узна за едно важно съби 
тие, ноето се случи на Бална 
ните. На този ден се състоя 
заключителното заседание на 
югославско-българската среща 
в Блед. Както оповести тогава 
Танюг в ,,най-приятелсна атмо 
сфера бе утвърден протокол 
на решенията на срещата ка
кто и комюнике за печата". 
Срещата бе приключена с кра 
тни речи от председателите на 
правителствата на двете стра 
ни, които изтъкнаха историче 
ското значение на взетите ре 
шения, представляващи значи 
телен принос към стабилиза
цията на мира и демокрация 
та на Балканите и в Европа.

Какво именно двете делега
ции на Югославия и България, 
предвождани от Тито и Дими 
тров решиха в Блед?

В Блед беше сключен дого 
вор за приятелство, сътрудни 
чеотво и взаимопомощ. Бе взе 
то решение до максимална въ 
зможност да се разшири стоко 
обмена между двете страни, на 
то установят определен курс 
на монетите, подготвят създа 
ването на митническа уния ме 
жду двете страни. Бяха взети 
и редица конкретни мерки за 
съгласуване на мероприятията 
за взаимна помощ в областта 
на промишлеността, електрифи 
нацията, минното дело, селско 
то стопанство, транспорта и въ 
ншната търговия-

На срещата се разисква и 
върху режима за двувластните 
имоти. Трябваше да се замес 
ти спогодбата от 1939 година, 
да се упростят паспортните 
формалности за населението 
от двете страни, да се према 
хнат входните и изходните ви-

На 17 
Тито пое
Югославската

август 1937 година другарят Йосип Броз 
отговорната длъжност генерален сенретар на 

к н°мунистичесна партия. Този историче-
ю илеи беше отбелязан с многоброни поздравите 

телеграми до другаря Тито

ски
лни

На 17 ;—
вършиха 40

август тази година 
- години от деня 

когато работникът металик Йо
сип Броз пое кормилото на пар 
тията. Това беше по времею 
ногато над Европа и света те 
надвиснала фашистката 
ност, а ЮКП г/ 
един от най-трудните

на- във вдигането 
и Ръководенето на победонос
ната Народоосвободителна вой 
на и социалистическата рево
люция в нашата страна ще о- 
станат траен пример и вдъхно 
вение за днешните и бъдещи 
те поколения, за всички които 
се стремят към свобода и все 
общ човешки напредък. Исто 
рията вече даде своята оцен 
ка за величествения принос на 
нашата Народоосвободителна 
борба, която ръководеше Ти, 
за победа на делото на съюз 
ниците над мрачните сили на 
фашизма във Втората светов
на война.

Председателството на ЦК на 
СЮК на днешния ден Ти из 
праща своите сърдечни дру 
гарски привети и изказва ува
жение и благодарност на целия 
Съюз на югославските кому
нисти, на нашата работничес 
ка класа и на воички наши на 
роди и народности за всичко 
което лично си направил в съ 
здаването и развитието на бра 
тската общност на равноправ 
ните народи и народности в на 
шата страна и което правиш за 
бъдещото успешно развитие 
на социалистическите самоу- 
правителни отношения у нас.

Гордеем се с твоята роля и 
приноса в нашата борба за ук 
репване на мира и равноправ 
ното международно сътрудни 
чеотво, отделно в създаване 
то и развитието на движение
то на необвързаните страни 
и с твоя изключителен принос, 
който даваш за развитието на 
съвременно работничесно дви 
жение и за укрепването на си 
лите на прогреса и социализ
ма в света.

на въстанието

опас-
преживяваше

периоди
в своето развитие. Разяждана 
от фракционни борби, 
вена пред въпроса да

Аа бъде разформирана 
ЮКП се нуждаше от акцио- 

и идейно единство от 
здрави и отдадени на делото 
на работническата

изпра
оотане

или
Й. Б. Тито и Г. Димитров [Белград 1947.)
прието от българския народ ре 
шението на правителството на 
Югоолавия, за отказване от ре
парациите, които на България 
бяха определени в размер на 
25 милиона долара според мир
ния договор с България-

Тези решения имаха истори
ческо значение и заплашиха 
реакционите среди, които на 
Балканите винаги гледаха като 
на барутен погреб. За Бледска- 
та среща и решенията, които 
бяха взети дадоха висока о- 
ценка Тито и Димитров.

— Тези дни ще се види яс
но какво сме направили ние 
тук, че няма никакви тайни 
клаузи, че няма задкулисни до 
говори. Ние ясно и открито ще 
кажем на целия свят какво 
сме сторили и какво желаем 
и целия честен свят ще се у- 
беди, че това което ние сто
рихме не заплашва никого — ка 
за другаря Тито след Конфе
ренцията в Блед.

Георги Димитров, водачът на 
българската делегация още 
веднага след подписване на 
протоколите каза:

— Трудно е да се намери 
конференция от миналото, коя 
то в така къс срок и в такава 
дружеска и сърдечна атмос
фера, при танова взаимно раз

ни о
бирателство да разгледа и бла 
гоприятно реши редица въпро
си, много сложни и имащи ог
ромно значение за бъдещето 
на двете страни. Аз съм щаст
лив, че мога да нонстатирам 
че между нова България и но
ва Югославия, между Федера
тивна народна република Юго
славия и Народна република 
България е РАЗЧИСТЕНО всич
ко това, което досега така или 
иначе е могло да бъде изпол
зувано от враговете на нашите 
народи.

Георги Димитров на величес
твения митинг в София след 
подписване на Бледските спо
разумения каза, че пътя „ко
йто сме избрали не е лек, не 
е гладък както паважа на пло
щад „9 септември". Той е тру
ден и стърмен”. Тия думи на 
Димитров се потвърдиха. Само 
след десет месеци от подпис
ването на Договор в Блед из
лезе Резолюцията на Инфорб- 
юрото и българското правител
ство тогава, вярно на решени
ята на Инфорбюро, едностра
нно отказа решенията, взети в 
Блед. Напразни бяха опитите 
на Димитров държавническите 
отношения между България и 
Югославия да останат в духа 
на Бледските споразумения-

класа кад
ри. В личността на Йосип Броз 
Тито ЮКП намери своя истин 
ски вожд, син на работническа 
та класа, отдаден на идеите на 
Маркс — Енгелс и Ленин.

Идването на Тито начело на 
партията е събитие от епохал
но историческо значение не са 
мо за нашата партия и револю 
ция, но и за международното 
работничесно движение. Това 
най-добре потвърждават исто- 
оическите процеси от знамени 
тата 1937 година до днес.

Деня на идването на друга
ря Тито на нормилото на пар 
тията — 17 август бе отбеля 
зан с многобройни поздрави 
телни телеграми до другаря 
Тито от най-висшити партийни 
ръководства на федерацията 
републиките, областите и ЮНА.

Председателството на ЦК на 
СЮК по този повод изпрати 
до другаря Тито, в Моснва (о- 
фициално приятелско посеще 
ние в СССР) честитна, в която 
между другото се казва:

— Твоята решителна роля в 
консолидацията на 
подготовка на нейните кадри 
за настъпващите събития, а 
отделно историческата роля

зи.
Особено внимание на срещ

ата в Блед бе обърнато на раз 
ширяването на културното сът
рудничество между двете стра 
ни. С това решение трябваше 
да се вземат мерки за улесня
ване на всички полезни иници
ативи за обмяна на ли
тературни произведения, списа 
ния и вестници.

С особено задоволство бе

ЮКП. в

ствуване. Партията предприе
ма акции на обучаване на хора 
та във военното умение, по
лзвайки опитите на испански
те борци, организира батальо
ни на отбраната и т.н., но съз 
нателно и организирано върви 
към създаване на 
активи между офицерите. Тру
дна и търпелива работа, но 
работа, която се изплаща. И 
тук Йосип Броз помага да се 
намери съответна форма. Не 
ядра, финсни организационни 
единици, които да заплашва 
опасност да бъдат открити и 
унищожени, но постоянни анти 
ви, свързване, разговори, убе
ждаване, подготовка за ситуа
ция, когато на тази 
трябва да се даде по-организи 
рани характер.

вод нападението на фашистка 
Италия срещу Гърция лице
мерно изразява надежда, че 
нейните интереси не ще бъ
дат засегнати нито от една 
страна. Тези успехи на силата 
на Оста вливат страх в кости 
те и на онази част на югослав 
ската буржоазия, която е била 
англо-френски насочена. Вси
чко в тази костелация се под 
готовя за капитулация-

В тази атмосфера на напре 
жение, неизвестност тече тър
сенето на изход. Изходът за 
ЮКП е в облягане на СССР, 
но и в даване на народа оне
зи свободи, които ще означа 
ват решаване на основните въ 
проси в тяхната същност, ко
ито ще осигурят единство на 
страната и демократичност. На 
лозунга: мир, хляб, свобода, 
настървено правителството на 
Цветнович — Мачек отговаря 
не само с концетрационни ла 
гер, но с изстрели срещу мир 
ните участници на обществени 
излети, каквото е кръвопролити 
ето в парна на Кошутнян, нога 
то жандармерията започва кър 
вав лов на младежи, убивайни 
безогледно невинни граждани. 
А донолкото се касае до отно 
шенията на правителството на 
Цветнович — Мачек със СССР, 
те показват всички особености 
на нейната двулична политика. 
Трябва на режима в страна 
наистина да догори до ноктите, 
па да направи онова, ноето е 
трябвало да направи вече твъ 
рде отдавна. Правителството 
в'ьзотановява търговски отно

шения със СССР на 11 май 
1940 година. Дипломатическите 
отношения биват възобновени 
на 24 юни същата година. Да 
прибавим предварително нъм 
всичко това трагичната поента, 
че договорът за приятелство и 
ненападение между двете пра 
вителства бива подписан в ча 
са, когато вече се палят мото 
рите на германските „щуки", 
които ще засилят Белград с 
бомби — ден в навечерието на 
инвазията — 5 април 1941 го
дина.

месец по-късно напада Холан
дия, Белгия и Люнсембург. 
„Смешната" война става суро 
ва. Германицте през юни прос 
то заобикалят гордостта на 
френската военна _ стратегия 
„Мажино-линията", разгромя
ват френсната военна сила, а 
англичаните хвърлят в морето. 
Италия на 10 юни 1940 година 
обявява война на Великобри
тания и Франция- На втори 
план на този открит фронт 
СССР осъществява онова, но
ето счита за свое отдавна спе 
челено право и за стратегия 
на сигурност на страната. Та- 
на на 12 март 1940 година е 
подписан договор за мир меж
ду СССР и Финландия, иъм 
края «а юни СССР търси от 
Румъния Бесарабия и Букови- 
на, през август са присъвди 
нени към Съветския съюз бал 
тичесните републики Естония, 
Литвания и Летония- През ав
густ 
тания-
ния отсътпва 
Южна Добруджа. През октом
ври фашистка Италия напада 
Гърция- През ноември към 
Тройния пакт, подписан в Бер- 

между Германия, Италия 
и Япония на 27 септември, 
пристъпват Румъния, Слова- 

и Унгария- Трагедията на

то за това как хората приемат 
което Йосип Броз гово- 

написал:
онова,
ри, веднаж е

„Няма по-добро и по-красиво 
доказателство за величието на 
един човек от това как чо
вешкият безброй неговата реч 
очаква жадно и как

веднага тоя безброй я 
Понеже това означава,

пунктове,като я
чуе, 
приема
че я разбира, че тя самата 
на нещо им дава отговор, че 
е израз на техните мисли и 
чувства, на техните желания 
и потребности, че им влява 
нураж, и че ги прави силни, 
лросветлява и напътствува, че 
им помага, след нея да стават 

по-силни. Мощ-

ЮНП по това време се насо 
чва към създаване на свой со 
бствеи отбранителен нуклеус, 
който при благоприятна ситуа
ция — което трябва да настъ 
пи — ще може да запали ис
крата на народната съпротива. 
Работата във войоната, ноято 
винаги е била табу за полити 
ческото действуване от канъ- 
вто и да било вид, понеже е 
била неприкосновен инструме
нт на сила на владстуващата 
клина, се развива в една спе 
цифична форма. Режимът с го 
дини най-зорко бди нито един 
комунист да не бъде деен по 
време на отбиване па военна
та си повинност, вършейки из 
олация на всични ония. ноито 
биват съмнителни; той с жес
токи репресии постъпва спря
мо и най-малкия опит на акция 
която да мирише на организи 
ране съпротива и противопост 
авяН0 — и всичко това изиск- 

осбена форма на дей

по-сигурни и
дума е нато благороденната

жест: тя като с ръка подава, 
дава, милва, подкрепя- А ка
то такава не всекиму е даде- 
на. Когато другарят Тито гово 
ри обкръжени сте с атмосфе 
ра на сигурност и изпълнени с 
чувства на обогатяване.

работа

(СЛЕДВА)
започва битката за Бри- 

През септември Рум-ь 
на България

Йосип Броз след завръщане 
то си от СССР без да отстъп
ва, упорито, манар и при турдни 
условия, се стреми към това 
да отговори на своите задачи, 
да не позволи събитията да 
го изпреварят. А събитията се 
изнизват със светкавична бъР- 

Не му бива ясно, че Юго 
няма да се измъкне

лин

кия
зина. своите съседи и съюзници в 

Антанта и Балканското
олавия
от процепа като самостоятелна 
суверенна страна. Да си припо 
мним само, че 1940 година е 
година с безспорни уопехи на Хи 
тлеровата дипломация и сол- 
датеска (военщина). Германия 
напада и хвърля на колене Но- 

и Дания- Само един

малката
споразумение, Югославия при 
ема с
те с воденицата на неутрално-

пилатско пране на ръце

ст. В началото на ноември юго 
славското правителство по ло

ва сега

рвегия
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КРЪСТА АВРАМОВИЧ ПОСЕТИ ДИМИТРОВГРАД

В НЕДЕЛЯ

Проблемите С1 сложни 

но не и нерешими
ГРАНИЧЕН СЪБОР 

В ДИМИТРОВГРАД }

В неделя, на 28 август т. г„ в Димитровград що 
се състои събор на нрайграничното население. Грани
цата ще се открие в 5 часа сутринта а ще бъде закри
то в 18 часа вечерта.

По време на събора ще работят магазините 
града и ще се продават всички видове индустриални 
и стони за широно потребление.

В спортния център „Парн” ще бъде изпълнена 
нултурно-художествена програма, в ноято ще вземат 
участие ансамбълът на Радио Белград „Туристично 
ло", съставен от известни естрадни певци, както и 
самодейците при културно-художественото дружество 
„Георги Димитров" в Димитровград. Програмата ще се 
предава и по вълните на Радио Белград.

В хола на Центъра за нултура ще бъде отнрита 
и изложба на фотодонументи под название „Тито, Пар
тия, революция", която в съдействие с Югославската 
галерия на художествени репродунции в Белград орга
низира Общността за култура в Димитровград.

Югославски граждани на събора могат да идват 
само с личен паспорт. За българсни граждани идване
то е позволено само до Димитровград и онолните села 
в общината.

Официална обмяна на валута на събора няма да

по-големи права, службилучат
те да бъдат и в основните, а 

Регионалната общно 
начин и по-бли-

председателят на Регионална 
та скупщина по здравно осигур 
яване в Ниш, Божко Богдано- 
вич и секретарят на Общност
та Данило Ннежевич. По време 
на посещението бяха проведе 
ни разговори с ръководителите 
на обществено-политическите 
общности и организации и по 
сетени някои здравни обекти 
в общините.

По време на разговорите в 
Димитровград, със, следвоенно 
то развитие на общината, се
гашното положение в областта 
на стопанството и с инициати 
вито предприемащи се в тази 
обществено-политическа общ
ност гостите запозна лредседа 
теля на Общинската скупщина 
в Димитровград Борис Бори
сов. Главно ударение в разгово 
рите беше сложено върху раз 
витието и проблемите в здра 
веопазването.

В речение на миналата сед 
мица общините Бабушница, Б. 
Паланка, Пирот и Димитров
град посетиха подпредседател 
ят на Изпълнителния съвет 
при Скупщината на СР Сър
бия, Кръста Аврамович, члено 
вете на Изпълнителния съвет 
Кузман Тронич и Джабар Джа 
бари, председателят на Между 
общинската регионална общно 
ст в Ниш Любиша Игич, секре 
тарят на Републиканската об
щност по здравно осигуряване 
Милан Джокович, председател
ят но Изпълнителня отбор при 
Републиканската скупщина по 
здравно осигуряване Миливоо 
Илич, помощник републикан
ския секретар за здравна и со
циална политика Иван Нинолич, 
заместник секретаря на Репуб 
ливанската общност по здрав
но осигуряване Раде Войнович,

II
не само в 
ст, а по този 
зо до пациента.

Извод беше, че до края на 
основнитено-

годината е нужно 
общности да се преустроят и 
уредят всички нерешени въВР 
роси.

Взимайки участие в разисква 
нията Кръста Аврамович изтъ
кна, че проблемите в областта 
на здравеопазването са слож
ни, но не и нерешими. Необхо 
димо е само всички въпроси 
континуирано да се разреша 
ват и съгласуват становищата 
между основните и Регионал 
ната общност по здравно оси 
гуояване.има.

Аврамович положително се 
изказва за сегашните усилия 
и насока в Димитровградска 
община, чиито резултати са 
очебиещи. А между тях са из 
граждането на овцеферма, рай 
онния водопровод, пропуснва 
телния пункт „Градини", пъти 
щата в общината, предстояща 
та реконструкция на някои' сто 
лански организации и геологи 
ческите изследвания- Положите 
лни са и резултатите осъщес 
твени в областа на стопанство 
то през първото полугодие на 
текущата година.

'А. Д.

В тази насока се изтъкнаха 
ос'ьществените резултати, меж 
ду ноито централно място зае 
мат новоизградените 
станиции и амбулатории по се
лата, но и сегашните проблеми.

В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

здравни

ГРАНИЧНИТЕ ЗАСТАВИ
А това са все още не изцяло 
регулираните отношения меж
ду основните и Регионалната 
общност по здравно осигурява 
не в Ниш. Има мнения- че ме 
жду тях не съществува доста 
тъчна съгласуваност в работа 
та, че службите са обединени 
само на равнището на Региона, 
нерешени са въпросите 
ще покрие миналогодишните 
загуби в основните общности 
т. н. Необходимо в това отно 
шение, изтъкна се в разгово 
рите, е основните общности 
по здравно осигуряване да по

На другаря Душан Ворнапич, военните командири и граничарите пъ
рви честитиха Деня на граничаря ръководителите на обществено-политичесни- 
те организации и на Общинската скупщина в Босилеград

Представителите на фабрини 
те „Симпо", Електроразпреде
лителното предприятие и Ме 
дицинения център от Леско- 
вац, честитиха празника на по 
братимените си гранични ко
лективи и им връчиха подаръ
ци.

Най-тържествено бе в заета 
вата на командира Властимир 
Ивкович. Комендантът на ниш 
ката армейна област генерал- 
подполковник Аленсандар Янич

след нато честити Деня на гра 
ничаря, откри паметна плоча на 
народния герой Станимир Вел 
кович — Зеле, чието име носи 
заставата. За известния рево 
люционер и трибун Станимир 
Велкович говори неговия съра 
тник генерал-майор Йован Ма- 
насиевич, председател на Съю 
за на бойците в Южноморав- 
ски регион.

Денят на граничаря бе тър 
жествено чествуван във всич 
ки гранични застави на югосла 
всно-българсната граница в Бо 
силеградсна община. В присъс 
твие на жителите от крайграни 
чните села и представителите 
на трудовите и обществено-по 
литическите организации от об 
щината и Южноморавския ре 
гион, в граничните застави бя
ха организирани традиционно 
сърдечни срещи и тържества.

Във връзка с проблемите в 
областта на образованието, пре 
димно с помощенията, Аврамо 
вич каза, че те трябва дг се 
разрешават с помощта на Ре 
публиката, но особени усилия 
трябва да се полежат в- об
щината.

кой

А. Д.

Тук на съвместния събор на 
народа и граничарите, за значе 
нието на Деня на граничаря, ко 
гото чествуваме в светилната 
на Титовите юбилеи говори ге
нерал-майор Фадил Чураноли.

— Няма по-свещен дълг за 
всеки наш гражданин, но да 
бъде в състава на ЮНА и на 
граничните части 
защитници на всички придоби 
вки от Народноосвободителна- 
та война и социалистическата 
революция и на онези, които 
сега създават с неуморим труд 
на трудещите се по села и гра 
дове, по фабрики и мини, учи
лищата и факултетите. Ето за 
що нашите граничари са горди, 
че имат част да изпълняват вое 
нния си срок на границата, на 
най-изпъкнатите и най-отговор 
ни места, а заедно с граждани 
те от крайграничните села и 
общини, с тяхна помощ и непо 
средствено ангажиране да из
пълняват доверените ои зада 
чи — изтъкна между другото 
другаря Чураноли.

Твърде тържествено бе и в 
останалите гранични застави, 
където още през ранните ут
ринни часове младежта и граж 
даните от крайграничните села 
честитиха празника на грани 
чарите.

РАДИЧЕВЦИ

..' Асфалт до границата,///*

Най-сетне регионалното пред 
приятие за пътища от Враня 
започна с изграждане и модер 
низиране на пътя от село Ра 
дичевци към гранично-пропус- 
квателния пункт в Рибарци в 
дължина от 7 километра. За 
целта от републикански и дру 
ги източници са обезпечени о- 
коло 10 милиона динара.

Очаква се, че до края на та 
зи година пътят да бъде ас

фалтиран. По такъв начин гра 
нично-пропусквателният пункт 
на югославско-българската гра 
ница при село Рибарци ще бъ 
де свързан със съвременна 
пътно-транспортна 
вътрешеността на страната ни, 
което ще бъде от голямо зна 
чение и за развитието на тра 
нзитния туризъм в Босилеград 
ска община.

пазачи и

връзка с

В. В.

Укрепва братството 

между Димитровград 

и Александровац
От тържеството на заставата „Зеле Велкович"

В духа на братска дружба 
продължават

Жупски присъствува и димитро 
вградена делегация, която беше 
приета и от председателя на 
Общинската 
сандровац.

и солидарност 
връзките между двете общес 
твено-лолитически общности — 
Димитровград и Александровац 
Жупсни. Така след юлските ще 
ти от природните бетствия, ко 
ито нанесоха големи щети 
Александровашка община, ди 
митровградчани като побрати 
ми, отпуснаха парична помощ 
на братски Александровац.

енупщина в Алек

Еленко Богданович 
дател

, предсе- 
на Общинската скупщи

на от името на обществено-по 
литическата общност Алексан 
дровац Жупски изпрати 
с топли привети и подбрани 
думи на благодарност 
Борис Борисов, 
на Общинската

За постипнатите успехи в о- 
пазването на границата, войни 
ците граничари Кадрия Яреби 
ца, Ранно Бещич, Киро Бумба 
ровени, Живко Йосипович и 
Янес Масно получиха най-висо 
кото военно отличие „Значка 
на примерен войник”. Също 
така голям брой войници — 
граничари получиха наградна 
почивка !и специална грамота 
за успешно изпълняване на за
дачите ои.

в

писмо

По повод 10 август — Деня 
на освобождението на Алексан 
дровац беше организирано тър 
жество. Организаторът не про 
пусна възможността да покани 
и побратима си. Така 
жеството по случая Деня 
свободата

од др. 
председателя 

енупщина и до 
обществено-политическата об
щност Димитровград.

на тър
Искрено 'и братски.наФадил Чураноли говори на митинга В. В. Александровацв

Д. Стоев
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Започна 

здравния дом в Босилеград
изграждането на актуално

Правилници-стимули
Пред Съюза на синдинатите предстои важна 

?^ача: „а 00новнитв организации на сдружения труд 
Ние на Да 00 приемат нови правилници за разпределе-
трябва дГи^ж™' нН0В0Т° в’ Че Тези п—ици фяова да изхождат от базата, самите работници тоя-

Дд !С1пт!вЯТ мерилата и нритериите, според ноито 
щ се върши разпределението на личните доходи
споо.” "ГТИКа Т0ва 03начава: Да 00 възнаграждава 
«но , резултатите на труда. А това ще бъде 

възмжно, ако действително се стимулира добрият

задача никак не е кампания, а е една от
Неговото0 "остула™ на Занона за сдружения труд. 
Неговото претворяване на дело, в живота, изисква 

мобилизация на всички — от най-простия ра- 
до най-високия специалист.

В Закона се казва, че организациите на сдруже- 
и:?й115уд' ноито до края на годината не принлюачт 
у пешно тази задача ще получават минимални лични 
доходи.

вата коР„аД 66 «аправена пър 
дом3 °ПКа -на новия здравен 

~ най-важен обент от 
областта на здравното дело в 
общината. Тази първа нопка на 
наРллеСТВеН начин направи Жи 
ждуобТР0ВИЧ’ оенретар на Ме- 
“елна аТа самоуправи-
^Рява°еЩ в°°Т1Да ЗДРавно оси 
регион Южноморавския

амбулатория. С 
и на тези обекти ще се създа 
дат добри възможности за осъ 
ществяване на общата поли 
тика: здравеопазването да се 
доближи до трудещите се и 
гражданите в общината.

Според думите на Динчев, 
обезпечаването 
изпълняване на задачите от 
областта на здравното дело ще 
се разрешава чрез стипендира

изграждането не и стимулиране на съществу 
ващите кадри.

На края да отбележим, че 
за изграждането на здравния 
дом в Босилеград, ноето е до 
верено на предпирятието „Си 
леке" от Кратово, ще се из
разходват 8,5 милиона динара, 
обезпечени от Републиканската 
общност по здравствено оси 
гуряване.

на кадри за

пълна
ботнин

В присъствието 
но-политическото на обществе 

„ И скупщин-
Ръководствота на Босиле- 

фадска община, на Медицин-
вич" отНйР "Милентие Попо- 

СуРДУлица и предста
гилн Я °т Южн°моравскиД ре- 
ГИОН за значението на бъдещ
кпап^РаВен дом в Босилеград кратка реч произнесе д-р. Ден
ча Динчев, директор на това 
здравно ведомство.

— Сдружването 
средствата в

сно

Категоричността на това изискване цели преди 
всичко да се пресече пътя на умишленото съмване и 
съпротивите, ноито оназват различни сили, ползващи 
се с привилегии в досегашното разпределение.

Трудовите хора — създатели на материални бла
га имат основание да настояват тези 
окачествени като своеобразни

правилници, 
стимули за повече и

по-качествено производство. Ето защо, необходимо 
и Съюзът на синдикатите да засили своята дейност, 
по-решително да се намесва за спазване на срокове
те, както и за установяване на такива мерила и крите
рии в разпределението, които благоприятно ще възде- 
иствуват за подобряване ефективността на производ
ството, качество на продукцията, икономията 
риали и суровини. С една дума — съдействува за 
^подобряване на стопанисването.

е

на труда и

Дицинския центърТ Сурдули 
ца означава реални възможно 

за по‘бързо развитие на 
здравната служба в този край. 
Изграждането на здравен дом 

Босилеград представлява нру 
пна нрачна в създаването на 
условия за по-бързо 
временно развитие на

--
Ч/сти

на мате-*
Ст. Н.в

СЛЕД ЕДИН МЕСЕЦ В ДИМИТРОВГРАД
и ПО-Съ 

- здравна 
та служба в Босилеградска об 
щина — изтъкна Динчев. 

Новият здравен

Жина Митрович прави първата нопка Изграждането на автогарата
дом ще за

ема площ от 1 200 нвадратни 
стени До края на този месец ще 

бъде готов главният проект на 
автогарата в Димитровград. 

Както е

срок необходим за получаване 
на строително разрешение и 
други необходими документи, 
както и за провеждане на пуб 
личен търг за изграждането й.

Работите на този обект

и организирани всички 
здравни служби, 
според закона за такива здра 
вни обекти, които да обслуж
ват до 20 хиляди жители. Тун 
ще бъде организирана обща 
служба, здравна защита на же 
ната, децата и младежта, зъболе 
нарската, рентген, лабораторна 

хигиенно-епидемиологическа, 
служба за оказване на първа 
помощ и др.

определени
известно, още пре

ди няколко години в Димитров 
ФаД трябваше да се започне 
с изграждането на автогара. 
Поради нерегулирани имущес
твено-правни въпроси във връ 
зка с мястото, нъдето ще се 
лоцира автогарата, изграждане
то й обаче беше дълго време 
под въпрос. Сега вече положи 
телно може да се 
имуществено-правните отноше 
ния са регулирани и няма пре
чки изграждането на автогара
та да започне.

Автогарата ще бъде поместе 
на срещу ж. п. гарата в Дими 
тровград. Средства за изграж 
дането й са обезпечени, а 
инвеститор на проекта е „Ниш 
експрес" в Ниш.

Очаква

с тря
бва да приключат през проле 
тта идната година.

С изграждането на автогара
та ще бъде разрешен един на
болял в Димитровград проб
лем. В момента нато главна ав 
тоспирна се ползва площад 
„Освобождение” в центъра на 
града, с ноето става застой в 
съобщенията. Движението ще 
бъде значително облекчено, с 
изграждането на автогарата, 
по такъв начин ще се защи 
ти околната среда, която с пет 
ролови изпарения замърсява
ха и големия брой автобуси, 
тръгващи и пристигащи в цен 
търа на града.

В продължение на речта си, 
Динчев изтъкна, че е в ход 
доизграждането на здравни ам 
булатории в Долна и Горна 
Любата, а според средносро- 
чната развойна програма и в 
с. Бранковци ще се построи 
здравна станция, а в с. Дукат

наже, че

- I %
Д-р Д- Динчев говори на тъ ржеството

БОСИЛЕГРАД
се изграждането 

да започне след един месец, А. Д.Подготовки зо нествувоне но 8 септември
БЕЛЕЖКА

Номитеът по развитие на ре 
волюционните традиции и че 
ствуване на юбилеите при Об
щинската конференция на 
ССРН в Босилеград прие про
грама по чествуване на. 8 сеп 
тември — Деня на освобожде 
нието на Босилеградския край 
от фашизма.

В навечерието на Осми сеп
тември в районните центрове 
на общината ще се устроят тъ 
ржествени събрания с подбра 
ни програми. Също така във 
всички училища що се състои 
по един учебен час, посветен 
специално на освобождението

на нашата страна и общината 
от фашизма и на резултати 
те, които непрекъснато осъще 
ствявамо под ръководството 
на другаря Тито. В стопанските 
организации ще се устроят тъ 
ржествени събрания на трудо 
вито колективи, на които ще 
бъдат връчени награди и при
знания на най-успешните работ 
цици.

На Осми септември на тър
жествен начин ще бъдо пус
нат в употреба новия ТВ рет 
ранслатор в село Млекоминци, 
които излъчва първа и втора 
телевизионна програма за жите 
лите в Бооилеград и околните 
села.

В рамките на чевствуването 
ще бъде предадена и култур
но-художествена програма, из
готвена от Културно-художес
твеното дружество „Коста 
Абрашевич" в Лесковац.

Под покривителство на Об 
щинената окупщина ще се про 
ведат спортни срещи по фут 
бол и стрелба, в които ще 
участвуват отбори от всични 
основни училища, от Средно 
школския образователен цен
тър, ЮНА и Службата на въ
трешните работи.

Когато »3еления пазар« е частен
Босилеградсният „зелен пазар” е не само енъп, 

но и нередовно организиран. Тун главните снабдители 
на потребителя със зеленчун и овощия са частни ли
ца от различни места от вътрешността на страната. 
Явна тайна е обаче, че между тях 
ноито чужди стоки продават по твърде висони цени. 
Тана например в момента тун цените са два пъти по- 
високи в сравнение със съседните градове. Ясно е, 
че зеленият пазар в Босилеград е твърде скъп.

Защо това е тана?
Отговор трябва да се потърси предимно в не

достатъчната организираност на основната организация 
за търговия „Слога" в Босилеград, ноято има за зада
ча да снабдява населението от Цялата община с вси
чни видове стони. Обаче, в единствената й зарзаватчий 
ница в Босилеград не могат редовно да се намерят 
овощия и зеленчун. При такова положение частниците 
остават единствени снабдители, а с това удава им се 
възможността да динтуват високи цени.

Единствено, ногато зарзаватчийницита е добре 
снабдена, за съжаление това се случва съвсем рядко, 
и продажните цени на частния пазар са сравнително 
по-низни. С една дума, частниците ползват слабостите 
на обществения сонтор, за да изпразнят джобовете на 
потребителя*

има матрапази,

БОСИЛЕГРАД

ЩЕ ПРИКЛЮЧИ ИЗГРАЖДАНЕТО 

НА ЕЛЕКТРОПРОВОДА
Окончателно през тази годи 

иа ще приключи изграждането 
на електропровода Любата — 
Лирина, нойто ще се ползва 
за електрификация на девет 
села от тези райони.

вянето иа електрическите стъл 
бово и изграждането на трафо 
постовете. Инак, елентропрово 
дът, за нойто ще се изразход 
ват около 10 милиона динара, 
обезпечени от Общинсиата-ску 
пщина в Босилеград, трябваше 
да бъде предаден на употреба 
още преди две години.

Този въпрос изиенвв обсъждане и мероприя-Проди Ияиолно дни Елентро 
разпределителното предприя
тие от Лесновац, на ноето е 
предоставено изграждането на 
този обонт, продължи с поста

тия.

В. В.
В. В. В. В.
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ДИМИТРОВГРАДСКОТО СТОПАНСТВО СЛЕД ШЕСТОМЕСЕЧИ
ЕТО

ЮЖНОМОРАВСКИ РЕГИОН
„ТИГЪР" — ПИРОТДОБРИ РЕЗУЛТАТИ Реализацията 

по-голяма 

за 13,5|„
Започна да работи 

фабрика в Бабушница
първото полугодие на годината 
в сравнение с първите шест

Резултатите на Димитровград 
сното стопанство през първото 
полугодие на текущата годи месеца на миналата година, е
на са значително по-добри в увеличен за повече от два пъ-
сравнение със същия период ти. Значително добри резулта
на миналата година. Най-доб- ти поназват и онези организа
ра илюстрация за това е об- ции, ноито през миналата годи
стоятелството, че през първи- на работиха слабо. Така напри
те шест месеца на миналата мер Мебелното предприятие
година стопанството работи . с . „Циле" бележи увеличение на 
големи загуби, докато отрица личния доход за 89 на сто.
телен финансов резултат през

полугодие бележи и други показатели, говорят за
само една основна организа- успешни резултати на димитро

стопанство. Печал

Индустрията за гумени произ 
ведения „Тигър” — Пирот.

Средствата за построяване 
на тази фабрика съвместно 
обезпечиха Фонда за насър
чаване развитието на стопан
ски неразвитите райони в СР 
Сърбия, пиротския „Тигър”, до 

банни, комуната и рабо

Неотдавна в Бабушница за
почна с пробното производство 
на фабриката за вътрешни ав- 
то-гуми с годишна продунция 
от около седем .милиона пар 
чета. Капиталовложенията дос
тигнаха 105 -милиона динара. 
Обектът, п нойто започнаха 
да работят 650 нови работника 
що стопансива в състав на

Промишленото производство 
в организациите на сдружения 
труд на територията -на 13-те 
общини в Южноморавсии ре
гион през първите шест .месе 
ца на тази година нарастна за 
10,5, докато реализацията е 
увеличена за 13,3%. Характер 
но е, че разходите на стопан 
исване бележат лекичко намал 
яване, производителността по
казва постоянна тенденция 
към увеличение, докато сред
ствата във фондовете са на
раснали за около 40%.

Тези дани бяха изнесени на 
заседанието на Регионалната 
стопанска камара в Лесковац.

ловите
тниците временно заети в чуж 
бина.Не само общият доход, но

изтеклото

вграденото 
бата е по-голяма за 83 на сто. 
а същите, са увеличени във 
всички организации на сдруже 
ния труд в общината.

„ВЛАСИНА — ПРОДУКТ” — СУРДУЛИЦАЦИЯ.

На резултатите в стопанство 
то значително влияние оказаха 
и изменените условия на сто- 

отношение на

Торф от Власина
по Техническият ръководител на 

ООСТ „Мачкатица” инженер 
Милорад Стайнович заяви, че 
оборудването за поставяне на 
линия за експлоатацията на то 
рфаи получаване на сепурс- 
трат е договорено с произво
дители от Финландия, ноито са 
обезпечили и необходимата тех 
нология- Финансовите средства 
са от местни извори и кредити 
на деловите банки, канто и от 
Фонда за насърчаване разви 
тието на стопански недостатък 
■но развитите райони в Сър
бия- Годишната мощност на 
обекта ще бъде 80 хиляди 
нубина органическо-минерален 
тор.

панисване 
предишния период, което пря
ко се отрази върху формиране 
то и разпределението на об
щия доход. Законът за сдру 
жения труд, Законът за раз
плащане между ползващите о- 
бществени средства, Законът 
за изчисляване на общия и 
чист доход и други занони съ
здадоха тези системни реше
ния ноито се отразиха положи 
телно и върху резултатите, осъ 
ществени в стопанството на 
Димитровградска община.

Селсностопансно-търговсния 
комбинат „Власина-продунт" в 
Сурдулица, относно ООСТ „Ма 
чнатица", открива цех за екс 
плоатация и използване на 
торф от Власина. Ще се 
получава така нареченият тор
фен супертрат, . който се по
лзува при производството на 
разсад, цветя, ран зеленчун и 
т. н. Капиталовложенията за 
получаване /на този органичес 
ко-минерален тор, който в по- 
ново време все повече се из
ползува, ще възлязат на оноло 
30 милиона динара.

СЪС ЗАГУБА САМО В ЕДНА 
ОСНОВНА ОРГАНИЗАЦИЯ

Нужно е да изтъннем и то- 
ва, че загубите по отношение 
на миналата година значител
но са намалени. През първите 
шест месеца на миналата го
дина работиха със загуба 6 
основни организации, на сдру 
жения труд, а загубата възли 
заше на над 9, милиона дина-

„ЦЪРВЕНА ЗАСТАВА” — КРА 
ГУЕВАЦ

Фабрика за 

авто-електро 

оборудване
ра.

В промишлената зона Вело 
поле в Сурдулишка община се 
строи нова фабрика за произ 
водството на авто-елентро обо 
рудаване. Фабриката ще рабо 
ти като ООСТ в състав на заво 
дите „Цървена застава” — 
Крагуевац. Работите по изграж 
дане на тези промишлени мощ 
ности са в занлючителена фа
за и началото на производство 
то се очаква през първите дни 
на септември, т. г. Капиталов
ложенията достигат 200 милио 
на динара. Средствата обезпе 
чават нрагуевацките заводи и 
„Лукас" от Бирмиген — в Ан 
глия.

Годишно в новата фабрика 
ще се произвеждат около един 
милион парчета авто-електро 
оборудване за возила от фа
милията на „Цървена застава", 
донато броят «е заетите ще 
се увеличи от сегашните 220 
на около 450 души.

След първото полугодие на 
тази година загуба от 1.5 ми 
лиона динара
„Сточар” — основната органи 
зация на сдружения труд „Ни 
шава". В случая се касае за 

организация.

УВЕЛИЧЕНИЕ НА ОБЩИЯ ДО 
ХОД*ВЪВ ВСИЧКИ ОРГАНИЗА 
ЦИИ

бележи само

Общият доход на стопанст 
вото в Димитровградска об
щина през първите шест месе 
ца на текущата година е уве 
личен за .73 на сто в сравне 
ние със същия период на ми 
налата • година. Увеличението 
на общия доход е при всички 
организации на сдружения 
труд. Особено добри резултати 
в това отношение бележат най- 
гол емите трудови организации. 
Тана например в научуковата 
промишленост „Тигър” в Дими 
тровград, в кожообработвател 
ното предприятие „Братство” 
и строителното предприятие 
„Грздня”, общият доход през

„ЮЖНА МОРАВА” — НИШселскостопанска 
върху чиито резултати значи 
телно влияние • оказва сезонно 
то заплащане на продукцията. 
Другата причина е ненаплате 
реализация, възлизаща на над 
3 милиона динара. Очаква се 
през второто полугодие и тази 
организация да стопанисва до
бре.

За защита от наведения 

— 170 милиона динара
Нишката водостопансна орга 

низация „Южна Морава" в те 
чение -на годината в Нишки

край Аленсинац, след това -за 
регулацията на р. Нишава, р. 
Топлица /и още някои други 
реки, сетне за строителството 
на защитни насипи и рекон
струкцията на водостопански 
те обекти.

Тази година трябва да запо 
чнат и подготвителните работи 
по изграждане на акумулация 
та „Завой."

Всичко това безспорно пот регион ще изпълни защитни 
върждава успешното стопани работи на стойност от 170 ми 
сване на димитровградските лиона динара, 
основни организации на сдру 
жения труд в Димитровградска 
та община. Най-високите напиталовложе 

ния (134,9 динара) се предвиж 
дат за довършаване на анумула 
цията „Бован” -на р. Моравица

А. Д.

Димитровград

новиниГеоложки изследвания в 

„Сребърна глава
НОВИ САД — Селско 

стопански специалисти 
от Войводина преценя
ват, че доколното не нас 
тъпят изнлючителни при 
родни бедствия, тазгоди 
шните добиви от цареви 
ца ще възлезат на 
около 11 милиона тона, 
което за 600 хиляди то
на е повече в сравнение 
с добивите на ренордна- 
та 1975 година.

пломатски служащи от 
тези страни. госрочно сътрудничество 

което ще продължи и 
през следващите години.

м

САРАЕВО — До 1980 
година ще бъдат инве
стирани 220 милиона ди 
нара /в геологически и 
геофизически изследва
ния на нефт на територи 
ята /на Северна и Севе 

Босна,
площ от 10 хиляди квад 
ратни километра.

СКОПИЕ — В Македо 
ния до 1980 година ще 
се построят и поправят 
около 1000 км

На „Сребърна глава” в Стара ; Всичко това е повод Геоло
гическият завод от Белград, с 
участие на Минно-леярия ба
сейн в Бор и Републиканската 
общност за геологическия из- 
следния в Белград, да изгот- 

Канто ни осведоми предсе- вят програма за изследвания 
. дателят на Общинската скуп
щина в Димитровград 

• Борис Борисов анализ на пръс
тта от „Сребърна глава" е напра 
вен още през миналата годи
на, от страна на Института за 
мед при Минно-леярния ба
сейн в Бор. Анализът енедву- тността в „Сребърна глава” на 
смислено показал, че на. тази площ от 75 квадратни, киломе- 
територия могат да .се очакват тра. - Тези изследвания трябва 
находища на метални сурови- да потвърдят резултатите от 
-ни. Така например е констати- анализа, както и има ли място
рано, че на един тон . пръст за икономичеенр ползване на
има 876,8 грама сребро, 18,53 находищата в „Сребърна глава” 
грама олово, 15,8 грама злато, което е и целта на тези из- 
а пръстта съдържа цинк и дру 
ги метали.

планина, недалеч от село Се
нокос — Димитровградска об
щина, усилено се изследват 
възможните находища на ме-

пътища, 
от които 330 км магистра 
лни и регионални пъти- 
ща. Средства от 3,32 ми 
лиарда динара ще се 
обезпечат и чрез обна 
родване на народен за-

роизточнатали. на

/на възможните находища 
инж. / метални суровини в „Сребърна 

глава”.

на
ем.

ЗАГРЕБ Особено 
благоприятни условия в 

източно-европейските 
страни за износ се от
криват пред производите 
лите чна прикачни маши
ни за трактори, селско
стопанска механизация, 
цветни метали, машино 
■строене и елентроенер 
гия— се посочва в Сто 
ланската камара /на Хър
ватско на среща с ди-

В момента група геолози, от 
Завода за геолргичеони изслед 
вания в Беглард, проучва мес-

СЛАВОНСКИ БРОД
„Джура Джанович” през 
тази и идущата година 
ще достави на Всесъюз 
ното предприятие „Мета 
ллургимпорт” в Москва 
32 съоръжения за дози 
ровка на нокони батерии 
на стойност от 21 мили 
он динара. Доставката 
ще започне тази есен. 
Това е началото на дъл

ПРИЩИНА — В Социа 
листическа автономна об 
ласт Косово тази 
ще се изразходват 82,7 
милиона динара за гео? 
логически изследвания- 
Около 25,6 милиона обез 
печава областният фонд 
за геологически изслед- 
вания, а останалото са 
средства на инвестито-

година

следвания- Ра. ■

А. Д.

СТРАНИЦА б БРАТСТВО -А- 26. АВГУСТ 1977.



ЗАПОЧНА ЖЪТВАТА И ВЪВ ВИСОЧНИТЕ СЕЛА АСФААТ В ГОРНИ ВИСОКЗА ВСЯКО СЕЛО 
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След завършване 
ните работи в димитровградс- 

поле и Забърдието, тези 
дни започна жътвата и във Ви- 
сон. Земеделската кооперация 
„Сточар” од Димитровград о- 
безпечи комбайни на време 
чрез сътрудничество с местни
те общности. Организацията 
на жътвата върви добре.

Добивите във Висок тази го
дина са по-малки от миналата 
поради необлагоприятните кли
матически условия през април

т. г. Обаче, накто заяви здвеж- 
дация сдружаване в ООСТ 
„Сточар” Цветан Сотиров, мяс
то за тревога няма- Добивите 
и във Висок ще бъдат 2 до 3 
хиляди кгр по хектар.

В Димитровградска община 
тази година бяха добри доби
вите от ръж, овес и ечемин 
докато сухия август ще нама
ли добивите от слънчоглед и 
царевица.

••на жътве-
'-у-ук- &кото

01$
II, •

Миналата седмица започна асфалтиране на пътя Брайков- 
ци — Сенокос в дължина от два километра. Настилката на пътя е 
готова и очаква се тези дни да се и асфалтира. С това Горни Висок 
ще получи първите километри асфалт и с което ще се подобрят съо
бщителните връзки на Висок с центъра на общината — Димитров-

Б. Н.

Д. С.

щтютюн град.

ДИМИТРОВГРАД
НАРАМАНИЦА — Г. ЛЮБАТА

Увеличение на цените на 

телешкото и свинското месоЩе се 

строят 

училищни 

сгради

По решение на Изпълнител
ния съвет на Общинската ску
пщина в Димитровград пови
шени са цените на телешкото 
и свинското месо. От 19 август 
т. г. телешкото месо вместо по 
47,40 ще се продава по 53,40, 
а свинското вместо по 44,40 
ще се продава по 40,90 дина-

В бъдеще месото в Димит
ровград ще се продава и спо
ред начеството. Така например 
телешки бут с кости ще 
продава по 66 динара, а 
кости по 85,80 динара.

Очаква се чрез тези мерки 
снабдяването на Димитровград 
с месо да се подобри.

се
без

Д. С.ре*

След първите растения, които били пренесени 
в Европа след откриването на Америка, бил и тютюнът. 
Най-напред в Испания, а малко по-нъсно и в Порту
галия, от преносените семена поникнали първите рас
тения- Високи и стройни, с право стълбо и едри после
дователно наредени листа, те били особено нрасиви, 
когато се отваряли едрите им розови или червени цве
тове с форма на фунийни, от които привечер, с нас
тъпването на пръвия здрач, започвал да се носи чуден 
аромат. Такива растения никой не виждал до тогава. 
И не е чудно, че те намерили радушен прием сред 
любителите на цветята в цяла Испания и Португалия- 
Започнали да използуват тютюна и като лечебно рас
тение.

СЪВЕТИПрез тази година трябва да 
отпочне изграждането на учи
лищни сгради за потребите на 
подведомствените училища в 
село Караманица и в горнолю 
батската махала Явор. Необхо
димите средства за тези учили 
шни сгради ще обезпечи Ре 
лублинансната общност по ос
новно образование и възпита
ние.

СОЛТА В 

ИЗХРАНАТА на 

ДОБИТЪКАТрябва да се отбележи, че в 
Босилеградсна община, са дот- 
раяли и училишните сгради в 
Долно Тлъмино, Гложие и гор 
нолюбатсната махала Колчи- 
на гарина. За сега обаче нямо 
инициативи но мястото на тези 
да бъдат построени нови учи
лищни сгради.

Но за какво се използувало тютюневото расте
ние в Америка? Ногато Христофор Колумб за пръв път 
достигнал този континент и спрял на остров Сан Сал
вадор, той бил изумен от картината, която се разкрила 
поед очите му. Жителите на острова изпускали нълбе- 

- та дим от устата и носа си. Те завивали някаква суха 
трава а листа царевица и след като налапвали еди- 

край, запалвали другия- Това те наричали пушене 
на табако. Моряците бързо усвоили този навик и ко
гато след месеци, стъпили отново на родна змея, 
смаяли своите посрещани с пушенето на табако.

Днес тютюнът се отглежда заради листата, от 
които се правят цигари.

Понеже съдържат
ста се използуват и за получаване на някои препарати 
за борба с неприятелите на растенията.

Познато е че животните се всекидневнатанамират във 
храна тъй като са нужни по- 
малки ноличества. Солта е не
обходима почти всеки ден. 
Ако не всеки, а то поне през 
ден. Липсата на сол се отглеж 
да в намалние на апетита, жи 
вотните се лижат, лижат намъ 
ните и пръстта край жилищата, 
а птиците могат и

нуждаят от нянои вещества 
за изграждане на тялото и за 
даване на по-голяма продун- 
ция- Тези вещества ги нари 
чаме „минимални вещества.'! 
Тук спадат: калций, фосфор, 
желязо, мед, цинн, манган, ма 
гнезий. калий, йод, кобалт 
и др. Веднага да кажем че и 
обикновената готварска сол е 
толкова необходима и може 
да се каже, че .без нея няма 
живот. Няколко думи по въпро 
са за онези минерални веще 
ства, които горе посочих. Не
достиг на тези минерали в 
храната предизвина неправил
ност в развитието на органи 
зма при добитъка, а също 
така и в продукцията. Нрави 
те дават много по-малко мля
но, кокошките снасят по-мално 
яйца. Изобщо без тези осно
вни вещества се предизвиква 
слаб апетит, слабо развитие, 
рохитис, паралич, раждане на 
мъртви малки и пр.

ния

В. В.

да се изя 
(канибали-

силни отрови, тютюневите ли-
ждат помежду си. 
зъм). След това, солта е необ 
ходима за създаване на соно 
ве в желюда на животното, 
а това е от голямо значение. 
Но големи количества сол в 
храната на птиците може да 
бъде и вредителна. Затова 
трябва да се внимава при тях. 
На другия добитън. а особено 
на говедата и овцете може 
свободно да се дава 2—3% а 
на говедата и до 4% от цело
купния оброн. Солта поправя 
вкуса на храната.

Прочетен 

и това
★

Една баба наава на внучка
та си:

Ано домакините иснат да 
имат здрав и рентабилен доби 
тък трябва да водят сметка 
за правилна нонсумация на сол 
та в прехрана им.

Икж Никола ДИМИТРОВ

— Днешните момичета на 
знаят даже иглата за нанво 
служи!

За солта, пън може да се 
наже, че тя е най-необходима 
на животните. Горе посочените 
материали животните могат да

— Най така не знаем? За 
отговаря вну-грамофона

чната.Старопланински овчар
СТРАНИЦА Т
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ПРЕД НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА

БЕЗ УЧЕБНИЦИ 

И ПОМЕЩЕНИЯ
физичесно възпитание.

За разлива от това в твърдо 
остра форма изпъква въпросът 
за училищните помещения, 
липсващи при -някои училища. 
Въпреки че през тази година 
трябва да . отпочнв изгражда
нето на училищните сгради за 
потребите но подведомствени
те училище в Кораманица и 
махала Явор, по всичко личи, 
че и този път учениците ще 
се обучават в сторите и дот- 
раяли училищни постройки. По 
добно е положението и в под
ведомствените училища в се
лата Гложие и Долно Тлъмино 
и горнолюбатсната махала Кол , 
чина гарина.

От директора на основното 
училище в Босилеград Лазар 
Стойнев узнахме, че през тази 
учебна година няма да работи 
само подведомественото учили 
ще в село Рибарци.То ще бъ
де закрито понеже, няма 
достатъчно ученици. При оста
налите основи училища, канто 
и през миналата учебна годи
на, ще работят всички подве- 
домествени училища.

За преминаване върху един
ните начала на преустроеното 
основно образование йх възпи
тание в тази учебна година, в 
петте основни училища в Бо- 
силеградсна община, в които 
са записани около 1900 учени
ка, се вършат последни подго
товки.

Според изявленията на дире- 
нторите на училищата, един от 
основните нерешени въпроси, 
в началото на новата учебна 
година са учебниците. В случая 
все още не са проведени учеб 
ници за първи, втори и пети 
нлас, които ще работят по е- 
динните учебни начала на пре
устроеното основно образова
ние и възпитание. Също тана 
за тези класове не е готова и 
програмата по сърбохърватски 
език.

През тази учебна година от
делни кадрови трудности няма 
да има, защото всички основ
ни училища в Босилеградска 
община имат необходимите ка 
дри със съответна професио
нална подготовка. Единствено 
в някои училища все още лип 
сват учители по музикално и

ДИМИТРОВГРАД

ПОДГОТВЕНИ ЗА РЕФОРМАТА НА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
Диренторът на средното учи 

лище в Димитровград — Ме
тоди Георгив, ни заяви, че ди
митровградското средно учи
лище напълно подготвено по 
среща новата учебна година:

— Средното насочено обра
зоване в нашето училище бе
ше обект на интерес и грижи 
още от самото начало, ногато 
се оповести преустройството 
на средното образование. Всич 

с ки мероприятия бяха навреме 
набелязани и изпълнени, тана 
че и кадрово, и с помещения, 
готви посрещаме началото на 
учебната година.

По-нататък той ни запозна, 
че дните пред започване на у- 
чебната година се използуват 
за съгласуване на нормативни
те актове с разпоредбите на 
Закона за сдружения труд.

— Онова, което особено ра
два пред започването на учеб
ната година е, че I фаза за 
насочено образование доста у- 
спешно се провежда Отпеча
тана е програма за работа по 
отделните предмети. Само с 
конкретни програми може успе 
шно да се изпълнява учебно- 
-възпитателния процес — до
бави М. Георгиев.

В димитровградската гимна
зия „Йосип Броз Тито” навре- 

бяха проведени всички под 
готовки за посрещане на нова
та учебна година и насоченото 
средно образование напълно 
подготовени. На заседание на 
преподавателския съвет е из
брана номисия, която ще про
веде конкурс за прием на три
ма квалифицирани преподавате 
ли, и то: по основите на науна- 
та за обществото, за психоло
гия и техническо образование.

В момента се провеждат по
правителните изпити (от 19 до 
23 август), изпитите за задоч
ни ученици (на 24 и 25 август), 
зрелостните изпити (от 22 до 
27 август) и допълнителното 
записване в първи клас — на 
27 август.

В първи нлас на средното 
насочено образование

юни се записаха общо 170 уче 
ници, завършили основно обра
зование. Счита се, през август 
ще бъдат записани още 20 до 
30 ученина. Следователно в 
първи клас ще бъдат приети 
общо около 200 ученина, така 
че всички подлежащи на сре
дно образование ще имат въз
можност да продължат школу
ването си.

Също тана е избрана и но
мисия за изготвяне на самоуп- 
раввително споразумение 
производствените основни орга 
низации на сдружения труд за 
производствените основни ор
ганизации на сдружения труд 
на средношколците. Имено, спо 
ред новата учебна програма, 
всеки ученик трябва да пре- 
нара по десет трудодни (по се
дем часа) производствена пра- 
нтика.

ме

В. В.

Училищното самоуправление пред 

нови задачи
По преценка на Съда на сдр 

ужения труд във Враня, учас
тието на представителите на 
обществено-политичесните 
трудови организации в самоуп- 
равителното решаване в учили
щата на Южноморавския ре
гион, все още не задоволява. 
Именно Закона, регулиращ те
зи въпроси, все още цялостно 
не е приложен на практика. Та
ка например не е осъществе
но необходимото обществено 
влияние върху кадровата поли
тика в училищата.

В досегашната си практика 
образователно-възпитателните 
ведомства не са давали въз
можност представителите на 
обществено-политическите 
трудови организации, избрани 
в самоуправителните им орга
ни, да потвърждават решения
та за избирането на кадрите. 
Също така и да резгледат и- 
дейно-политическите и морал

ни качества на преподавателс
ките кадри. Това е важна но
вина в новия Закон, регули
ращ тези въпроси.

Защо положението засега е 
такова?

В самоуправителните антове 
на училищата не са учредени 
всички въпроси, отнасящи се 
до правата и длъжностите на 
представителите на обществено 
политическите и трудови орга
низации в работата на самоу
правителните- училищни орга
ни.

На състоялия се неотдавна 
разговор, устроен от предсе
дателя на ОК на ССРН в Бо
силеград, бяха засегнати тези 
въпроси. В присъствие на ди
ректорите на всички основни 
училища в общината заключе 
но бе за правилното провеж
дане на посочения закон да 
се приложат конкретни меро
приятия-

и
през

СЛ. „МОСТ“ (45 КНИЖКА) - 
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И докато средното образова
ние може да се похвали 
ременната подготовка 
ранната подготвеност 
лото на учебната г 
основното образование 
началото на година

о нав- 
и всест- 
за нача- 

година — в 
. поне в

„„ ще липс
ват Някои учебници. Засега те 
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все още 
печат, което

ще затру-

От друга страна, Димитров- 
градското основно училище 
„Моша Пияде" години наред е 
изправен пред проблема за по
мещения, тъй като все повече 
деца идват от селото 
помещенията на 
■пищ© си остават

Въпрени посоченото, 
началото на учебнита 
се очанва с нетърпение и в трес 
нави подготовки още от първи 
Учебен ден училищният 
Да стане 
зен.

в града, а 
основното учи 
същите.

„За
и тук 
година

живот
поле-пълноценен иУчениците активно участвуват в нултурно-забавния живот на 

общината

Ст. Н.
СТРАНИЦА 8
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НАДОЖКА СТРАНИЦА]
БРИГАДИРИТЕ ПРИКЛЮЧИХА УСПЕШНО РАБОТАТА СИ

Над 300 кубически 

метра изкопана 

пръст
Младежката трудова брига

да „Братство—единство”, фор
мирана по почин на Общинс
ката конференция на Съюза 
на социалистическата младеж 
и останалите обществено-поли
тически организации в Димит
ровград, която в продължение 
на два месеца работи на райо
нния водопровод в общината, 
приключи с работа. В бригада
та взеха участие над 90 девой 
ки и младежи, от всички струк 
тури — работническата, селска 
и учащата се младеж, които 
работиха в две смени.

И двете групи показаха твър 
де добър успех и отчетоха из
вънредни резултати. В течение

на два месеца бригадирите гла 
вно копаеха канали за водопро 
водните тръби и полагането на 
същите в каналите. Изкопани 
и изхвърлени бяха над 3 хиля
ди кубически метра пръст, ко
ето е много повече от предви
дената норма.

Една трета, или 31 от брига
дирите, са провъзгласъени за 
ударници, а 24 са получили по
хвали за обществената си дей 
ност.

Между учащата се младеж в 
бригадата болшинство бяха 
стипендианти на Титовия фонд.

В. Стоименов . Н. Иванов Т. Ризов

Среща с трима бригадири от Босилеград

ДОСТОЙНО ИЗПЪЛНЕН дълг
Владимир. Той също изтъква 
незабравимото внимание на на
селението към бригадирите. По 
чти ежедневно са им донас
яли овощия и поканвали ги да 
бъдат гости у техните домове.

Както и от миналогодишната 
трудова акция в Ниш и от та 
зи Владимир се завърнал с 
грамота.

На младежната трудова ак
ция „Авто-път 77” е участву
вал и ТИМЧА РИЗОВ, който тг 
зи година ще учи в трети клас 

образователния
„Иван Караиванов” в Босиле
град. Също и той е получил 
грамота за вложения си труд 
в тази трудова акция. Едно от 
най-големите му желания е и 
през идната година да се наме 
ри между бригадирите — стро 
ители на нашата самоуправител 
на социалистическа страна и 
да се завърне УДАРНИК.

зователния център „Иван Кара
иванов” в Босилеград. И той 
е отличник, а от минатала го 
дина единствен стипендиант на 
Титовия фонд от това учили
ще. През това лято е участву 
вал в съюзната младежка тру 
дова акция „Робайе 77”, в из 
граждането на историческия 
партизански път Райковац — 
Робае, недалеч от Валево, къ- 
дето върховният комендант на 
Народоосвободителната войска 
другаря Тито за първи път се 
срещнал с партизаните.

През това лято само че 
тирима бригадири от Босиле- 

община са ималиградена
щастие да участвуват в съюз
ни младежки трудови акции. Т 
ова са: Новица Иванов, Влади 
мир Стоименов, Сладжан Ни- 
нолов и Тимча Ризов. Когато 
разговорихме с бригадирите, н
е успяхме единствено да се 
срещнем със Слаждан.

НОВИЦА ИВАНОВ тази учеб 
на година ще бъде ученик в 
четвърти клас на образовагел 
ния център „Иван Караиванов” 
в Босилеград. Досега постоя
нно е бил отличник и един от 
най-примерните ученици в то 
ва училище. На миналогодишна 
та трудова младежка акция з 
Ниш получил специална грамо
та, а сега от съюзната младеж 
ка трудова акция „Авто-път 77” 
се завърнал нато ударнин.

— Работех един месец в мла 
дежката бригада „Братство и 

----- ” от Южноморавски

в център
Владимир е особено щис-

стлив, че е бил в младежка 
трудова бригада, съставена из
ключително от стипендианти 
на Титовия фонд от СР Сър
бия.

— От около хиляди стипен 
дианти на Титовия фонд в Сър 
бия, в тази бригада бяхме 
изабрани само 40 младежи и 
девойки. Това бяха предимно 
отличници, а между тях 27 
души са чланове на СК. Така 
ва бригада за първи път през 
тази година бе организирана и 
това наистина е голямо съби
тие в моя живот — с нескои 
та радост казва Владимир.

В изграждането на истори
ческия път Райковац — Робао 
участвували са още само три 
бригади, съставени от бригади 
ри от цялата страна. Всичките 
ще участвуват на тържество 
ното откриване на пътя. кое
то ще бъде на 18 септември 
тази година. Това ще бъде 
най-радостен момент и за Вла 
димир.

— Взаимното другарство и 
братството, които се създаваха 
на тази трудова акция наисти 
на бе внушително. Нашите бри 
гади се побратимяваха и жи
вееха нато едно голямо со- 
мейство. След зав-ьршваието 
на акцията раздялата ни ста
на с много сълзи. . . —

Не само борба за кубически метра пръст, но и веселие

единство 
регион. В бригадата, която на 
брояваше 52 бригадири, бяха 
младежи и девойки от трина 
десетте общини на Южномора 
вския регион — казва Новица 
Иванов.

Политахме го кои са му най- 
силните впечатления от тази

ЦИТАТИ

Младите и делегатската система
Успехите на Съюза на социалистичес

ката младеж и неговия принос за разви
тието на социалистическото общество ще 
бъде толнова по-голям, доколкото създава 
условия за по-широко и по-бързо внлючва 
не на младите хора във всички видове на 
обществена отговорност и обществено ре
шаване чрез делегатската система. Понеже 
и младият човек, канто и всеки човек, мо
же само в жизнената практика, в работата 
и в отговорното решаване да проверява и 
себе си, своите идеи и инициативи, пра
вилността на своите становища, а и реал
ните възможности и способност на обще
ството. Без такава обществена отговор
ност е без такава проверна в практиката 
осяно младежко движение ще се загуби 
в морето на безплодни думи или сентан- 
тени авантюризъм.

трудова акция- 
— Първо, успях да стана 

ударник, а от цялата бригада 
това звание получиха 19 брига 
дири. Инак, най-голямо впечаг 
ление ми направи другарство 
то между бригадирите и изоб 
що добре организирания жи 
вот на трасето. ;Запознах мно 
го добри момчета, с които съ 
здадох нерушимо приятелство.

Новица казва, че най-голямо 
то му желание е и идната го 
дина да се намери в изгражда 

автомагистралата Бел- 
Ниш.

Следователно, и Съюзът на социалисти 
ческата младеж в делегатската система 
трябва да заеме по-значително място, от- 
колното го има днес. Мисля, че неговата 
главна обществена функция трябва да бъ
де това — субективно да се оспособява 
и да въвежда младите хора в системата на 
самоуправителната демокрация, тоест в де 
легатската система, в която младите хора 
трябва да превземат равноправна отго
ворност в приемането не само на решения 
та, непосредствено засягащи младежта, но 
и на останалите. Разбира се, Съюзът на 
социалистическата младеж не се свежда 
само до това. Той има и други задачи. . .нето на 

град —
Из студията на Едвард Кардел за 

политичесната системаВЛАДИМИР СТОИМЕНОВ пр
ез тази учебна година също та- 

бъде абитуриент в обра
яяяяяяяяяяя

казва
ка ще

яяяияяя

ТВОРЧЕСКИ ПРОЦЕС В ЛИТЕРАТУРАТА

Метод и стил
Учете се да пишете от всич
ки стилисти, но търсете своя 
нота, своя песен.

Стилът е дрехата на мисълта.Стилът е душата на поезията.

Ф. ЧЕСТЪРФИЛДВАМАНА

МАКСИМ ГОРКИСтилът е нато кристал: от не
говата чистота зависи бля
съкът.

Добрият стил се крие в сърце- 
ДИДРО ЮГО

Ано не живееш със съвреме- 
меността, не бива да пишеш.з думи на нужното мя- 

ето истинското опреде
ление на стила.

Стилът балсамира литературно
то произведение. А. БЛОКА. ДОДЕДЖОНАТАН СУИФТ

Младост, нрасота, движение...
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— 77"ОСМИ СВЕТОВНИ СТУДЕНТСКИ ИГРИ „УНИВЕРСИАДА 
В СОФИЯПЕРиш

ПН| НЕНДД СТЕКИЧ СПЕЧЕЛИ 

ЗЛАТЕН МЕДАЛ
ш: т

ФУТБОЛ

Извънредна премиера 

в спортния център „Парк
откъдето донесоха сребърен 
медал, в София заминаха в 
отслабен състав. Не и най-сил 
ните ни единици по баскетбол 
участвуват в „Универсиада — 
77”, понеже баскетболният ни 
национален отбор е свикан на 
подготовна за европейсното лъ 
рвенство.

На осмите студентски спор- 
игри в София участвуват и 

наши 65 спортисти — лредстл 
вители в лекоатлетическите ди 
сциплини, баскетбол, волейбол, 
тенис, водна топна, плуване и 
борба. Нашите ватерполисти, с 
оглед на европейсното първен 
ство по водна топна в Швеция,

тни

„Раднички" беше по-добрият от 
бор. „Асен Балкански" се за 
щитаваше умело и чрез кон
траатаки създаваше голови по 
ложения- В този период на иг 
рота зоболенмхме извънредни 
набези на Н. Кръстев, който 
представявашо централна фи
гура, но в някои моменти и 
прекаляваше, прекрасна защи 
та на Г. Ставров и сигурна иг 
ра на П. Димитров.

„АСЕН БАЛКАНСКИ" — „РАДНИЧНИ" (Пирот) 0:3 (0:0)

Димитровград, 19 юни. Игрище: „Парк". Времето ху
баво. Теренът идеален за игра. Зрители над 1 500. Съдия 
Петър Василевич (Пирот). Голмайстори Душан Павлович в 
56 и 60 и Миролюб Джорджевич в 78 минута.

историческо заставане на 
чело на нашата Партия 
17 август и Ви желаят 
дълъг и щастлив живот 
за доброто на нашата со 
циалистичесна общност. 
Обещаваме Ви, че дос
тойно ще представим иа 
шата социалистическа са 
моуправителна общност 
иа братски народи и на 

Членовете

ТЕЛЕГРАМА ДО 
ДРУГАРЯ ТИТО

„Асен Балкански": Г. Ставров 7, Д. Каменов 7. Д. 
Величнов 7, М. Тодорович 7, П. Димитров 8, С. Иванов 6, М. 
Виданович 5 (Б. Михайлов 6), А, Петров 7, И. Денков 7, Н. 
Кръстев 7, М. Петров (С. Мирнович 5).

„Раднички”: Д. Живнович 7. Й. Джорджевич 8, С. 
Нинолич 8, 3. Веселинович 8, С. Нинолич 7, Д. Манич 7, В. 
Шимек 7, Д. Кръстич 7, С. Павлович 6 (Д. Павлович 9), Г. 
Пейчев 7 (С. Тупаич 8), М. Джорджевич 8.

Участниците от Юго- 
лавия, на иай-голямото 

състезание 
света изпратиха до 

президента 
Гито, телеграма със след 
ното съдржание:

„Скъпи наш, другарю 
Тито, югославсиите спор 
гисти — студенти, учас 
гници на „Универсиада 
— 77” в София, Ви чес 
титят деня на Вашето

тазгодишно
вГостите бяха нямолио пъти в 

голови положения- В 17 минута, 
а сетно и в 21 Г. Ставров смо 
ло со намеси и спасява гола 
си. В 29 минута П. Димитров 
движи топната от наиазатол-

другаря

родности. 
на югославската спортна 
делегация, участници иа 
„Универсиадата 77” 
София".

I

вфутболен мач между отбо
рите на „Раднички” от Пирот, 
член на втора дивизия и „Асен 
Балнансни”, член на между- 
общинсната футболна дивизия 
в Ниш в Димитровград и офи 
циално бе предадено на упо
треба новоизграденото футбол 
•но игрище в спортния център 
„Парн”. По хубаво време, на 
извънреден терен за игра, пред 
многобройни зрители, наблюда 
вахме един хубав мач, който 
гостите, далече по-качествеч 
отбор, спечелиха с резултат

>:Ч

.4'Ч' Ь)Кч'.

ропейски рекордьор на дъльг 
скок Ненад Стенич със скок 
от 7,97 м спечели златен ме
дал и още веднаж потвърди 
високото си качество.

Но нашите спортисти, без 
оглед на отслабения си със
тав, се представят достойно. 
Особено радостна бе новина 
та, че нашият световен и ев-

к- ,ч

Г§: Е* 5й

#йуг М
\ «>

ш БАСКЕТБОЛНА СРЕЩА ЗА НУПАТА НА ЮГОСЛАВИЯ

„Свобода“ - „Напредък“ (Аленсинац)
103:100 (49:39)

3:0. шиРАВНОПРАВНА ИГРА ПРЕЗ 
ПЪРВОТО ПОЛУВРЕМЕ шяшз Състоялата се баскетболна 

среща в Димитровград между 
баскетболистите на „Свобода’’ 
(Димитровград) и „Напредън” 
(Алексинац) на 20 август т. г. 
за Купата на Югославия доне
се на димитровградските люби
тели на баскетбола приятна 
изненада. Въпреки че димит- 
ровградчани играха срещу от
бор, състезаващ се във висш 
ранг (Сръбска лига) те пот
върдиха, че не без основние 
заемат първо място след про
летния полусезон в Републи
канската „Б* група. След твър
де подвижна, интересна и ви
соко ефикаона борба димит
ровградските баскетболисти сп
ечелиха срещата.

таваха зоната под своя кош и 
с високи снокове доминираха. 
От друга страна, бързите им 
контраатаки и набези към 
противниковия кош почти вина
ги завършваха с точни попаде
ния, ноето през първото полу
време им донесе надмощие от 
десет точки (49:39).

И през второто се повтори 
играта от първото полувреме. 
Единствено нъм края на мача 
(димитровградчани имаха дори 
14 точки превес), поспряха и 
гостите с точни попадения ата
куваха коша на домакините, та
ка че разликата се стопи в 
края на срещата само на три 
точки. Но победата изцяло е 
заслужена и нито миг не може 
да се усъмним в качеството 
на димитровградския баскетбо
лен отбор ..Свобода”.

„Свобода" игра в състав: Фи 
липов, Ленов, Джунич, Петро- 
вич, Симеонов. Минев, Симов, 
Петров, Рангелов и Геров. Осо
бена заслуга за победата на 
димитровградските баскетболи
сти имат Симов и Рангелов, 
ноито постигнаха и най-много 
точки за димитровградския бас 
кетболен отбор.

Накрая трябва да изтнънем, 
че съдийската двойна Радован 
Банич и Душан Костич от Ниш 
водиха мача коректно.

Въпреки че и през първото 
полувреме имаха превес в иг
рата, не може да се наже, че

Футболистите на „Раднички" — Пирот „А. Балнансни’ — Дими 
тровград

ното поле на „А. Балкански" 
все до наказателното поле на 
„Раднички”, създава шанс, но 
не последван от своите съигра 
чи губи топката. В 31 минута 
през защитата на гостите успе 
шно минават К. Кръстев и А. 
Петров, който не използва съз 
дадения шанс. По този начин 
първото полувреме завършава 
наравно, което е и най-реалния 
резултат. ___

ПРЕЗ ЕСЕННИТЕ ФУТБОЛНИ СЪСТЕЗАНИЯ

Младост пред нови инициативи
боти с футболистите. Но също 
така при някои футбалисти съ
ществува недисциплинираност, 
което често пъти дори довеж
дало под въпрос провеждане
то на някои мачове.

наИзпълнителният съвет 
футболния отбор „Младост в 
Босилеград анализира неуспех 
на футболистите през минала
та година и води разговор за 
разрешаване на актуалните за
дачи, които предстоят.

В анализа, който изнесе А- 
лекса Тасев, председател на 
Изпълнителния съвет на фут
болния клуб се казва, че про
летният сезон за босилеград- 
сните футболисти е бил твър
де безуспешен. Поради това 
футболния отбор „Младост” е 
заел последно място в Южно- 
моравската футболна дивизия- 
За щастие не е изпаднал, за- 
щото е дошло до преустройст
во на футболната дивизия с у- 
величаване броя на участници- 
те.

По преценка на Тасев неус
пехът главно се дължи на то
ва, че не е изнамерено съотве
тно лице — треньор, което си
стемно и организирано да ра-

ГРЕШКА НА К. КРЪСТЕВ И 
МАЧЪТ РЕШЕНСлед обстойните разисква

ния бе занлючено до началото 
на първите футболни състеза
ния да се предприемат повече 
конкретни мероприятия за пре
махване на съществуващите 
слабости.

Издигането на нови футболи-

I
Мачът фактически беше ре 

шен в първите минути на вто 
рото полувреме. К. Кръстев 
прави груба грешка в 56-мину 
та, губи една топка близо до 
наказателното поле, ноето из 
ползват гостите и постигат пъ 
рвия гол. Само 4 минути по-къ 
сно Д. Павлович, голмайстора 
на първия гол, покачва резул 
татът на 2:0.

В 62 минута треньорът на 
„А. Балкански” Еленко Видано 
вич, сменява К. Кръстев. Съ
щият играч, безспорно най-до 
брия на терена през първото 
полувреме, няма сили във вто 
рата част на мача да играе 
по-същия начин и не само. че 
губи топките, но и нерви и в 
един момент ударя без нужда 
противниковия играч.

До края на срещата, освен 
прекрасния гол на М. Джордже 
вич в 78 минута, бяхме свиде 
тели на няколко извънредни 
голови положения на домашни 
те футболисти, ноито обаче 
останаха неизползвани. Дори 
и в онези моменти, ногато на 
вратата на гостите нямаше ни 
КОЙ-'

Победата на гостите е заслу 
жена, манар че резултатът е 
голям. Най-добри бяха Д. Пав
лович и П. Димитров. Съдията 
П. Василевич води срещата 
без грешни.

Гостуването на футболния от 
бор „Раднички” — Пирот и е- 
дновременното им провеждане 
(и двата мача започнаха в 16 
часа) лиши много зрители от 
едно красиво удовоствие: да 
следят с интерес една хубава 
игра на баскетболистите. Въпре 
ни футбалния мач — баскет
болната среща бе наблюдавана 
от около 300 зрители (на полу 
времето на футболния мач) 
баскетболистите на „Свобода" 
бяха бодрени от около 2 000 
зрители.

Още от самото начало дими- 
баскетболисти

сти, което е от съществено 
значение, трябва да се осъщ
естви всред младежите в Сред 
ношнолския образователен цен 
тър „Иван Караиванов” в Бо
силеград и всред граничния 
гарнизон от ЮНА. Също така 

по-скоро време трябва да се 
изнамери трайно решение с 
лице, което да тренира футо- 
болистите на „Младост".

в

тровградските 
започнаха бързо, умело защи-

в. В.

П риятелска 

баскетболна среща
В рамките на подготовката 

на димитровградския боскетбо- 
лен отбор „Свобода” за пред
стоящия есенен полусезон — 
димитровградските баскетболи
сти проведоха две приятелски 
срещи с баскетболния отбор 
„Младост” от Бела паланка.

Във миналия вторнин (16 ав
густ) баскетболистите от Бела 
паланка гоотуваха в Димитров
град, където пред около 250 до 
300 зрители димитровградски
те баскетболисти спечелиха

срещата с 94:86. В реванш сре 
щата на 18 август в Бела па
ланка се наложиха домакините 
над димитровградския баскет
болен отбор „Свобода” с ре
зултат 96:88.

В пролетния полусезон бас
кетболният отбор „Свобода” 
зае първо място в републикан
ската „Б” дивизия, а тази про
верка пред есенния полусезон 
цели да се намерят най-подхо
дящи решения за предстоящи
те състезания.

Ст. Н. А. Д. Баснетболният отбор „Свобода"— Димитровград
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ИКОНОМИЧЕСКО И КУЛТУРНО-ПРО- 
16ВЕШ0 ИЗДИГАНЕ НА БЪЛГАРИТЕ В 

ЦАРИБРОДСНА ОКОЛИЯ
СПОРЕД статистическите данни на Околийския на-

2 роден отбор в Цариброд в околията има 27 038 жители-бълга
ри.

Политическото положение на българите в бивша Юго
славия беше твърде трудно. Ненародните режими на бивша 

Е Югославия и Нобургска България тогава направиха всичко 
2 за да скарат двата братски народа. С изключение на малък 

брой кортише и реакционари, българите, занимавйки се със 
стоковъдство, живеха пОд твърде трудни условия.

През народноосвободителнато движение народите на 
Югославия и България отхвърлиха от своя гръб предател- 
ските правителства, дойдоха до пълно освобождание. За 
пръв път в своята история българското малцинство в ре- 
публина Сърбия днес има своя народна власт, която сама 
свободно я избира. Така например в Изпълнителния Околий
ски народен отбор на околия Царибродска, както и във 
всички 13 местни народни отбори, членове на отбора са 
излючително от българската народност, освен на 1 член от 
Околийския народен отбор, който е по националност сърбин. 

! ИКОНОМИЧЕСКО ЗАКРЕПВАНЕ

I

НАШИ СЕЛА

ВЛАСИ Политическите свободи, равноправието и братството и 
единство на всички народи на Федеративна Народна Репуб
лика Югославия създадоха условия за икономическо и култур 
но-просветно издигане на най-широките народни маси на

ВЛАСИ — село в Пиротска 
община, в долината на р.Ер
ма е разположено амфитеатра- 
лно под скалистия връх Му 
мул. Власи според преброява
нето на населението 1948 годи
на е имало 129 домакинства с 
710 жители, а според пребро
яването от 1953 година 139 до
макинства със 732 жители.

Зарад прекрасните предели, 
които се намират нрай селото 
и красивия изглед, който има 
Власи, се посещава от много 
видни художници, учени, ту
ристи, които са оставили беле
жки за селото.

мат хубави лица и жив харак
тер.

Селото има още една знаме
нитост — ждрелото на река 
Ерма, която тук си пробива 
път. Това ждрело са проучва
ли много учени, като професор 
Ами Буе, Йован Цвиич, Алеко 
Константинов и др.

Френският учен Ами Буе из
несъл и доклад през 1879 го
дина пред Френското геолож
ко дружество. Нашият учен 
Йован Цвиич проучвал котло
вината на Власи, а българският 
писател Алеко Константинов, 
който бил страстен турист 
записал, че когато и да е ще 
загърми, и то далеч ще загър
ми, славата на село Власи. 
(1895).

лка долина, просечена от река
та, и насреща хълмове, покри
ти с лозя- Какво разкошно се
лце, какви величествени окол
ности: от една страна гиганте 
ни пролом на пъстрите скали, 
по средата зелена долина, раз
цепена от лъкатушната река, 
до реката извира топла вода, 
наоколо пълно с овощни гра
дини, насреща лозя и селце
то, кацнало на един склон на 
скалите, а над висичко това о- 
колността на Погановски ма-

ЖИВОТ НДЦИОНАЛНИХ МАК>ИНА У НАРОДНО.! РЕ- 
ПУБЛИЦИ СРБЙ1И -

Ш;
. Ешомско 8 културно-просветно 

уздйзом Бугара у Срезур ш

Према статистичким поляци- Народа* омладнне су Бугари 
ма Среског народног одбора у Поред месиих и среских одбо 
Царнброду, у Срезу цари- ра власти, бугарски аарод- 
бродском има 27038 становни носна мажина има и свс^а три 
ка Бугара. ..

всички народности. В нова Югославия икономическото поло
жение на българското малцинство значително се подобри бла
годарение на спровеждането в живот на различни иконо
мически мерки в аграрната реформа. По този начин на те
риторията на Царибродска околия 215 души получиха над 
150 хектара обработваема площ земя, донато във фонда 
остана неразделена около 280 хектара земя, предимно с гори. 
АНГАЖИРАНЕ ВЪВ ВЪЗОБНОВЯВАНЕТО И ИЗГРАЖДАНЕТО 

Българското национално малцинство в Народна републи 
ка Сърбия активно участвува във възобновяването и изгра 
ждането на страната. Особено много се ангажира младежта 
За изграждане на Младежката линия Бръчко-Бановичи през 
1946 година участвуваха 180 младежи и девойни от българ 
ската народност. Една рота от средношколската младеж по 

= лучи преходно знаме като най- добра в бригадата на Пиро 
~ токи окръг. Също така и тази година българското нацио 

нално малцинство от Царибродсна околия изпрати 180 мла 
дежи и девойки като пръва смяна за изграждане на Мла 
дежката линия Шамац-Сараево, а във втора смена ще из 

3 прати 200 средношколци от смесената гимназия в Цариброд 
^ До сега от Младежката линия се завърнаха седем младежи 

като ударници.
На културно-просветното издигане на българите наро- 

= дната власт постигна добри резултати. Твърде упорно е 
| водена борба против неграмотността. На 49 аналфабетски 
1 курсове, които се провеждаха през 1946/47 година научиха се 
| да пишат 645 души от обще 1468 неграмотни в околията. В 
5 същото време е организиран и висш просветен курс за 

жени. Бе организиран и селскостопански курс на български 
Ц език на който 42 селскостопански производители се запо- 
§ знаха със съвременния начин на производство в селското 
= стопанство, лозарството и стоковъдството итн.

Във Федеративна народна републина Югославия за 
пръв път са откирити училища в които се учат българи на 
свой майчин език. Само на територията на Царибродска око
лия днес има 49 основни училища в които се учат 2 675 уче- 

3 пика и 14 прогимназии в които се учат 811 ученика. В основ
ните училища и прогимназиите работят 71 учители. От този 
брой 34 са бълагрени граждани, а останалите са също така 
българи граждани на Федеративна народна република Юго-

Ш-

настир.
Трябва ли нещо повече да 

кажем за Власи и неговата 
прекрасна околност или да вяр 
ваме на опитния турист и люби 
тел на природата Алеко Конс
тантинов.

Това не е достатъчно.
Нужно е и вие ученици да 

си направите екскурзия из до
лината на Ерма, да посетите и 
село Власи и тогава ще се у 
верите, че да се видят краси
ви предели не трябва да се 
правят дълги и скъпи екскур
зии.

Иречек, известния историк 
пише за Власи: „поразително 
впечатление прави скалистият 
амфитеатър при село Власи. 
Изведнаж се отваря малка 
котловина, пълна с царевица, 
коноп и огромни орешаци. На 
западния бряг, малко по-висо
ко над реката, лежи селото, а 
над него стръмно се издига о- 
громна набърчкана стена с пе
щери, която носи румънското 
име Мумул. . Този изглед на 
Власи прави впечатление на 
всички посетители. Иречек оба
че пише и за хората, които и-

Опитният турист, който е ви- 
краища в света и се 

изказвал на най-високите вър
хове, въодушевен от природа^ 
та на Власи пише: „Като стиг
нете в живописното село Вла
си, пред вас се изпречват не 
по-мално величествени 
прорязани в дъното от същата 
буйна Ерма и образуват чу
десния пролом Ждрелото. През 
Ждрелото вие виждате една ма-

дял много

скали,
Жално е, че и от най-близ

ките училища на Власи много 
ученици не са видяли тези пре
дели!

1

ИН МЕМОРИАМ

Раздяла с акордеониста а спортиста 

Влайко Тодоров
1Влайко почина твърде млад: 

едва 39-годишен, в разгара на 
силите си. При едно случайно 
пътуване с автобус той се до
вери, че с особен ентусиазъм 
и желание работи върху подго
товката на шопени хора, върху 
обработката на фолклора от на
шия край- Сега това остана 
неосъществена мечта. Смърт
та прекъсна много негови пла
нове и желания.

Димитровградчани — млади 
и възрастни — няколко хиля
ди души, трогателно се прос
тиха с тоя особено богат по 
душевност човек. Гимназиал
ната музика с траурни маршо
ве го отпрати де вечното му жи
лище, но въпреки това Влайко 
остана и ще остане' да живее 
в сърцата и спомените на вси
чки, които са имали допир с 
него.

Младите от Димитровград, 
близки и познати,гражданите, 

на 22 юли т.г. се простиха с е- 
дин ден по-рано внезапно по
чиналия Влайко Тодоров, из
вестен акордеонист и спор
тист, инак преподавател 
физкултура в Чичевац. Влайко 
Тодоров живя и израстна в Ди
митровград. Сред съучениците 
си и младите винаги беше лю
бим, а донато учеше в димит
ровградската гимназия, 
едно представление не мина
ваше без него и неговия акор
деон. Винаги отзивчив, усмих
нат, той не знаеше за думи
те „не мога” или „не искам”...

по
славия-

В околията работи една пълна малцинствена гимназия 
в ноято се учат 849 ученика. Предподавателите са българи. 
Както в основните и 'прогимназиите така и в гимназията обу
чението се извежда на български език.

Работата за просвещаване на българското малцинство 
се извежда и чрез други форми на културно-просветна рабо
та. На Народния университет в Цариброд само от 1 януари 
до 1 април 1947 година изнесени са 13 сказни от икономи
ческия, политическия и културно-просветен живот. В Цари- 
бродската околия днес съществуват 23 културни Аома, 27 
читални и 35 самодейно-художествени групи. От 1 януари 
до 1 май 1947 година самодейната група е дала 151 прес- 
тавления. които посетиха 15 000 лица. Бяха изпълнени наши 
и чуждестрани шевни и то на български език.

Тока днес бълагреното малцинство в Народната репу
блика Сърбия в братско сътрудничество със сърбите изгра- 

своето по-добро бдеще. ч
(ГЛАС на Народния фронт на Сърбия, 1947. м

нито

Като човек беше всестра
нен: особено го привличаше 
спорта, което определи и жиз
нената му пътека — да стане 
преподавател по физкултура. 
Неведнаж на любителите на

баскетбола или хандбала, него
вите набези към противнико
вия кош или врата предизвик
ваха СЪЩИНСКИ възторг.

жда
Сг. Н.
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ИНТЕРЕСНИ НОВИНИ

Градът на науката
от еднороден метал. На вери 
гата има надпис на английски 
„Проверено в Норис". Според 
предложенията може би най- 
после е намерена нотвата на 
станалия легендарен кораб 
„Черният принц", потънал е то 
зи район през 1854 
глийсни източници се твърди, 
че иоръбът, действувал в Чер 
но море през Кримската вой
на, е пренасял боеприпаси, 
медикаменти и заплатата на 
английските войски.

КОНТРАБАНДА „НА ЖИВО”

„Влизането л експлоатация" 
на астрономическия център 
„Николай Нопернин" във Вар 
шава е един от най-важните 
етапи в строителството на „гра 
да на науната" в полската сто 
лица. В научно-изследовател
ския номплеис, който се изгра 
жда, ще работят и учат 30 000 
специалисти и 20 000 студенти. 
Проенътъ внлщчва построява 
пето на 10 изследователски и 
учебни корпус. В тези сгради 
ще се настанят институтите 
на Полската академия на нау
ките, факултети на Варшавския 
унивороитет, технически лабора 
тории, изложбени зали.

ди и множество битови пред
мети.

МУЗЕЙ НА
ИНТЕРНАЦИОНАЛНА ДРУЖБА

В авиационния технинум 
„Палмиро Толиати" в град Уфа 
е създаден музей на интерна 
ционалната дружба. В това зда 
ние е било седалището на Но 
минтерн от 1941 до 1943 г. 
В музея са събрани документи 
и материали за живота идей 
'костта на Владимир Илич Ле
нин, на ръноводители на Меж 
дународното 
движение — Георги Димитров, 
Нломент Готвалд, Ото Кууснен, 
Вилхем Пин, Малермо Толяти, 
Морис Торез. Голяма част от 
експонатите са пристигнали тун 
по молба на учениците от тех
никуми — от България, Чехо
словакия, ГДР, Италия и др.

г. В ан-

Празне чанте
Све ка идем при децата у Цариброд 

дребе после да одядуйем. Тека стану и у пе
так. Отидо доле, видим унучето Зоран нещо 

се намусил. Кво йе бре сине, кво се мучиш? 
Питам га я и. видим дека детето нещо ядо
сано на бащу си. Ка после разбра тиква йе 
работата. Сва деца купила убаве 
за школу, а он нема. Това ли йе мука, бре, 
чудим се па се кръстим. Они двойица 
плату, нжу напрайили, кола купили, а детето 
да н>им иде без чанту у школу. Улови га за 
руку, одведога у книжарницуту при Трошку 
и детето си избра най-убаву чанту. Верио 
дадо добре паре, ама кво да се прайи йедио 
унуче имам. . .

комунистическо
Изнасянето на ценни 

и малки животни от Австралия 
е забранено, но все пан продъл 
жава. Контрабандата „на жи
во" има свои куфари с двой 
но дъно, чанти с тройна под 
плата, „радиоапарати." Според 
мелбърнски вестник от 
на птици контрабандистите го 
дишно печелят до 100 милиона 
долара. По техния „ценораз
пис в САЩ Западна Европа 
папагал със златиста шийка 
струва до 8 хиляди долара, 
а канадуто „върви” на черна 
борса по 700 долара. 75 на 
сто от живата стона обаче

птици

НАХОДКА ПОД ПЯСЪЦИТЕ

Археолози на Александрий
ския университет откриха рим 
ски град под пясъците запад- 

от Александрия. В много 
писмени паметници от древно 
стта се говорело за „цветущ 
Ф0Д , наричан Мария. Според 
Хораций в Мария са правели 
най-хубавите вина, ноито били 
изпращани на самата Нлеопат 
ра. След шест месеца работа 
археолозите успяха да отнрият 
почти целия град — нянолно 

пристанища, огромна 
винарска изба, различни сгра-

нове чанте
износапона за-

I IКОТВАТА НА 
„ЧЕРНИЯ ПРИНЦ”

От дъното на Черно море 
близо до Балаклава 
рибари извадиха старинна ад- 
миралтейсна котва. Тя тежи 4,5 
тона. а веригата й е дълга 50 
метра. Те са изновани

съветсни
Мирясамо едно 

да си идем у село, ка видим детето 
намусено.

два дъна и темън я 
па нещо

уми
ра при транспорта, защото 
тя се „усмирява" с приспива 
тели, в теснотщт и задух.

камени

Ръчно
— Кво йе бре, Зоки кикве му Не пак 

— питам га я.имаш?
Ама дедо, ли купимо нову чанту и 

г ючера отиде да купим нове кгьиВе, ка у кни- 
I жаРУту кажу дека за моят разред йоще не 

су стигле. . .

!
— Защо тана? — 

чиновникът.

— Защото се омъжих 
мених фамилията си.

'ХуЩфр попитал — Е, и ти пък, все най-ло
шото да си помислиш, — казва 
съседката. — Може да го 
згазил

— каже детето и жално лида.
, Улови дедето за руку та у книжарни-
, цуту. Там ми кажу, дека каиНете йоще не 
I су дошле од Белград, ама кико се говори 

оне йоще и не биле написане. Па после тре
се да се преводе на бугарсНи, па да се штам- 
паю и незнам ти кикве йоще перипетийе тре- 
оа да мину додека стигну до децата. А шко- 
лята не може да чека, од 1-ви септембар 
жу децата требе да иду 

Гледам я

и про е
трамваят.

В съда:

— Свидетелю, ★вие твърди
те, че ответникът и ищцата са 
живели

★
заедно, като съпру-

Беше неизвестензи. . . Веднъж Марк Твен 
една дама:

— Вие сте

антьор.

Имаше много приятели. Няма 
: врагове.

ка- казал наУ школу. . . 
празнуту чанту на детето и

— Даже много по-добре, го 
сподин съдия — отговорил ови 
детелят. . .

ше
му кажем: очарователна.

Стана много

Сега вече 
брой приятели 
брой врагове.

Бре Зоки, немой да викаш. И ба- 
щати после по войнуту нейе имал ктьиВе 
тетратйе. Я йедва му найдо стару тетратку 

и плавез и он, син майчин, слуша даскалй- 
ете и све записуйе у туя тетратку, после на
учи и тьим прекаже. И стану судия. . . Зато
ва дедино, леда да те 
чекаш да се ктьиЬе

известен актьор... За съжаление, 
ви отговоря със 
мплимент

не мога да 
същия но- 

отговорила дама-
★ни имаше известен 

и неизвестен! Сервитьорът: 
всичко е При нас 

последна дума на 
технината. Всички ястия се го 
твят с помощта на елетриче- 
ския ток. . .

та.

Писателят се усмихнал и ка
зал:★научи, нема защо да 

штампайу, а узме тетрат- 
ку и хемикалку и пиши кво даскалйете го- 
воре, това научи и тьим разкажи. . Че ви
диш дека и ти

— А виеКлиентът: — в такъв случай 
не е ли по-добре да 
това парче месо за 
лна елентрообработна. .

направете като 
излъжте!

ме
Най-трудно е 

спреш на достигнатия
недадете 

допълните
навреме да 

-■ връх.судия че станеш. . 
само Зоран с празну чанту.

„„ „у “аШа А6Ца Че П0ЙДУ с празне чанте 
на школу, па кво да прайимо. Може и тия 
що писую ктьиЬете да не су имали време за

И нейе
Млого ★★ ★

Стара италианна, —• Виното
споделя със със- П°Д чертата 

гаРю келнер!

— Да бе, 
калпави чаши се 
днес.

като ходе 
ла да получава пенсията си 
понеже била 
подписвала

е Цел сантиметър 
на чашата, дру-

Бдна жена 
неграмотна, се едната си: 

с едно кръстче.МАНЧА — Знаеш ли моят мъж на 
последън много закъснява. Ето

103и вечер го няма- си-гурно е с няноя друга.

Но минало време. И тя за
почнала да слага вместо 

по едно кръгче.

виждате ли какви 
произвеждатнръстче

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

СВЕТИ
ЖИВОТНИ

Ай мт
петров


