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ТИТО ТВЪРДЕ СЪРДЕЧНО 

ПОСРЕЩНАТ И № ВИТАЙ
ЕПТЕМВРИ е месец на голяма радост за вси
чки наши краища, които преди 33 години със 
собствени сили и жертви се освободиха от 
двойно робство: национално от фашистката 
окупация и социално от националната буржо

азия, от експлоатацията и безправието. И 
другото робство беше тежко, но 
бе и тежко и кърваво.

На съвременниците

едното и 
онова под окупацията

на военните събития не 
увяхват спомените за събитията и за падналите дру
гари във войната и революцията. Тези моменти __ 
насят на младите, да тачат традициите на славното 
военно минало. В мислите си те си спомнят за военни
те селтемрийски дни:

— На 1941

седателството на ЦК на СЮК 
д-р Александър Рьрличков, 
председателя на Съюзния ко 
митет за външна търговия д-р 
Емил Лудвигер и други лично
сти.

им, който дават за общия 
напредък 
според приноса им който да
ват за изменението на света 
по пътя на освобождението на 
трудовия човек, по пътя към 
свободата на народите и стра 
ните”. .

На 31 август започнаха офи 
циалните разговори между де 
легациите на СФРЮ и НР Ки 
тай оглавявани от президента 
Тито и председателя Куа Го 
фен. В диалога Тито — Кау Го 
фен ще бъде извършена широ 
ка размяна на мнения по въп 
росите за обстановката в све
та, за международното работни 
ческо и комунистическо движе 
ние както и за взаимоотноше 
нията между двете приятелски 
страни — СФРЮ и НР Китай-

те пре-
Куа Го фен и най-високите 

нитайсни ръноводители пожела 
ха на другаря Тито добре до
шъл, а гражданите на Пенин 
го посрещнаха нато национа
лен герой на Югославия, из- 
тъннат държавнин и голям при 
ятел на китайсния народ

Във вторник, на 30 август, 
президентът Тито пристигна на 
официално приятелско посеще 
ние в Народна република Ки
тай по покана на Държавния 
съвет. Това е първото посеще 
ние на нашия президент в НР 
К и тай

на човечеството,

година, когато се организираха в 
партийно-политически активи, в партизански групи и 
отряди, когато провеждаха първите въоръжени акции, 
биеха окупатора и всйчни негови слуги, с което уни
щожаваха ненародния режим, старите схващания и 
предрасъдъци и с това създаваха ново, праведно об
ществено уреждане върху нови обществени основи.

Същия ден вечерта предсе
дателят Куа Го фен в чест на 
президента Тито в палатата на 
Китайското събрание даде тър
жествена вечеря, на която при 
съствуваха над 800 гости ме 
жду които и представители на 
дипломатическия корпус в НР 
Китай- По времето на вечеря 
та председателят Кау Го фен 
и президентът Тито вдигнаха 
наздравици.

СВОБОДАТА Е 

НАИ-СКЪПА
— За септемврийските дни на 1942 година, които 

характеризира заздравяването и реорганизацията на 
партизанските части в Южна Сърбия, които през първи 
те офанзивни операции бяха претърпели теяки загуби. 
Мнозина бойци и активисти бяха паднали или пленени в 
борбата. Но беше спечелен голям и ценен боев опит. 
Преживелите вражеската офанзива сега воюваха по 
нов начин, с което доназваха, че в справедливата осво
бодителна борба и при широката подкрепа на народа 
могат и трябва да изтраят и победят. Движението за 
общонародно освобождение се разширяваше не само 
по всични краища на Югославия, но се пренасяше и 
в съседните страни.

— През септември на 1943 година между Пирот 
и Куманово действуваше Втори южноморавсни парти
зански отряд, а в състава му няколко баталиона, като: 
Ударният около Враня. Лужнишният към Пирот и Мла 
дежкият баталион с много широко пространство на 
действуване както в района на югославско-българска
та граница между Пирот и Куманово, така и към Ябла 
ница, Пуста река и Топлица. Покрай това на Втори 
южноморавски партизански отряд и през тези дни (15. 
IX 1943) се провежда известната съвестна акция на 
Лужнишният батальон и Трънският отряд срещу бъл
гарската фашистка полиция в Главановци. Този период 
се характеризира и с още много акции и борба. Вра
гът можеше да държи само по-големи гарнизони, обаче 
стъпването си на свободната територия плащаше с 
големи жертви. С партизански засади, с нощни и нена
дейни нападения дори и на укрепените вражески ме- 

бяха СтрелъЦ. Главановци, Любераджа, 
Своге, Търговище и други, с разрушаването на важни 
съобщителни обекти, със строги но праведни наназен-ия 
над предателите заздравяваше се доверието към парти
заните, които народ'ьт обичаше и помагаше.

__ Септември 1944 година. В Сърбия действуват
СЕДЕМ добре комллектирани партизански дивизии на 
НОВЮ. Крайграничните места в Южна Сърбия Про 
шево, Буяновац, Търговище, Враня, Владичин хан, Сур- 
дулица, Босилеград, Бабушница, Пирот и Цариород 
бяха окончателно освободени. Партизанските отряди от 
тези краища прераотнаха в бригади, които в състава 
на дивизиите и корпусите на НОВЮ продължиха бор
бата за освобождение на други краища на Югославия. 
В края на войната те се намираха на крайния севе
розапад на нашата страна, където с другите наши на
роди и народности изграждаха и с кърв цементираха 
нашето братство и единство.

Настъпиха дни на велика победа и радост. То- 
ва още повече сплоти и мобилизира насепешлего в 
единния фронт за освобождение и възобновяване на

БОСИЛЕГРАД
Л '■

БОГАТИ НАХО
ДИЩА ИА ФОСФАТ

В района на Лисина, Босиле- 
градска община, и още някои 
места в този край, са установе 
ни резерви на около 100 милио 
на тона фосфати, суровина, но 
ято се употребява в производ 
ството на минерални торове, фо 
сфатна ниселина и други про 
изведения. Минно-леярният ба 
сейн Бор, на който са довера 
ни почти всички работи във вр 
ъзна с фосфата, направи трет 
проент за откриване на рудни 
на в Лисина, относно Босиле 
град. Капиталовложенията се 
преценяват на около 2.66 мили 
арда динара.

Доколното се приема проен- 
та да се отнрие рудникът, годи 
шно биха се получавали оноло 
3,6 милиона тона сурова руда, 
относно оноло 900 хиляди ди
нара тона нонцентрати. По този 
начин според сегашните цени 
биха се спестили 35 милиона 
долара за внос на фосфати. В 
непосредственото производство 
биха се настанили на работа 
1 500 рудари, флотери и други 
работници.

Председателят Куа Го фен всред работниците

На аерогарата в Пенин дру
гарят Тито бе най-тържествено 
посрещнат от най-висшите 
партийни и държавни ръново 
дители на страната, начело, с 
миниотър-председателя и пред 
седател на ЦК на КП на Ки
тай Кау Го фен.

Стотици хиляди работници, 
граждани, младежи, пионери и 
войници с радост и въодуше 
вление, с игриви и пъстри тан
ци, с лозунги и знамена посре 
щнаха президента Тито и оста 
налите членове на югославска 
та делегация: секретаря на Из 
пълнител-ния комитет на Пред 
седателството на ЦК на СЮК 
Стане Доланц, председателя 
на Председателството на СР 
Черна гора Велко Милатович, 
подпредседателя на Съюзния 
изпълнителен съвет и съюзен 
секретар на външните работи 
Милош Минич, секретаря в Из 
пълнителния комитет на Пред-

В наздравицата си председа 
телят Куа Го фен между дру 
гото каза: 
ще задълбочи взаимното позна 
ване и приятелството между 
нашите народи, ще допринесе 
за по-нататъшното развитие на 
отношенията на приятелство и 
сътрудничество между нашите 
две страни, а също така ще 
представлява нов принос на 
единството в борбата на наро 
дите от различни страни про
тив империализма, нолониали- 
зма и хегемонизма".

Отговаряйки на наздравица
та на своя домакин президен
тът Тито благодари на сърде 
чното посрещане и изнесе юго 
славските становища по въпро 
оите на вързването в света. 
„Величието на всяка нация и 
на всяка страна — заяви пре 
зидентът Тито — били те голе
ми или малки историята преди 
всичко цени според приноса

„Това посещение

ста каквито

Г
НА СВОИТЕ ЧИТАТЕЛИ И СЪТРУДНИЦИ, НА ГРАЖДАНИ

ТЕ И ТРУДЕЩИТЕ СЕ ОТ СУРДУЛИШКА, БАБУШНИШКА, БОСИ- 
ЛЕГРАДСКА И ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНИ СЪРДЕЧНО

ЧЕСТИТИМ

страната.
на свобо-вмштщ

яията му ноито полага нашия авторитет в света да бъД 
още по-голям, а незавиоимостта ни още П°-СИГУР™' 
самоуправлението да гарантира равноправните <зто- 
шения и по-висоното жизнено равнище на нашите тру 
дещи се и граждани.

ДЕНЯ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО ОТ ФАШИЗМА
„БРАТСТВО”

_____^У V..



ПОСЕЩЕНИЕТО НА ПРЕЗИДЕНТА ТИТО 1) ДНР КОРЕЯ

Нас ни свързава отдиостта на 

•оциалмзма и нвобвързването
— Заяви президентът Тнто на величествения митинг на 

дружбата в Пйонгянг. — Извънредно посрещане и изпращане на 
нашия президентът. — Тито — единствен чуждестранен държавник 
— герой на ДНР Корея. — Ким Ил Сунг ще посети Югославия. Тито и Ким Ил СунгУСПЕШНИ РАЗГОВОРИ: Другарите

бо ДНР Корея за първ път взе 
участие в качеството на равно 
правен член. С дейността си в 
движението на необвързаните 
вашата страна още повече афи 
рмира своята независима поли 
тика. В това отношение тя и в 
бъдеще ще се ползува с под 
крепата на всички миролюбиви 
страни, та корейският народ 
да осъществи своята велика 
цел — обединение на своята 
страна по мирен начин и без 
намеса от страни. Дълбоко сме 
убедени, че тези негови теж
нения ще дадат резултат. В 
това отношение корейският на 
род и в бъдеще ще среща 
подкрепата на всички миролю 
биви и прогресивни сили в све 
та, а специално на необвърза 
ните страни, които знаят че то 
ва е в интерес на мира. СФР 
Югославия както и досега ще 
подържа усилията на ДНР Ко
рея в осъществяването на та
зи цел".

народното работническо и 
мунистическо движение така и 
в движението на необвързани-

ко-
нисти Тито води твърде успеш 
ни и полезни разговори с дру 
гаря Ким Йл Сунг — прези
дент на ДНР Корея и генера
лен секретар но Корейската 
работническа партия- Безспор
но е, че югославско-корейски 
те разговори на най-високо 
равнище бяха пропити в атмо 
сфера но пълно доверие меж 
ду двете страни и партии и че 
по-всички въпроси е изявено 
пълна тържественост на стано 
в й щата.

Разговорите Тито 
Сунг значително надминаха би 
латералните рамки. В тях пра 
личаха нови акценти в оцен 
ка на състоянието в междуна 
родното работническо движе
ние. Днес борбата за социали 
зъм се води на широк фронт 
върху основите на независи
мост и автономия- Двамата 
държавници подчертаха необхо 
димостта от опазване и укреп 
ване на единството на необвър 
заните страни.

Разговорите водени между 
другарите Тйто и Ким Ил Сунг 
ще допринесат за по-ускорено 
и всестранно развитие на от
ношенията между двете стра 
ни и партии. Защото. ДНР Ко
рея като независима социалис 
тичесна и 'необвързана страна 
в СФР Югославия намира.до
стоен партньор, в ногото има 
пълно доверие както в между

посрещан като велик държа
вник, храбър борец за мир,

Народът и ръководството на 
ДНР Корей на 24 август т. г. 
с небивало въодушевление и самостоятелност, необвързване

и социализъм в света. В него 
ва част десетки хиляди корей 
ски младежи, девойки и пионе

те.
почести, наквито досега не са 
отдадени нито на един държа 
вник, посрещнаха президента

Погледите на Югославия и 
Корея на процесите в съвреме 
нното международното кому
нистическо движение са иден
тични: двете страни считат, че 
тежнението за независимост и 
самостоятелност на 
върви по възходяща 
различните пътища на социа 
листическото строителство са 
обективна закономерност, меха 
ническото пренасяне на един 
модел или следването на чуж
ди модели е надминато и че 
конструктивният, равноправен 
и демократичен диалог за раз 
личията е единственият начин 
за установяване на един вид 
,,миролюбива коегзистенция”
между комунистическите дви
жения в различните страни при 
пълното зачитане на интереси 
те на всяко от тях.

партиите
линия.

Ким Ил

За стопанските отношения 
между двете страни в съвмес- 
ното комюнике се казва: „Две 
те страни потвърждават, че 
постоянното и бързо развитие 
на стопанството, културата и 
технологията за бъдещото раз 
ширяване на двустранното съ
трудничество”. Подчертана е 
необходимостта от по-нататъ
шно разширяване и развитие 
на стопанското, а особено на 
научно-техническото сътрудни
чество.

НЕОБВЪРЗВАНЕТО и неговата 
сплотеност е от съществено 
значение в създаването на ди 
намични сили в развиващите 
се страни, които дългосрочно 
ще се противопоставят на на
тисците на империализма и хе 
гемонизма. 
тези процеси се откроява и бъ 
дещето на ДНР Корея. В ед
на своя реч в Пйонгянг прези 
дентът Тито заяви:

— Ние се искрено радваме, 
че на Конференцията в Колом

Президент Тито говори на митинга на дружбата в Пйонгянг

на СФРЮ и председател на 
СЮК Йосип Броз Тито. Посре 
щането и пребиваването на 
президента Тито в ДНР Корея 
бе означено като всенароден 
празник, като историческо съ
битие в развитието на взаимо
отношенията между двете со
циалистически 
страни.

Още от момента на стъпва 
нето си на корейска земя и 
първата среща с президента 
на ДНР Корея Ким Ил Сунг 
другарят Тито и придружаващи 
те го личности, другарите Ста
не Доланц, Велко Милатович,
Милош Минич, Александър Гър 
личков, Емил Лудвигер бяха об 
нръжени с внимание каквото 
рядко се среща и вижда в 
обикновения протокол. На вся
ка крачка другарят Тито беше

ри пееха югославски народни 
и революционни песни „Биля
на платно белеше”, ,,Уз марша 
ла Тита, юначкога сина” и мно 
ги други.

По време на посещението в 
Корея, което продължи от 24 
до 30 август, президентът на 
Републиката и председател на 
Съюза на югославските кому

В светлината на

необвързани

Вилно Винтерхалтер: По жизнения път на Йосип Броз
ИГО

НА КОРМИЛОТО
През цялата .1940 година се 

води един вид диалог между 
владеещите кръгове и ЮКП, 
с оглед на опитите на режима 
комунистите да се провъзгла
сят за дефитисти, пацифисти, 
които разяждат отбранителна 
та способност на страната. Фа 
ктите били тъкмо противополо
жни.

Ето как Йосип Броз в една 
статия в „Пролетер” отговорил 
на тези хора, които се вдигна 
ли против лозунга на ЮКП 
през това време, че Югосла
вия не иска да бъде въвлече 
на във война нито на една 
страна, но че търси опора в 
СССР и демократически свобо 
ди в страната.

„Ние не сме никакви дефе 
тисти нито пацифисти (за това 
ще имате възможност да се 
уверите), но ние не искаме на 
шият народ да бъде хвърлен 
в катастрофата на военните 
опустошения, не искаме той 
да бъде оръдие в ръцете на 
така-наречените западни нвази- 
демонрации, или на ноято и 
да било друга империалисти
ческа сила в тази империалис
тическа война, но решително 
иснаме и посочваме, както ве 
че казахме, пътят, по който 
нашата страна трябва да върви

за да се спаси от тази опас
ност."

И по,нататък:
„Прехвърля ни се, че с това 

ние отслабваме отбранителна
та способност на страната 
н..Но, господа капиталисти, кой 
тук отслабва отпорността на 
страната и разпространява де- 
фетизъм, вие или ние?! Ясно 
е, че вие. Вие, които на тру
довия народ отнемате най-ос- 
новните права и свободи, вие, 
които със своите злодеяния 
провокирате и огорчвате тру
довия народ в града и селото, 
вие сте врагове на тази страна 
и народ, защото вие отслабва 
те отбранителната оила на стра 
ната, защото народ, който 
угнетен и страхотно експлоати 
ран и гонен, няма воля да шу 
ти и пролива нръв за такава 
страна, която за него е тъмни 
ца. Но ние комунистите подчер 
таваме, че винаги ще бъдем 
готови да браним страната за
едно с останалия трудов народ 
на Югославия, в случай да се 
предприемат мерки, които тър- 
симе ние и целия народ, а то 
ва са:

1) Опора върху Съветския 
съюз и

2) Спешно 
демонратични свободи и права

за целия трудов народ на Юго 
славия.”

Властодръжците в Югосла
вия действително твърде бър
зо са могли да се уверят, че 
комунистите не са пацифисти 
в отрицателния смисъл на тази 
дума. Също така

41.А
и т.

НАЧЕЛО НА СЮКМСТНИК НА БЪЛГАР
ЯЛАТА НАРОДНОСТ В 

ОФР ЮГОСЛАВИЯ 
мт»и

че са реши
телни и готови да бранят 

страна. Но по някоя чудна 
вътрешна взаимна причина — 
въпреки че това тогава не е би 
ло известно —

сво(13 ята
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в своята 
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на ЮКП
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намират начин всичкиТ*мф*ии: директор —

промени извършни с реоргани 
зацията по демократичен на 
чин да бъдат потвърдени и 
приети от всички 1 

Посред войната, в условия
та когато и тана силната орга 
низация на работническата 
са, каквото е била
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Полковник Д-р Блажо НИКОЛОВСКИ

ФОРМИРАНЕ НА БЪЛГАРСКИ ПАРТИЗАНСКИ 

ПАСТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЮГОСЛАВИЯсъпротивителното движе
ние че стана ВТОРОТО ОТЕЧЕСТВО 

ЗА БЪЛГАРСКИТЕ ПАРТИЗА
НИ. Като се

СКА НАРОДООСВОБОДИТЕЛ- 
НА БРИГАДА „ГЕОРГИ ДИМИ
ТРОВ".

Интересно е, че от българ
ските войници, ноито са слу 
жили в германските фашистки 
части и от които са бягали или 
били пленени бива формирана 
ИНТЕРНАЦИОНАЛНА ЧЕТА, ко
ято се е намирала и действува 
ла в рамките на 3-та бригада 
на Втора пролетарска дивизия 
на НОВЮ.

В навечерието на 9 септем 
ври 1944 година (Деня на въ 
станието в България) на юго
славска територия в Добро по 
ле (Църна трава) бива форми 
рана и първата дивизия на оте 
чественофорнтовска България 
— Първа софийсна народоосво 
бодителна дивизия, която се
тне стана гвардейска част на 
Българската народна армия.

Тези части всъщност бяха 
ядрото на новата Българска на 
родна армия-

Църна трава при това послу 
жи и като подслон на една ча 
ст от по-известните организато 
ри на народноосвободителното 
движение в България- На тази 
територия по едно време през 
пролетта на 1944 година бяха 
базирани и части на ЦК на БКП 
и на Главния щаб на бьлгар 
ската отечественофронтовска 
войска.

Тито явна благодарност, че е 
позволил на българската вой
ска заедно с частите на НОВЮ 
да вземе участие в борбата 
против германските сили и по 
този начин да даде възмож
ност на българския народ да 
„изличи кървавия печат, който 
на челото му сложиха българ
ските фашисти. Ние правим 
всичко възможно нашата вой
ска да заслужи вашето дове
рие”. („Политика”, 12 XI 1944).

за истинска 
солидарност на 
народи и народности със съпро 
тивителното движение на бъл 
гарския народ, доказателство 
да се надделееят тежките об 
ременения от негативното от 
ношение на бившите български 
власти към народите на Юго
славия и готовност с нова Бъл 
гария да се установят и раз 
виват отношения върху основи 
те на взаимопомощ, сътрудниче 
ство и разбирателство.

Трябваше обаче да се раз
вие широка и интензивна идей 
но-политическа работа сред на 
рода в Сърбия и Македония 
да се „забрави” (прости) вси
чко онова което стара Бълга
рия е правела в окупираните 
части на Югославия и българ 
ската отечественофронтовска 
войска да се вземе за съюзни 
ческа. Това бе особено трудно, 
защото всъщност се касаеше 
за почти същия състав на вой 
ската, която превъзпитана в 
духа на политиката на ръковод 
ството на Българската работни 
ческа партия (комунисти). Но 
и покрай това в интерес на о- 
казване помощ и подкрепа на 
българския народ и нова Бъл 
гария и за създаване на усло
вия за развитие на трайни доб 
росъседски отношения Нацио 
налният комитет на освобожде 
нието на Югославия и върхов 
ният комендант на НОВЮ дру 
гарят Тито одобряват участие
то на части от Българсната на 
родна армия срещу германски 
те сили в заключителните опе 
рации на територията на Юго 
славия-

На срещата в Крайова на 5 
онтомври 1944 година, на завръ 
щане от Москва Върховният 
комендант на НОВЮ и ПОю 
подписва споразумение с пред 
ставителите на правитеството 
на Отечествения фронт за во
енно сътрудничество между бъ 
лгарската армия и НОВю про 
тив фашистка Германия- Учас
тието на българските войски 
на югославското бойно поле от 
аспект на окончателното осво 
бождение на Югославия не бе 
ше необходимо. Но затова бе 

твърде важно за бъдещия 
третман на нова България в 
международните 
която настояваше да получи 
признанието на страна — учас 

в борбата против фа 
шизма, без оглед че нейното 
включване в нея идва почти 
при края на Втората световна 
война и на прага на победата 
над фашизма.
Добри Терпешев, председател 

на българсната делегация, на 
сесията на Антифашистката 
скупщина на освобождението 
на Сърбия състояла се на 9 — 
12 ноември 1944 година в Бел 
град от името на българсното 
правителство изказа на маршал

интернационална 
югославските

в България трудно 
и бавно се е развивало. 
За това са съществува 
ли и обективни и субек 
тивни причини. В обек 
тивните могат да се на- 

броят съюзническото 
ние

почне от пролетта 
на 1943 година свободната те 
ритория на Църна трава служе 
ше и за развитието на българ 
ските партизански части и за 
тяхното действуване към въ
трешността на България- Вече 
в края на април 1943 година 
тук, в Църна трава бе създа
ден Трънският отряд на българ 
ските партизани, въоръжен и 
снабден от югославските парти 
зански бази. През декември съ 
щата година, също така на 
югославска територия в района 
на планина Кожуф (близо до 
Гевгелия) от пленени българ 
ски войници бе формиран Бъ 
ЛГАРСНИЯТ ПАРТИЗАНСИИ БА 
ТАЛИОН „ХРИСТО БОТЕВ”, 
йто действуваше в състава на 
Втора македонска ударна бри
гада.

В началото на май 1944 го 
дина в село Кална (Църна тра 
ва) бе формирана ПЪРВА СО
ФИЙСКА ПАРТИЗАНСКА БРИ
ГАДА, предимно от млади и 
неопитни бойци — нелегални 
избягали от България на сво 
бодната територия в Църна 
трава. На формирането на бри 
гадата присъствуват членове на 
Ръководството на българсното

отноше
на фашистка Германия 

към България и пропагандата 
за приятелската мисия на Гер 
мания в България както 
зата, която България извлича 
ше по статута на окупаторски 
партньор, която тъпеше рево 
люционното острие на 
шкия фактор. От субективните 
причини могат да се споменат 
слабостите които имаше КП на 
България (несамостоятелност, 
сектантство, опортюнистическо 
поведение, нерешителна ориен 
тация към въоръжена борба и 
подобно). Стратегията на „ча 
кане” на тана-наречения рево 
люционно горещ момент и ре 
волюционен преврат в Българ 
ия и ориентацията към паси 
вен отпор и саботажи в градо 
зете също така спадат в суб 
ективните слабости на полити 
чесния фантор да оцени и от
мери същинския 
действително раздвижване на 
въоръжената борба. Оттам по 
мощта, която ЮКП оказа на 
българското 
движение бе от крупно значе 
ние.

и пол-

Централният комитет на Бъл 
гарската работничесна партия 
(комунисти) в началото на но 
ември 1944 година изпрати до 
другаря Тито писмо, в което 
между другото се казва: „Ог 
ромна е заслугата на югослав
ската
войска, която организира Ти и 
която Ти ръководиш. . . Юго
славските народи, и на първо 
място нашият храбър съсед 
сръбският народ пръви вдигна 
ха знамето против Хитлерова 
Германия и на всични поробе
ни и угнетени народи показаха 
пътя към свободата. На вашия 
светъл пример и нашият из
мамен и ограбен народ се вдъ 
хновяваше и учеше за въоръ 
жена партизанска борба срещу 
хитлеровските и българските 
„джелати". (Из речта на дру
гаря Тито по повод промовира 

. нето му за пръв доктор по во
енните науки).

чове-

Народноосвободителнако-

момент за

съпротивително съпротивително движение, кои 
то тогава се намираха на юго 
славската територия, след това 
комендантът на Главния щаб 
на Манедония Михайло Апосто 
ловени и делегатът на Върхов 
ния щаб на НОВю Светозар 
Вукманович. През средата на 
май същата година също. В 
Кална е формирана ВТОРА Б7-, 
ЛГАРСКА СОФИЙСКА НАРО- 
ДООСВОБОДИТЕЛНА БРИГА
ДА. Веднага след това, в нача 
лото на юни на територията на 
Южна Сърбия, в Ябланица би 
ва формирана ТРЕТА Б7,ЛГАР

БЛАГОДАРНОСТ И ПРИЗНА
НИЕ НА НАРОДИТЕ НА ЮГО
СЛАВИЯ И НА ДРУГАРЯ ТИТО

ЦЪРНА ТРАВА — НЕУВЯХВА
ЩА ПАРТИЗАНСКА СЛАВА В ИМЕТО НА ЗАГИНАЛИТЕ И 

ПАДНАЛИТЕ БОЙЦИ — „НИЕ 
СМЕ ДЛЪЖНИ ДА ЗАЩИЩА
ВАМЕ ИСТИНАТА”ериторията на Църна 

трава в Югоизточна Съ 
рбия по време на НОБ 
стана прочута и славна 
не само по това, че бе 

ше изтъкнато поприще на на 
шите партизани, където няма 
ше място и подслон за войски 
без петолъчка, но и по това

Ф рмирането и въоръжа
ването на българските 
партизански части на 
югославска територия 
беше крупен принос на 

югославското народноосвободи 
телно движение на българското 
отечественофронтовско движе
ние. Това беше доказателство

Т ■■рябва да призная, че 
Щ ми беше тежко да се
■ реша 35 години след за
■ вършаването на Втора 

та световна война отно
во да се изказвам в отбрана на 
истината за мястото и ролята 
на Югославия във Втората све 
товна война. Но ние сме длъ 
жни да защищаваме истината, 
в името на загиналите на бой 
ното поле бойци, в името на' 
един милион и седемстотин хи 
ляди жертви, които нашите на 
роди дадоха във Втората све 
товна война” — заяви другар 
ят Тито по случай промовиране 
то му доктор по военните нау 
ки. Отговаряйки на опитите да 
се намали нашият принос към 
победата над фашизма, ноито 
най-често идваха тъкмо от със 
една България, на която бе о- 
казана наистина извънредна по 
мощ в организирането на съ
противителното движение, дру 
гарят Тито беше принуден да 
каже и следното: „Ако ние жи 
вите не можем да докажем, 
че бяхме тези които се борих
ме, нека говорят мрътвите".

малко не е била лесна работа.недония, Босна и Херцеговина, 
Черна гора, Войводина и Дал
мация и на тях са избрани но
ви ръководства включително и 
Централен комитет за КП на 
Хърватско и за КП Словиния- 

Днес всичко това може и 
да не изглежда особено важ
но, отделно поради относител
но малкия брой на членоввете 
на ЮКП (тогава те са били 
към 7 000). Обаче ако се има 
предвид, че всеки четвърти 
член е бил делегат на една 
от конференциите и че на Пе
тата конференция са присъс- 
твували представители от вси- 

нраища и области в стра
ната и че през тази година са 
избрани всички ръководства — 
тогава може да се види колко 
голяма организационна работа 
е било това. Ние изтъкваме то 

да видим Йосип 
Броз като талантив организатор 

една епоха, който още един 
път развива безпределните си 
способности: издържливост и 
спокойствие. Йосип Броз прие 
ъствувал почти на всички по- 
важни конференции от Слове 
ния до Черна гора, в Жабляк 
под Дурмитор. А подготовката 
на самата Пета конференция 
в Загреб представлява своебра 

организационно майстор
ство. Да се настанят повече от 
сто делегати в една пъща и 
да се държат 
няколко дни, 
тук от най-различните краища 
и всичко това, така да се ка
же, под носа на полицията, коя 
то без съмнение е имала вече 
голям опит в това на кому-нис- 

техните акции ни най-

цеонална конференция, която 
е имала характер на конгрес 
и която приема и Титовата про 
грама и избира Тито за гене
рален секретар. Съвсем естес
твено, Йосип Броз е можал и 
по-нататък да фигурира като 
човек, когото Коминтерн е оп
ределил за ръководител на 
югославското революционно 
движение и че никой не се 
противи и не прави никаква 
по-сериозна забележка. Но Йо
сип Броз се насочва към про 
верна и на политиката и на 
програмата на КП и към про- 

всички нейни ефекти

Въпреки всичко инж. Славко 
Бабич е направил всичко това. 
Да се опитаме манар момен
тално, за нратко да заживеем 

Йосип Броз
ше

с чувствата 
през тези часове. След толко 
ва мъки и усилия, когато вси
чко е било завършено в своя 
та същност, е трябвало да се 
проведе така важно зъвеща- 
ние. Това не е имало само 
формален характер, но е било 
необходимата пружина за бъ
дещата работа. Всичко най-до
бро, което са донесли послед
ните три години на борбата 
— нови хора, най-начестевиия 
екстрат на класовата борба, ре 
волюционмото, прогресивно дви 
жение на Югославия — в един 
момент е можало до бъде уни

на
отношения,

тничка

зерка на 
ви по времето когато, в ноздр 
ите си чувствувала революци 
онната ситуация- Върщали се 
времената от 1941, Октомври. 
Безсъмнено по-инанви, в нови 
условия- Трябвало е да се ци- 
ментира сградата, която се на 
ричала ЮКП в навечерието на 
нейните съдбоносни битки.

Така през тази бурна година 
когато от европейската карта 
изчезват държави и когато в 
очите на хората диктатурите 
започват да се представяват ка 
то естествени форми на госпо 
дството над хората — в Юго
славия се провеждат в нелегал 
ност, в извънредно трудни ус 
ловия партийни конференции, 
на които демократически се 
избират ръноводства на по-ни 

органи и делегати за Пе 
конференция, на която би 

ва изабран нов Централен ко
митет и Йосип Броз за гене
рален секретар. В този смисъл 
биват проведени конференции 
във всички краища: за Сър
бия, Хърватско, Словения, Ма

чии

(Статията е заимствувана 
от „Войничне новине” бр. 8 от 
1977щожемо, да се предаде така 

да се каже готово на свирепа
та югославсна полиция, която 
дебнела Тито и неговата дей
ност, а комуто дотогава не е 
можала нищо да^ направи. Ка- 
нто сам казва, Йосип Броз с 
дни обикалял, търсел място за 
провеждане на съвещанието, 
С7>ветвал се с най-добрите и 
най-близките си сътрудници. И 
накрая изборът пада на една 
вила в Дубрава край Загреб. 
Но да оставим на писателите 
на сценарий за филм за Пета
та конференция подробностите 
за организацията, финната не 
легална техника, довеждането 
на хората и т. н. В досегашно 
то изложение ние вече казахме 
иай-главното, което сумира Пе 
тата конференция- ......

Ниш)година
ва гук, за

ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА 
ОБЩИНСКИЯТ КОМИТЕТ НА СЪЮЗА НА

в

КОМУНИСТИТЕ
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЦИАЛИСТИЧЕ-

СНИЯ СЪЮЗ
ОБЩИНСКИЯТ СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ 
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗА НА СО

ЦИАЛИСТИЧЕСКАТА МЛАДЕЖ
ОБЩИНСКИЯТ ОТБОР НА СУБНОР 
И ОСТАНАЛИТЕ ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКИ ОРГА

НИЗАЦИИ В СУРДУЛИЦА
зно

ЧЕСТИТЯТС7>редоточени 
да се доведатсшите 

тата I 5 СЕПТЕМВРИ - ДЕНЯ НА ОСВОБОЖДЕ
НИЕТО ОТ ФАШИСТКО РОБСТВО

НА НАСЕЛЕНИЕТО ОТ СУРДУЛИШКА ОБЩИНА
(Край в следващия брой)тите и
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В чест на Титовите юбилеи н Деня на освобождението 

на Сурдулица от фашизма

ПЕТИ СЕПТЕМВРИ — Деня на освобождението «а Сур
дулица от фашизма тази година ще се чествува пет дни. А 
тази година нотато чествуваме Титовите и наши юбилеи, Сур- 
дулина има и с какво да се похвали. С упоритост, залягане, 
планомерна и системна задружна работа, много шела™«" 
ничии се поетворяват в дела. Всени трудещ се и гражданин, 
пионер и мРладеж” местна общност, обществено-политичесна 
организация, самоуправителна общност на интересите вСуР 
дулишка община допринесоха с еднакво чувство на 
ност да се постигнат тези успехи — наза между 
председателя на Общинсната скупщина в Сурдулица Йован 
Петрович. ........ .

— Пускането в действие на двадесетина обекта, а още 
двадесет са в строеж — подчерта Петрович — говори 3® 
големия трудов подем на населението в Сурдулишна общин 

на СР Сърбия.

република Сърбия, заводите ,Дървена за
става" в Крагуевац и Общинсната скущци-

113 В„|?ети"сентември" ще произвежда ав- 
тоелентросъоръжеиия. След овладязваието 
на производството, покрай ”®втаненитп,йоТ° 
_ ще бъдат приети още 220 нови работ-

ИИЦ*Този промишлен обент ще одиграе важ 
на роля в развитието на стопанството в 
Сурдулишна община.

На 5 септември в Бело поле по тъР-

“тгяьа Хтя-Щ-
на заводите ,Дървена застава Р ч

фабрината е най*модерната от 
вид в Европа.

вие

вац този

Средства от
в Социалистическабанкови кредити е 

изостаналите краища

и голямата п>ижа

След това културно-забавна програма ще изпълнят птУ ДуодV 
художествените дружества „Първи ма„" и „Ром от Сурду 

„Новица Дойчинович" от Масурица.

Откриването на нова бензи
ностанция в Сурдулица ще за- 

моторнирадва водачите на 
превозни средства. Досега в 
общината имаше само една, а 
следствие ежедневно увеличе
ние на протон от наши и чуж
дестранни моторизирани турис 
ти — нуждите от отнриване на 

ден на ден бяха по

лица и

нова от
големи.

За този обент „Югопетрол
от Белград обезпечи средства
от 5 милиона динара.

Бензиностанцията, фабрината 
„Пети септември ‘ и новият ав 
тосервис представляват един 
номплекс, единствен в Южна
Сърбия.

От тази есен при входа в
училищния двор в Клисура на 
р. Ерма е построен хубав же
лезобетонен мост. Средства за
моста от около 200 хиляди ди
нара са обезпечили Общинска
та скупщина в Сурдулица, ос
новното училище ,,Иво Лола
Рибар” и пътното предприя
тие във Враня-

По този начин е осигурен
достъп до сградата на основ
ното училище, ноето по-рано.
при наводнения, или зиме, не 
беше случай-

В чест на празнина тези дни 
е дадено на употреба асфалто
во шосе от Клисура до Стре-
зимировци в дължина от 7 ки-
лометра. За целта 700 милиона 
динара е обезпечил фондът за 
развитие на пътища в СР Сър
бия. Обента построи пътното
предприятие от Враня. - :...... ' ' -

Днес от Стрезимировци до
1*1Сурдулица вместо за 2 и по

ловина — се пътува само за 1
час.

V
Ж

На снимката е ТВ-ретрансла- 
тора при Божица-център» един 
от трите ретранслатора, пусна 
ти тези дни в Сурдулишна об
щина: централният е построен 
на Букова глава на Власина, а 
третия над Савина махала в 
Клисура.

По такъв начин населението 
в общината ще може без сму 
щения да следи първа и вто
ра програма на Телевизия Бел
град. Трите ретранслатора стру 
ват около 6 милиона динара. 
Средствата обезпечиха съвме
стно: Общинската снупщина в 
Сурдулица и местните общно
сти Власина, Божица и Клису
ра и ТВ—Белград.

За потребите на моторизираните туристи и 
населението в Сурдулишка община в рамките на 
фабриката „Пети септември” на 5 септември ще 
бъде даден на употреба модерен автосервиз.

От 1 до 5 септември Сурдулишка община 
се пускат в действие и асфалтови шосета до Ко- 
строшевци и Драинци, четири улици в Сурдули
ца, читалище с библиотека и ученически стол в 
Божица, ученически стол в Йелашница, пречист
вателна станция цех на „Кощана” — Враня в Бе
ло поле и др. обекти. м. Величков
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БАБУШНИЦА ПРЕД ПРАЗНИНА НА СВОБОДАТА

Правилното разпределение дава 

тласък на производството
— Изтънна ДЖОРДЖЕ СИ- 

МИЧ, председател на Общин
ския съвет на синдинатите в 
Бабушнишка община

обема на производството — 
подчерта Симич.

— Докъде се е стигнало в 
прилагането на Закона на сдру 
жения труд?

— Поради годишните почив
ни дейността по прилагането 
на Закона на сдружения труд 
не върви изцяло с предвиде
ния темп, но вече се засилва. 
В първите дни на септември 
ще бъде извършен анализ във 
връзка с прилагането на Зано- 
на като се посочат резултатите 
и допуснатите пропусни и ела 
бости в отделни организации 
на сдружения труд.

Мога да кажа — продължи 
Симич — че най-голяма част 
от работата ще бъде завърше 
на до края на годината като 
по този начин ще могат да се 
видят и началните резултати 
особено при меренето на ра
ботата като един от същеетве 
ните елементи при възнагра 
ждаването според трудов ефе-

ТЕЗИ ДНИ в Бабушнишка 
община е по-оживено от обин 
новено. Вършат се 
ления за чествуване на Деня 
на освобождението 6 септем
ври в знак на Титовите юби
леи. По този случай предсе
дателят на Общинската скуп
щина Станимир Ишч на тър
жествена сесия на Общинска
та скупщина на 6 септември 
ще изнесе доклад за извървя 
ния досега път, и постижения 
в общината под ръководство 
на др. Тито, а ще бъдат пус
нати в производство и някои 
нови стопански обекти.

По случай деня на освобож 
дението в Бабушница ще го
стува и делегация и културно- 
художественото дружество 

„Володя” от гр. Плевля в Чер 
на гора — побратим на Бабуш 
ница.

слабо оборудени.
Водени бяха разговори и за 

обезпечаването на лекари и 
ленари-специалисти в Бабуш
ница и здравните станции по 
районите.

ПРЕУСТРОЙСТВО НА ЗЕМЕ
ДЕЛСКИТЕ КООПЕРАЦИИ

Тези дни в Бабушница об
щина усилено се разисква и 
за преустройството на земе
делските кооперации.

Съществуващите чет/.рл ко
операции досега не осъщест
вяваха почти никакво сътруд
ничество. а селскостопанското 
производство не върви с пред 
видените темпове. От 4 500 
селскостопански домакинства 
в общината — засега само о- 
коло 300 са сдружени. Освен 
това. удребнеността на коопера

меделските кооперации и об
ществено-политическите дей
ци в общината отговори на ре 
дица въпроси, свързани с по
нататъшното развитие на сел
ското стопанство в Бабушни
шка община.

Той положително се изказа 
във връзка с бъдещата насо
ка на производство — говедо
въдството и птицевъдството, 
за което съществуват добри 
условия, а след това се спря 
върху развитието на самоупра 
вителните отношения и проб
лемите на сдружаването на 
село.

приготов-

„ТЕКСТИЛКОЛОР” И „ЛИС- 
ЦА” — ЗАЕДНО В Бабушница тези дни за 

нов председател на Общин
ския съвет на синдикатите бе 
избран Джордже Симич, обще 
ствено-политически деец о об 
щината. Побеседвахме 
за някои актуални въпроси от 
дейността на синдикатите.

__ Един от най-важните въ-
с които в момента са 

синдикалните ор- 
общината е про 

Закона за сдру

Основната организация за 
изработка на сутиени и печа
тни тъкани „Текстилнолор" во- с него

кт.
— Тъй като много организа 

цг.и на сдружения труд и труд 
ови общности не разполагат 
със специалисти,' предприема
ли нещо Общинският синдика
лен съвет да им помогне в из 

вянето на този важан дону 
мент?

— Наскоро в Бабушница ще 
се създаде антив от юристи 
и икономисти. Същият ще ока 
зва пряка помощ на организа 
циите на сдружения труд и са 
моуправителните трудови орга 
низации в прилагането на За 
кона за сдружения труд.

В предстоящия период пред 
стои Засилена активност и вър 
ху подготовката на членовете 
на синдинатите за по-пълно са 
мауправление. 
включването в създаването и 
разпределението на дохода — 
ще се даде още 
тласък на изграждането на но 
ви самоуправителни отноше
ния в трудовите колективи — 
каза др. Симич.

проси, 
преокупирани 
ганизации в
веждането на 
жения труд. гот

До края на годината, както 
известно, трябва да бъдат из 

готвени мерила и нритерии за 
получаване и разпределение 
на дохода и личните доходи.

Именно върху този въпрос е 
насочено вниманието и на син 
динатитв и на Съюза на кому 
нистите и на останалите обще 
ствено-политически деец то об 
ции. Касае се до изнамир 
то на най-обективни и нап-спра 
ведиливи мерки, според които 
да се мери работата на 
ни трудещ се. По-точно, да се 
намерят колкото се може по- 
справедливи начини на разпре 
деление.

От него до голяма 
ще зависи и повишението на 
производителността на труда и

е

ане

Именно — с
все-

по-пълен

степен

М. А.

ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА 
ОБЩИНСКИЯТ КОМИТЕТ НА СЪЮЗА НА

КОМУНИСТИТЕ
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ СЪЮЗ НА 
ТРУДЕЩИТЕ СЕ ХОРА 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ НА СИНДИКАТИТЕ 
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗА 

НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА МЛАДЕЖ 
В БАБУШНИЦА

Един цех в „Тенстилнолор

циите дава възможност за дей 
ствуването на разни матрапа- 
зи, които с наддаване и по 
друг начин отнемат онова, ко
ето кооперациите и производи 
телите съвместно с много труд 
са произвели.

Инициативният комитет за 
преустройство на съществува
щите четири кооперации в ед
на кооперативна организация 
с 50 основни организации на 
сдружения труд запозна с ос
новния проект на новата орга 
низация и председателя на Ко 
оперативния съвет в Сърбия 
Милован Стефанович, който 
със сътрудниците си посети 
Бабушница.

Милован Стефанович в раз
говор с представители на зе-

ди преговори с „Лисица" от 
Севница в Социалистическа 
република Словения за обеди
няване. Ако тази идея се осъ 
ществи, наскоро в „Текстико- 
лор" ще бъде проведен рефе
рендум за подписване на са- 
моуправително споразумение 
с „Лисца”.

Предвижда се това известно 
словенско предприятие да до
развие производствената тех
нология в „Текстилколор" да 
обезпечава пазар за стоките 
му и да му обезпечава възпро 
изводствен материал.

Ако този проект се осъще
стви в „Текстилколор" ще бъ
дат приети 1НОВИ работници 
още в тази година.

Във всички местни общнос
ти ще бъдат устроени търже
ствени събрания, на които ще 
се говори за досегашните по
стижения и за предстоящите 
задачи в социалистическото из 
граждане.

В чест на празника в Бабуш 
ница ще бъдат проведени и 
редица спортни и 
манифестации. Председателят 
на Общинската скупщина Ста
нимир Илич ще предаде отли 
чия на удостоени от прези
дента на републиката гражда- 

от общината и ще връчи
септемврийски 
най-добри резултати 
сния. нултурния
ществено-лолитичесиата
ност.

НАСКОРО — СТРОЕЖ НА 
ЗДРАВЕН ДОМ

През септември тази годи
на в Бабушница ще започне 
строеж на нов здравен дом. 
Старата сграда вече е негод
на за ползване, а и медицин
ските съоръжения са износе-

културни

Честитят

НА ВСИЧКИ ТРУДЕЩИ СЕ И ГРАЖДАНИ
НИ като им пожелават още по-големи 

успехи в социалистическото 
строителство занапред.

награди за 
в стопан 

живот и об-
дей-

М. А.

НОЛЕНТИВЪТ НА

„Власински водоцентрали“ 

в Сурдулица•ни.
БабушницаПо този повод 

посетиха Милан Джокович сен 
ретар и Раде Воинович, зам. 
оеиретар на Републиканската 
общност и представители 
Регионална общност по здрав 
но осигуряване в Ниш.

Договорено е за изгражда
нето на нов здравен дом 
Бабушница, нанто и за подо
брение на здравните услуги в 
общината да бъдат обезпече
ни 13,2 милиона динара.

От тези средства ще 
модернизират и здравните ста- 

Звонци. Стрелъц и Ве-

ЧЕСТИТИна

НА ВСИЧКИ ТРУДЕЩИ СЕ И ГРАЖДАНИ ОТ СУРДУЛИШНА ОБЩИНА 
И СТРАНАТА, НАНТО И НА СВОИТЕ ДЕЛОВИ ПРИЯТЕЛИ, С ПОЖЕЛАНИЯ ЗА 
ОЩЕ ПО-ВИСОНИ ТРУДОВИ УСПЕХИ В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОТО СТРОИТЕЛСТВО 
И НАПРЕДЪК НА САМОУПРАВИТЕЛНИЯ СОЦИАЛИЗЪМ.

В

се

нции в
лико Бонинци, които съшо са
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В НАВЕЧЕРИЕТО НА 8 СЕПТЕМВРИ

ДИМИТРОВГРАД ДОСТОЙНО ПОСРЕЩА 

ДЕНЯ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО
НОВИ УСИЛИЯ ЗА ПО-НАТА- 

ТЪШНОТО РАЗВИТИЕслед войната в общината е и- 
само един лонар, днес 

станции и амбулато- 
имат всички райони, а те 

се обслужват и от лекар и от 
стоматолог.

оназало значително влияние 
и върху развитието на остана
лите области.

До 1960 година в Димитров
град не е имало нито една но
воизградена обществена сгра
да. От 1960 година до днес в 
Димитровград са изградени 27 
жилищни сгради, с над 300 
апартаменти. А броя на ново
изградените частни нъщи въз
лиза над 1100.

Да кажем и тово, чо в об
щината са електрифицирани 33 
села, ноето е също от голя
мо значение за този нрай.

И в останалите области по
ложението е коренно измене
но. Донато непосредствено

мало
Тридесет и три годишнината 

от Деня на освобождението на 
дочакаме не само с редица ус- 
Димитровградсиа община ще 
пехи, ноито са зад нас, но и 
с нови усилия за по-нататъш
ното развитие.

В областта на стопанството 
предстои реконструкция на 
нонфекция „Свобода", фабри
ка за технически стони в „Ти- 

", каито и изграждане на 
фабрина за нишки. Освен то
ва мероприятия в тази насона 
се предприемат и в останали
те организации на сдружения 
ТРУД.

СЛЕД НЯКОЛНО дни, на 8-ми септември, наоърша- 
ват тридесет и три години от освобождението на Ди- 
митровградсна община от фашистката окупация. За 
тези тридесет и три години тази паоивна планинско- 
хълмиста община бележи значително развитие.

Непосредствено след освобождението стопанското 
е особено интензивно. Фор-

здравни
рии

Всичко това е оказало зна- 
личния

развитие на общината не
нянолно занаятчийски работилници. По се- 

капиталовложения в Димитровградско община 
1955 година. Средства за тях обезпе-

чително влияние върху 
и обществен стандарт на жи
телите в общината. Само бро
ят на частните коли В7>лзила 

повече от 800. Телевизори 
имат над хиляда домакинства, 
а цветни телевизори над два
десет, донато радио има поч
ти всяко домакинство в об-

мирани са 
риозни I. 
започват презшироната обществено-политическа общност, чрез 
фонда за по-бързо развитие на изостаналите краища 

републикански фондове.
чава

и други на гър

УВЕЛИЧЕН ЛИЧНИЯ И ОБЩЕ
СТВЕН СТАНДАРТ

Бързия темп в развитието 
на стопанството в общината е

Да припомним, че тогава ин
дустрията е участвувала със 
само 1 на сто във формиране 
то на националния доход на 
Димитровградска община.

щината. В момента приключи и из
граждането на още един обект 
— Дома за стари и изнемо
щели лица. В ход са работите 
и върху редица обекти: изгра
ждането на районния водопро 
вод, който ще снабдява със 
здрава питейна вода над 70 на 
сто от жителите в общината, 
е в течение; работи се и лътя 
от Суково до Ранита, нойто 
ще свързва центъра с южна
та част на общината; работи- 
а тази ферма, която ще има 
те на овцефермата са в ход, 
5000 овце, трябва да окаже 
влияние върху развитието на 
съвкупното селсностопанство 
в общината; разширява се и 
лропусквателния пуннт „Гра
дини”, регулира норитото на 
река Нишава 

Споменахме само част от 
осъщественото и от онова, 
което е сега в течение. Но

СКОК”от 1960 ТзвитиеТо"в
Мирния темп на развитието 

1960 година сменява „скок” в 
развитието. А заедно с 
таловложенията расте и броя 
на заетите в димитровградска
та индустрия- В каучуковата 
промишленост „Тигър" броят 
на работници от 40, колното е 
имало 1959 година, 
над 1100, колкото са настане- 

работа сега. Конфекция 
„Свобода" от 35 работнина в 
1955 година увеличава броя на 
работниците над 300. Строител 
ното предприятие „Градил" от 
96 в 1960 на повече от триста 
в 1977 година. Същото е по
ложението и в кожообработва- 

„Брат-

капи-

възлиза

ни на

и т.н. и т.н.

телното предприятие 
ство", в мебелното „Васил И- 
ванов Циле".

дори само и това достатъчно 
говори, че Деня на освобож
дението Димитровград 
достойно да дочака.

може
И донато- 1955 година инду

стрията е участвувала 
само 1 на сто във формиране
то на националния доход в об 
щината сега тя участвува с 
повече от 70 на сто, а освен 
това в нея са настанени 80 на 
сто от работозаетите. Да на
помним, че националния доход 
от първите години след осво
бождението досега е увеличен 
многократно.

Само през първите шест 'ме 
сеца на тази година в Димит
ровградска община е осъщест 
вен национален доход от 97 
милиона и 540 хиляди динара.
А това, в сравнение със съ
щия период на миналата го
дина, е увеличение за повече 
от два пъти (миналата година 
за шест месеца е осъществен 
национален доход от 38 милио
на динара].

Изглед от Димитровградсъс А- Д.

Пред празника 

на свободата
ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА
ОБЩИНСКИЯТ КОМИТЕТ НА СЪЮЗА НА

КОМУНИСТИТЕ
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЦИА 

АИСТИЧЕСКИЯ СЪЮЗ 
ОБЩИНСКИЯТ СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ 
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗА 

НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА МЛАДЕЖ 
ОБЩИНСКИЯТ ОТБОР НА СУБНОР 
И ОСТАНАЛИТЕ ОБЩЕСТЕВНО-ПОЛИТИ- 
ЧЕСКИ ОРГАНИЗАЦИИ В ДИМИТРОВГРАД

ПО ПОВОД 8 септември — 
Деня на освобождението на 
Димитровград и Титовите и . 
наши юбилеи, в хола на Цен
търа на култура в Димитров
град е открита изложба: „Ти- 
то — Партия — Революция"- 

. Изложбата е подготвена от 
Югославската галерия за реп
родукция на художествени тво 
рби, подпомогната от Музея 
на революцията и Музея на 
ЮНА в Белград.

Изложбата се състои от 50 
фотографии и 70 други доку
менти — общо 120 експонати 
изтъкнати на повръхнина от 
20 метри квадратни. Докумен
тите представляват тематичен 
цикъл за революциония и жиз 
нен път на другаря Тито, СЮК 
и Революцията ни от 1928 го
дина до днешни дни.

Изложбата е документ 
борбата на другаря Тито: сре
щу диктатурата на крал Алек
сандър и наследниците му, за 
Народоосвободителна война и
военно-политическата 

ност на Връховният комендант. 
Следващият етап разказва за 
борбата за самостоятелен път 
в изграждането ни на социа
листическото ни общество. То
ва е материал, станал вече ис
тория. Необвързаността и сил
ният подем на социалистичес- 
ките самоуправителни отноше
ния, както и всенародната от
брана, също са намерили до
стойно място в изложбата.

Изложбата ще бъде отнри- 
та от 25 до 30 август т.г.

за

ан-.ив- ЧЕСТИТЯТ

8 СЕПТЕМВРИ—ДЕНЯ НА ОСВОБОЖДЕ
НИЕТО ОТ ФАШИСТКО РОБСТВО

НА НАСЕЛЕНИЕТО ОТ 
ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА

В годината на Титовите
пожелаваме още по-добри 
социалистическото 
общината и страната

и наши юбилеи 
успехи в 

строителство на
Тави изложба, освен в Ди

митровград, е била още а Бел 
град, Аранджеловац, Лесновац, 
Босилеград и други места.

Строеж на жилища Д. С.
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БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА СТРОИТЕЛНА ПЛОЩАДКА

40 милиона динара 

за нови
ТАЗИ ГОДИНА ще бъде за- 

бележена Преди няколко ДНи започна 
преустройството и модернизи
рането на комуналната клани
ца в Босилеград — важен сто 
лански обект за развитие на 
животновъдството в Босиле- 
градсна община. За този обект 
ще бъдат изразходвани около 
8 милиона динара, от които по 
ловината са получени от Ре
публиканския фонд за разви
тие на недостатъчно развити
те краища.

Твърде важен обект, чието 
изграждане започна преди две 
седмици е новият здравен дом 
в Босилеград, който ще бъде 
от голямо нзачение за по-нз- 
татъшното развитие на здрав
ното дело в общината. Необ
ходимите средства в износ от

като една от рядко 
иктензивно строителните 
Босилеградска община. Тук се 
га се строи на всяка крачка. 
Цялата община, а по-специал
но Босилеград прилича на ед
на строителна площадка.

Общо строят се петнадесет 
стопански, комунално-битови и 
други обекти, за които до края 
на тази година ще се израз
ходват повече от 40 
динара.
ще бъдат от голямо значение 
за по-ускорено обществено-ико 
номическо развитие на Босиле- 
градска община и успешно оаз 
решаване на редица въпроси, 
които са от жизнено значение 
за населението.

До края на тази голина

за

милиона 
Всички тези обекти Изглед от Босилеград

7,5 милиона динара са изцяло 
осигурени от Републиканската 
общност по здравно осигура- 
нюе. По същото време продъл 
жава доизграждането на здрав 
ните амбулатории в Горна Ли- 
сина и Горна Любата. Допъл-

общинския комунален фонд в дължина от 41 
ще се изразходват 3,7 милио- който ще се ползва за 
на динара, а вече през идна- трификацията на девет 
та година се очаква началото За изграждането 
на изграждането на градската бент с необходимите трафопо

стове, Общинската скупщина 
е осигурила към 10 милиона 
динара.

За подобряване на пътно
транспортните връзни и за::р*аз 
витие на транзитния туризъм 

Босилеградска община голя
мо значение ще има асфалти
рането на пътя Радичевци' — 

гран ичн о-пропуск вател н и я 
пункт в Рибарци. До. крад ра 
тази и началото -на. идната 
година за този обект, ще се 
изразходват над 10 милиона ди 
нара. Ще бъдат, построени и 
мостове в Радичевцй й Млеко 
минци. В Горна Любата ще 
бъде построен ученически 
стол, за който са вече . обез
печени един милион'динара.

километар, 
елек- 
села. 

на този о-

канализационна мрежа.

Трябва да се изтъкне, че з 
Бооилеград продължава изграж 
дането на Дома на културата, 
а до края на тази година 
него ще се инвестират още 3 
милиона динара.

тря'бва да отпочне с работа пар
на хлебопекарница в Босилег
рад, която с дневното си про
изводство от около 5 хиляди 
килограма хляб, ще задоволява 
нуждите не само на гпада, но 
и на околните села. За този 
обект ще б-кдат изразходвани 
нрд 3 милиона динара, които 
ООСТ „Услуга” е обезпечила 
от банкови кредити и от Ре
публиканския Фонд за оазви-

До нрая кг тази година ще бъде довършен 
тропроводът Лисина — Любата, парната хлебопекарни 
ца и водопроводната мрежа в Босилеград, здравни ам
булатории в две села. ученически стол в Горна Люба 
та и още голям брой други обекти

елек-
в

в

За доизграждане и осъвре
меняване на новия хотел в 
Босилеград започна въвеждане 
то на парно отлоление, за ко
ято цел ще се изразходват 1,5 
милиона динара.

нително осигурените за 
цел средства възлизат на 400 
хиляди динара.

През тази година най-голям 
размах получи номунално-бито- 
вото сторителство, което 
допринесе проблемите от тази 
област да бъдат все по-мало- 
бройни. В Босилеград се довт,- 
ршва уреждането на Добродол 
ската долина, минаваща през 
центъра на града. За финанси
рането на тази крупна водно-

тазм стопанска акция от републи
кански източници са обезпече
ни около 15 милиона ди-нара.

Не малко значение за окон
чателно разрешаване на въп
росите от областта на водо
снабдяването в Босилеград и- 
ма изграждането на новата 
водопроводна мрежа в дължи
на от тринадесет километра. От

тие на недостатъчно развити
те коаища.

В Босилеград е в ход и из
граждането на нова жилищна 
сграда с десет апартаменти. 
За целта 
общност за жилищни въпро
си е осигурила 3,8 милиона ди 
нара.

ще

Особена важност в тазгоди
шното комунално-битово строи
телство в Босилеградска общи 
на има довършването на елек 
тропровода Лисина — Любата

самоуправителната

:•= В.. В.

—ИЗ ДЕЙНОСТА НА СК В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА
В ГОДИНАТА НА ЮБИЛЕИТЕ НА ДРУ-. 

ГАРЯ ЙОСИП БРОЗ ТИТО И НА 
ВСИЧКИ НАШИ БРАТСКИ НАРО 
ДИ И НАРОДНОСТИ, НА ТРУДЕ
ЩИТЕ СЕ И ГРАЖДАНИТЕ В БО- 
СИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА '

Идейното образование 

постоянна задача
СЪРДЕЧНО ЧЕСТИТЯТ

8 септември — Деня на освобождени
ето на Босилеградска община от фашизма

С ПОЖЕЛАНИЯ ЗА ОЩЕ ПО-ГОЛЕМИ 
ЗАВОЕВАНИЯ В СОЦИАЛИСТИЧЕС 
КОТО ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЩИНА
ТА И СТРАНАТА НИ

марксистка литература, което 
отрицателно действува върху 
по-съдържателното идейно-по
литическо оспособяване на ко 
мунистите.

Всъщност това бяха поедва- 
рителни приготовления за пред 
стоящото заседание на Меж- 
дуобщинската партийна конфс 
ренция.
лизира състоянието и разви
тието на Съюза на комунисти

По инициатива на Ме- 
ждуобщинсната конфе
ренция на СКС в Юнско- 
моравския регион през 
миналата седмица з Бо
силеград се водиха раз
говори във връзка с ак- 
туалните въпроси за 
досегашното развитие на 
Съюза на комунистите 
в Босилеградска общи

на което ще се ана-

В разискванията, в които у- 
частвуваха повече души, 
посочиха конкретни резултати 
в развитието на Съюза на ко
мунистите □ общината, а също 
така и слабости явяващи се в 
ежедневната практическа дей- 

‘ ност.

сете в региона.
На проведените разговорите 

Босилеград по-зад7,лбочено Зя 
ха разгледани въпросите: и- 
дейно-политичесното и акцион 
но оспособяване, организира 
ността и организационното из
граждане, класово-социалното 

• укрепване чрез приемане на 
нови членове и осъществява
не на кадровата политика^ на 

на комунистите в общи

ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА 
ОБЩИНСКИЯТ КОМИТЕТ НА СКС 
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ССРН 
ОБЩИНСКИЯТ СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ 
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦЙЯ НА ССМ 
ОБЩИНСКИЯТ ОТБОР НА СУБНОР

В БОСИЛЕГРАД

на

местни общност нямат партии 
ни организации.

След конкресите са приети 
350 нови членове, от 
150 са земеделски производи
тели, а 54 работници от мате
риалното произвоодтво и услу 
жните дейности. Главно са при 
емани млади земеделци и ра
ботници. Обаче, броят на но
воприетите жени е малък.

Все още е недостатъчно и- 
образова-дейно-политичесмо 

ние на всички членове и 
не само колективното, но 
индивидуалното. В редица пар 
тийни организации липсва кон 
нретна акция и те все още се 
занимават сами със себе си. 
Между другото не се върши 
организирана подготовка за съ 
държителна партийна дейност 
а по-специално за провеждане 
на партийните заседания- Ня 
кои от организациите приема 
нето на нови членове не ечи

токоито
и

Съюза
наТа.

В разговорите, участвуваха 
представители на Междуобщи 
нската партийна конференция, 
членове на .Общинския коми
тет на СКС, секретари на ня- 

.първични партийни оргз- 
членовете на Коми 

на Съюза

НА 28 АВГУСТ В ДИМИТРОВГРАД СЕ ПРОВЕДЕ

ТРАДИЦИОНЕН СЪБОРСпоред данните, които изне 
се Григоров, през миналата го 
дина са били организирани че 
тири семинара за сенретарите 
на първичните партийни орга
низации и един за членовете 
на сенретариатите им. Също 
така са били устроени 415 
сказки в партийните оргакиза 

на ноито са участвували 
членове на СКС.

кои
НА 28 АВГУСТ в Димитров- В спортния център „Парк" 

град се състоя събор на край- За„ изпълнена нултурно-художе
граничното население. Граница ствена програма, в която взе
та беше открита в 5 часа сут- ха. .участие ансамбълът на Ра-
ринта, а събора завърши в 18 дио Белград „Туристическо ко-

сняването на партийните редо цаса вечерта. На събора при- ло", съставен от известни ес-
ве с нови членове, младежки. съствуваха над 15 хиляди ду- традни певци и хумористи. В
те организации почти и не у- ши от двете страни. 1 програмата също участвуваха

По време на събора работи- танцовият състав „Абрашевич"
ха всички магазини, така че от Ниш и самодейците при ку

В преднонпреония период можеха да се нупят индустри- лтурно-художественото _друже
трябва да се засили партий- , ални стоки за широно погреб- ство „Георги Димитров а Ди
ната дейност и отговорност ление. митровград. Тази програма 6е-
поотделно на всекого, за да Между културните манифе- ше заснета и съпата ще Оъде 
се постигнат още по-добри ре стации важно място зае излож излъчена по вълните на над о
зултати — бе казано на раз- бата на фотодокументи под Белград в неделя — на ч сеп-
говорите. название „Тито, Партия, рево- . тември.

люция". уредена на открито 
пред културния център.

низации и 
сията за развитие 
на комунистите 
ска община.

в Бооилеград-
тат за своя постоянна длъж 
мост. В подготовката за опре

реч
сек?е8таВрГПнаеоКТана0ИСКС к
Босилеград ГОНЕ ГРИГОРОВ 
изтънна, че Съюзът на комуни 

общината досега е по 
забележителни резул-

частауват.ции, 
над 6 хилядистите в 

стигнал 
тати в
раност. Преди конгресите съ
ществували са само девет ме-
°Г,аПвТчШв°СеГГ"встС зщТв реализиране на про,шшшш

При ОК на СКС Съществу- 
_ Актив на лектори, чиите 

членове са длъжни да оназват 
на партийните органи-

партийната си оргаиизи
ва

А. Д-
В. В.
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„В МИТНИЦАТА Е НЕОБХО
ДИМА КОЛЕКТИВНА 

РАБОТА“
Л

Толичто се обърнахме нъмв течение на тази година, са 
открити 60 случая и са запле
нели 1,5 тона наркотик. А това 
е само една част от дейност
та на хората, работещи 
границата.

В разговора Топич изтъкна, 
че само минаващите камиони,

— Още когато започнах с 
работа в димитровградската 
митница първото, което ми бе
ше на ума. е че тази служба 
изисква колективна работа. С 
тези думи започна разговора 
ни с ВЛАДО ТОПИЧ, един от 
ръководителите на пропусква- 
телния пункт „Градини". И в 
течение на целия разговор с 
него централно място заема
ше работата на всички работ
ници.

— В митницата в Димитров
град работя от 1964 година. 
Най-напред като завеждащ 
смяна, сетне като ревизор и 
завеждащ митническите рабо 
ти на жл. гара и последната 
година и половина на пункта 
в „Градини". На този пункт 
всички работници изпълняват 
задачите си и приятно е с та
кива хора да се арботи. Ма
кар че работят само 25 мит- 
ничара, в четири смени, те ус 
пешно изпълняват всичко, кое 
то се изисква от тях. а това 
никак не е лесно.

Не трябва да ое забрави 
фактът, продължи Топич, че 
по броя на минаващи пътници 
сме един от най-обременените 
пунктове — трети в страната. 
Само в течение на миналата 
година през „Градини” мина
ха над 5 милиона пътника. Да 
напомним, че през миналата 
година открихме 90 опити на 
нелегално внасяне на наркоти 
чни вещества и запленихме 
над 3 тона наркотик. Досега,

беше какво се получава с то
ва.

— Основното о увеличаванона на пропусквателната мощност
на пункта и създаване на ус
ловия за по-успешна работа на 
целия колектив. Очаквам съ
що, че ще се увеличи и броя
на митничарите на този пункт,
понеже сега работещите са
обременени доста.

Разговорът с Топич не мо
жеше да се провежда по друг
начин, понеже той винаги го
вореше за работата на колек
тива, но не и за собствената
работа. Но от другите му ко
леги узнахме, че той е не са
мо ръководител, но и приятел
с всички от тях. Приятел в 
този смисъл, че винаги е го
тов да поеме работата на все 
ни от тях, ако някой от хора
та му, по каквато и да е при
чина, не е в състояние в мо
мента да работи. За всички 
тези положителни черти и ус
пешна дългогодишна работа 
през 1975 година е получил 
„Митническа грамота”.

„ГРАДНЯ”

В. Топич Разширява се пшершкс- 
технкческата база

през един ден, са от 500 до 
600, но ударение слагаше вър 
ху откриването на наркотици, 
в което са участвували всич
ки хора на тази митница.

— В момента, когато в све
та е все по-често явление у- 
потребата на наркотични 
щества, особено от младото 
поколение, наша задача е 
всички сили да се борим сре
щу това обществено вредител
СТ80.

& СТОЙНОСТТА КА ОБЕКТА ЩЕ ВЪЗЛЕЗЕ НА ОКОЛО 
30 МИЛИОНА ДИНАРА 

На площ от около 25 хиляди 
квадратни метра в местността 
„Съставанът” нрай Димитров 
град изниква новата материал
но-техническа база на строител 
ното предприятие „Градня”. Се 
гашната база, намираща се 
край няногашното футболно иг 
рище на ,,'А. Балнансни”, на но 
ето през последните няколко 
години изникнаха жилищни 
блокове), е твърде нефункци

Освен това той е деен об
ществено-политически работ
ник. Член на политически ак
тив при ОК на СКС и ОК на 
ССРН, както и председател на 
Скупщината на общността за 
пряка детска защита и пред
седател на трета първична ор
ганизация на запасните военни 
командири.

онална и задръстена. Същевре 
менно загрозява изгледа на 1а 
зи част на града. Това са при 
чините, че изместването на 6а 
зата се наложи не само като 
необходимост, но и като спе
шен за разрешаване проблем.

В новата база засега е пос
троена фабриката за производ 
ство на готов бетон и е пусна 
та в действие. Мощността й 
е 15 до 20 кубика готов бетон 
на час. Работи се по-нататък

ве-

с

В момента на пункта в „Гра
дини" се изграждат 
нови трасета. Въпросът, с кой

четири

А. Д.

върху откриване нг сепарация, 
за ноято е необходим и атре 
гат. След известно врме следва 
да се монтират 
ленти, а мощностите да се уке 
личат с нови 20 кубически ме 
тра бетон на чаг.

Към фабрината за производ 
ство на бетон вече успешно 
работи преса за производстго 
на бетонна галантерия, откос 
но бетонни строителни матери
али. Тана например тече произ 
водството на бетончи елементи 
за бордюр на троюари, блоко 
ве за строеж на »*бенти, пло- 
чици за тротоари. Понастоя
щем се разработват техноло
гии за усвояване на производ 
ството на още други бетонни 
изделия, необходими за стро
ителството.

В новата база щ| бъдат пое 
троени и други обнкти: енлад 
за стротелни материали, обеьг 
за електро-техничесчи, водопро 
воден, баварсни и 
чен

Двамата от „Тигър" в Димитровград
транспортни

ТРУД ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЗАВОДИТЕ
ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯТА на 

най^голямата димитровградска 
фабрика „Тигър — Димитров
град” се говори вече няколко 
години. При това се посочва, 
че е необходимо изграждане 
на нова фабрика за гумени 
нишки на базата на латекс. 
Също така се предвижда мо
дернизацията на цеха за об- 
мотаване на нишките, както и 
реконструкция и модерниза
ция на фабриката за гумени 
профили, относно гумени тех
нически стоки.

Такива амбизиоцни планове 
изискват доста труд, особено 
при разработката на новите 
технологии. Необходимостта с 
цифри и фанти да се „обос
нове” и докаже изправността 
от такива капиталовложения 
възлага пред специалисти и 
отговорници максимално анга
жиране.

Немалка част от работата по 
изготвяне на проектодокумен- 
тацията поемат двамата спе
циалисти в „Тигър — Димит
ровград": техническият ръново 
дител, инак инженер-технолог 
Михаил Иванов и инономистът 
Васил Георгиев. И двамата по 
чти паралелно се развиват с 
предприятието, тук печелят и 
трупат опит.

— Всъщност за реконструк-

цея говорим още от 1973 годи
на. Но в настоящия момент се 
наложи документацията да се 
завърши в сравнително кратък 
период. Налагаше се уточнява 
не на технологиите. Ползвахме

. ШШ&

ветните институции целокупна 
та документация, което отваря 
вратата към очакваната ренон 
струнция и модернизация 
производството.

— Финансовият ефект след

около 30 милиона динара.
Значителни средства вече са 

спестени, тъй 
специалисти почти самостояте 
лно изготвят целокупната до
кументация. Но и двамата се 
възпротивиха на една такава 
констатация. Те настояваха да 
се изтъкне колективната рабо 
та. понеже заслуги имат и 
други специалисти, отговорни 
Ръководители ...

В колектива обаче 
оценяват заслугите 
та специалисти и ги предлагат 
за тазгодишна септемврийска 
награда. А те през цялото 
ме, освен редовните си задъл
жения, влагат много труд, за 
да завършат поетото задълже
ние на време. Следва да се 
напомни, че за тоя труд те не 
получават никакво парично въз 
мездие, въпреки че в отделни 
моменти се е налагало да ра
ботят и след работното време, 
па дори и в къщи.

Двамата специалисти 
ват обаче, че благодарение на 
колективния дух, на разбирате 
лстаото, подкрепата и чувство 
то на отговорност у ръково
дещия екип — предстоялата 
ренонструнция и модернизация 
могат успешно да се 
дат.

като двамата
на

правилно
на двама-

вре
армировь- 

цех, работилница за попра 
вка и поддържане на машини 
ия парк и стоварена работилнч 
Ца. Също така 
стол с ресторант, на -то и упрьв 
ленческа сграда на техничре 
ката база. Налага 
трои трафопост и

ще ;е построи

тг » е да пос-
да се подо 

ори начество на етектроснаб 
Диването, с оглед нарасналите 
потребности от 
гия.

М. Иванов и В. Георгиев
изтък-

лредложенията на производи
телите, но едновременно тряб
ваше да се съобразяваме и с 
изискванията на пазара — за
яви Михаил Иванов.

Вложеният труд не е напра
зен: „Тигър — Димитровград" 
е готов да доотави до съот-

ренонструкцията и модерниза
цията наистина ще бъде вну
шителен — поде инономистът 
Васил Георгиев. — Приходите 
трябва да се удвоят, дори ут
роят. За цялата реконструк
ция и за оборотни средства 
ще бъдо необходима сума от

елен1/роене;>-

Стойността 
риално-техничесна I 
„Градня” ще възлез;*
30 милиона динара, а същата 
ще се строи етапмо.

на ночата адате- 
база па 

на около

прове-

Ст. Н. — А. Д. Ст. Н.
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НА КУЛТУРНИ ТЕМИ
ДИМИТРОВГРАД

РАЗШИРЯВА СЕ МАТЕРИАЛНАТА БАЗА Чествуванв в ши на 

Титовите юбилеи
ЕДНА от предпоставките за 

богат нултурен г 
риалната база, т. 
на обекти за културни цели. 
Въпреки че Димитровградска, 
Босилеградска, Бабушнишка и 
Сурдулишка общини принадле
жат към стопански изостана
лите нраища. немалки сред
ства се отделят за културни 
цели. В Димитровград 
редствено след освобождение
то от фашизма бе построен 
културен дом', останал през из 
теклите години средище на це 
локупния културен живот в об 
щината. В Босилеград пък. бла 
годарение на немалката 
-на Републиканската

сграда също е построена с 
помощ на Републиканската ку 
лтурна общност. Тъй 
непосредствена близост е и 
основното училище има основ 
основното училище има осно
вание този обект пряко да по 
виши интереса сред учащите 
се към различни нултурни

сред трудещите се на града. 
Естествено, че след реконстру 
кцията на нултурния дом ще 
се създадат реални предпоста 
вки за разнообразяване на кул 
турния живот.

Наскоро или за

живот е мате- 
е. наличието като в

ПОДГОТОВКАТА за чествува 
не 8 септември — Деня на 
освобождението на Димитров
градска община от фашизма 
текат ускорено и според ут
върдената програма.

По повод Деня на освобож
дението в Димитровград ще 
се състои общински Събор и 
тръжествена академия в наве 
черието на празника. На това 
тържество ще се произнесе 
слово за изминалите тридесет 
и три години подем и на бъл
гарската народност ^както и на 
всички братски народи и на
родности в Югославия.

Тазгодишното чествуване на 
8 септември ще бъде по-тър- 
жествено и

открита изложбата „Тито — 
Партия —• Революция" по слу 
чай на празнина и юбилеите.

Изпратени са покани и до 
представителите на съседните 
общини, град-побратим, 
и представителите на Региона 
и Републината 
лужили граждани.

Димитровградските 
ри в чест на 8

определен 
период се предвижда адапта
цията или пък 
на подобни обекти

изя строителство 
- и в други 

рацони на нашите общини — 
Клисура, Звонци и пр. Ес

тествено, че не изведнъж и 
не нявсянъде, нъдето има нуж 
да от такива обекти, могат да 
се построят. Но с разрешава
нето на най-належащите нуж
ди, създаването на самодейни 
културно-художествени друже 
ства и групи — в значителна 
степен се задоволяват култур 
ните потребности на 
нието.

ви.
Пак снепос- помощ на Републикан 

ската културна общност 
коло 600 хиляди динара, 
помощ от страна на ооновни- 
те организации на сдру:;;зния 
ТРУД тези дни ще започне ре
конструкцията

от о- 
но и

в както

и всички зас-

пенсионе 
септември ор

ганизират излет до Гердап и 
обратно. Около петдесетина 
старци и заслужили пенсионе 
ри ще видят и този наш ги
гант

_ културния
дом в Димитровград. Нарасна 
лите културни потребности изи 
екват спешно 
този

на
ПОМОЩ

културна 
общност се строи съвременен 
културен дом, 
красив и модерен. Реконструк
цията на културните домове е 
направено в Бабушница и Сур 
дулица.

решаване на 
въпрос и инициативата 

на обществено-политическите 
организации срещна подкрепа

изключително
където мощната река

ма?аРХЕеН,?ГеИрдап"РаВеНа 
Улиците на града се уреж

дат, магазините пълнят със 
стоки с една дума — Димит
ровград кипи от 
на празнина.

населе-

масово защото се 
чествува в знак на Титовите 
и наши юбилеи.

Но не само градовете са 
обект на интерес сред култур
ните работници и радетели. 
Районните центрове в общини 
те също стават някакви „мап 
ни" центрове, където също се 
провежда .оживен културен жи 
вот. Обикновено те имат по
мещения за културни манифе
стации и тържества, а тук най- 
често действуват младежки са 
модейни колективи.

Тези дни Божица — в Сурду 
лишка община — ще получи 
обект, от накъвто отдавна се 
чувствува остра нужда. Тук 
^е бъде настанено читалище, 
а се очаква и създаване на 
самодейни групи. Хубавата

подготовната
— Най-достойно ще посреш 

нем празника — сподели Бо
рис Борисов председател на 
Общинската скупщина .и на 
Комисията за чествуване на 
празника, и за това защото 
плана в производството е за 
шестте изминали месеци на 
годината изпълнен, по всички 
те поназатели, от почти всич
ките ООСТ в общината. Убе
ден съм — продължи Борисов 
— че този ентусиазъм ще про 
дължи и през следващите дни 
и седмици донрая на текуща
та делова година.

В хола на Центъра на кул
тура в Димитровград вече е.

В навечерието на 8 септем
ври ще се .положат венци на 
паметната плоча на гимназия
та „И. Б. Тито" на която са
изписани имената на 
ровградските загинали бойци. 
Венци ще положат предста
вителите на Димитровградска 
община и побратима му А- 
лександровац Жупсни. След то 
ва ще бъде тържествено от
белязано изграждането на гра 
ничният пропуснвателен пункт 
„Градини". След спортните съ 
стезания ще започне народно
то увеселие.

димит-

Амбулаторията в Божица
Д. С.

7 БОСИЛЕГРАД В ДВОРА НА ОСНОВНОТО У-ЧИЛИЩЕ ,,25-и МАЙ” В БО
ЖИЦАЩе се снима филм за 

партизанската борба СЕМИНАР ЗА 

УЧИТЕЛИ ПО 

БЪЛГАРСКИ

Чч>.

Нов училищен 

обектИзпълнителният съвет на об 
щинската енупщина Димитров 
град прие решение и Димит
ровградска община да се при
числи към останалите общини 
на Южна Сръбия във финан
сирането на филма „Двубой 
за южната железопътна 
ния".

Филмът, ползвайки оригинал 
ш документи на художествено 
научен начин критично говори

за борбите за южните части 
на Сърбия.

Димитровградската община 
ще даде сума от 100 000 ди
нара, която ще се заплати на 
три пъти.

Ако всичко върви по плана 
филмът „Битката за 
железопътната линия” ще бъ
де прожектиран за първ път 
на Пулсния фестивал идваща
та година.

ЕЗИК
обезпечили Самоуправителната 
общност по пряка детска за
щита в общината и СР Сър
бия, Власинсните водоцентра- 
ли, „Хидротехникайй от Бел
град и местната общност в 
Божица. Построяването на о- 
бекта извърши „Хидротехнина" 
от Белград.

В двора на основното учили 
ще „25-и май" в Божица по 
повод Деня на освобождение
то на Сурдулишкия край от 
фашизма на 3 септември т.г. 
бе даден на употреба нов учи 
ли1)ен обект, в нойто ще бъ
дат поместени читалище с би
блиотека, ученически стол, ра
ботилница за ОТО и др. За 
целта 1,4 милиона динара са

През миналата седмица 
Босилеград се проведе седмо
дневен семинар за учители и 
преподаватели по български е- 
зин от основните училища на 
общините: Димитровград, Сур 
дулица, Бабушница и Босилег
рад.

вюжнатали-

..

Участниците на семинара оп 
ресниха знанията си по грама
тика и литература. Според про 
грамата, те имаха писмени уп
ражнения и методичен анализ 
на лирични и прозни литератур 
ни творби.

Продавачи на семинара бя
ха специалисти на филологиче 
сния факултет в София, з ор
ганизатор 
самоуправителна общност по 
основно образование и възпи
тание в Босилеград.

М. Величков

ОСНОВНОТО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” 
В ГОРНА ЛИСИНА, ОБЩИНА БОСИЛЕГРАД

ОБЯВЯВА

Конкурсбеше Общинската

в. в.
— преподавател по домакинство — 4 

часа седмично,

— преподавател по музикално възпи
тание — 5 часа седмично,Нов ученически стоп В аптеката:

— Имате ли арсенин?

— Но, господине, за ного аи 
трябва?

— За тъщата?
— Имате ли рецепта?
— Но,но имам снимката й!

Вследствие на незавършени 
някои довършителни работи 
обектът не е приключен към 
водопроводната и канализаци
онна мрежа — асо още но се 
използва. Очанва са а най-ско
ро време ..Градня" да изпълни 
и това свое задължение, а 
същият да бъда предаден нв 
употреба.

Към ооновното училища „Мо 
Пияде" в Димитровград е 

направена пристройка за уче- 
ничесни стол. Средствата за 
строителството съвместно об 
езпечиха Общността по пряма 
детска защита и основното у- 
чилище. Обектът е построен от 
строителното предприятие „Гра

дня”

— преподавател по изобразително из- 
5 часа седмично.ша куство

Условия: завършено виеше или полу- 
висше образование по съответния предмет. 
Конкурсът е открит 15 дни от публикуването

Димитровград.

СТРАНИЦА в

ВРАТСТВО 2 СЕПТЕМВРИ 1977



БОСИЛЕГРАДПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА СДРУЖЕНИЯ ТРУД

ВСЕ ОЩЕ В ЗАКЪСНЕНИЕ И девойки в строя
според програмата от пп.рпия 
курс и постигнатите резултати 
са били твт.рде добри. Тези 
девойки сега похаждат вто
рият образователен курс.

Веднага след обучението на 
девойките, ще прод-ьлши и о- 
бучението на младежите, кои 
то нямат завт,ршено средно 
образование.

Трябва да се отбележи, че 
условията за този вид обуче
ния са добри, а с това и ре
зултатите, които ее осъществя 
ват.

Вт,з основа на Закона по 
всенародна отбрана и програ- 

за подготовка и обучава
не на извънучилищната женс,- 
иа младеж по отбрана и защи 
та, Отдела по народна отбра- 

Босилеград в своя обра
зователен център организира 
тези дни обучение с 
младеж от П7,рви и втори курс, 
иоото е в ход.

Началникът на Отдела по на 
родна отбрана ЦОНЕ ТОДО
РОВ ни осведоми, че в Боси- 
леградсна община и през ми
налата година е проведено о- 
бучение на женена младеж

По-сложен е обаче случаят 
в „Сточар" и основните и ор
ганизации на сдружения труд 
„Нишава" и „Търгонооп". Въп 
реки че има формирано коми
сия и работни групи, досега 
в тези организации не и изгот 
вен нито един проентодону- 
мент. Нато проблем се посоч
ва и организирането публично 
обсъждане и включването на 
работниците, оглед специфич
ността на работата им, в про 
цеса на изготвяване и приема 
не на нормативните антове.

С прилагането на дело на 
Закона за сдружения труд в 
Димитровградска община се 
закъснява. Приетите сронове 
от страна на Общинсния син 
динален съвет, които задължа 
ват всички организации на 
сдружения труд, не се спаз-

щиненият синдикален съвет и 
Общинската комисия за про
веждане на Закона. Но те са 
само „външни фактори". Всич 
но трябва да се решава в ор
ганизациите на сдружения 
труд и от страна на воични ра
ботници в тези организации, 
понежа само по този начин 
ща може да са приложи на 
дело Законът за сдружения 
труд.

мота

на а

женена

ват.

Поотделно в организациите 
от областта на стопанството 
положението най-^ного трево
жи в 
„В. И.
раната комисия досега не е 
нищо работила върху изготвя
нето на необходимите споразу 
мения и правилници.

Според нонстатацията на 
Председателството на Общин
ския синдикален съвет засега 
най-успешно се работи в нау- 
чуковата промишленост „Ти
гър”, въпреки че и в тази ор
ганизация. не се спазват оп
ределените срокове. Досега в 
„Тигър" са изготвени четири 
проентодонумента, които тряб
ва да бъдат готови до края 
на годината. Тези проентодоку 
менти ще получи всеки работ 
ник и те ще се обсъдят и във 
всични трудови единици. По 
този начин работнинът пряко 
ще участвува в изготвянето на 
нормативните антове.

И в конфекция „Свобода” 
са изготвени необходимите 
проектодокументи, които също 
ще се обсъдят от всични ра
ботници в нолентива.

Подобно е положението и в 
останалите трудови организа
ции от областта на стопанст
вото — „Услуга", „Градня" 
„Братство и „Балкан".

мебелното предпр| 
Циле", където ф

иятие
орми- В. В.А. Д.

В областта на обществените 
дейности почти нищо не е на- 

В тези организации НА ПЪТЯ ЗА ВИСОКправено, 
твърде малко се а работило 
върху прилагането на Закона. 
С изключение на Здравния 
дом, Самоуправителнпта общ
ност за непосредствена детена 
защита и гимназията „Й. Б. 
Тито", останалите организации 
бездействуват.

Предстои изграждане на 

някои участъциОсновното училище „Моша 
Пияде" в Димитровград сега 
започва да работят, донато ос 
таналите ооновни училища по 
селата все още нищо не ра
ботят. Нищо не е предприето 
и в органа на 
самоуправителните общности 
на интересите и т.н.

ДО КРАЯ на тенущата го
дина предстоят работи върху 
изграждането на пътища в Ди 
митровградена община. Канто 
ни осведоми председателят на 
Общинската скупщина в Ди- 
миртовград инж. БОРИС БОРИ 
СОВ постигнато

новия до Долни Криводол, в 
дължина от около 2 километ
ра. Също ще сложи асфалто
во платно на участъка на то
зи път от Смиловци до Пър* 
топопинените воденици в дъл
жина от около 2,6 нилометра.

кавица, Сливница, Верзар, Гор 
на и Долна Невля, Петачинци, 
Иснровци и Трънсни Одоровци. 
По този начин този 
свърже с пътя Суково — Ра
кита.

Средства за 
на проекта, на стойност от 350 
хиляди динара, са обезпечени 
изцяло от Регионалната общ
ност за пътно стопанство 
Ниш.

път ще се
управлението.

е споразуме- * 
ние, и същото е внесено 
програмата на Съвета за г 
ща на Нишни регион, да се 
проведат работи на регионал
ния път Димитровград — Ви- 
сочна Ръжана.

изготвяванетоСредства обезпечават 50 на 
сто Съветът за

в
От назаното ясно говори, че 

с претворяване разпоредбите 
на Занона за

ПЪТИ ., - пътища на
Нишни регион и 50 на сто Са- 
моуправителната общност за 
пътно стопанство в Димитров
град.

сдружения труд 
на дело се занъснява и е необ

в

ходимо да се предприемат спе 
шни мероприятия работите да 
се уснорят. Това е една от 
най-важните задачи, 
момента трябва да реши Об-

На този път трябва да прин 
лючат следните работи: Ще 
се изгради макадамени път от 
Пъртопопинсните воденици до 
село Моинци, в дължина от 
оноло 2,5 нилометра и от Въл-

С изготвяването на лроента 
всъщност и започват лодготов 
ките за провеждането на рабо 
ти върху този път в течение 
на 1978 година.

В течение на настоящата го 
дина ще се изготви проект и 
за изграждане на пътя от Ди
митровград до Петачинци, ной 
то ще минава през селата Лу

ноито в

А. Д.

НАШ ПОРТРЕТ
АРХЕОЛОГИЯ

Iрмерен 

шоотник
Археологически 

открития в Бела 

Паланка

I

— Тази година мебелното 
предприятие „Васил Иванов — 
Циле чествува 30-годишнина- 
та от основаването си. Четвърт 
вен тук съм провел и за ни
какви пари не ще отида оттук 
до пенсия — казва Милия Гео 
ргиев,

— единство" от Белград 
до Загреб на участъка в Нова 
Градишна. Др. Георгиев се за 
върнал с ударничесна значна.

ство

Останки 
век и много

През 1953 г. той става член 
на ЮКП. Понеже 
веел в с. Власи

от римско строителство от 4
„ят тя антР°пологически открития гово 
рят за едно сензационално 
откритие.

тогава жи 
много допри 

нел и за изграждането на се
лото.

М. Георгиев

го от тях днес са ВКВ-майсто-
майстор-ръоководител 

на машинното отделение, ро
дом от с. Власи, Димитровград 
ско.

Двадесет и шест години Геор 
гиев е работник и не по-мално 
обществено-политичесни 
в предприятието.

Георгиев добре си I 
за началото на предприятието, 
ногато то беше изключително 
занаятчийска работилница и 
когато почти всичко се изра
ботваше ръчно. Тогава са рабо
тели около 40 дърводелци.

За Георгиев не беше 
тогава трудно да работи, нак- 
то ни сега! Млад и с вяра 
по-доброто утре той еднакво и 
в предприятието и на общест
вено-политичесни план изгаря
ше до победата.

Още нато юноша той се 
калява на трудни и сложни за 
дачи. Като младеж на дваде- 
сетдвегодишна възраст участ
вува в съюзната трудова мла- 
дежна акция — три месеца. 
Работил на автострадата „Брат

архиелогическо II
ри.

Обществено-политическа де
йност от 1952 г. Георгиев проя 
вява в „Циле”. Там Георгиев 
научил мн

Др. Георгиев на нянолно 
ти е награждаван с медали и 
дипломи: медал за труд, дип- 

от Общинската енупщина 
за приноса в социалистическо
то изграждане, златна значна 
за дългогодишна партийна де 
йност и пр.

пъ-
Миналото лятодеец почти сенза

ционално се съобщи за откри 
тие на стара РемисиЯна 
търа на Бела 
Ниш

за неговото време говорят 
го други находки, между 
ито и един 
кръст, след това

ого. мнолома
В „Циле” бил 

стник
спомня но-първият заме 

— председател на пър
вия управителен съвет. Педце- 
сетгодишният Георгиев повече 
пъти е бил и секретар на първи 
чната организация на СН. член 
на общинената конференция 
на СЮН, член на общинския 
синдикален съвет и т.н.

— На всичко

в цен 
паланка, на пътя ранохристиянсни 

,, -•! монети с лико
И ?ибНеария0НСТаНТИН' Те0Д0СИя

Пирот.

Тогава сепицалисти на Народ 
ния музей от Белград и Завода 
за защита на историческите па 
метници от Ниш, с огромна по 
мощ на Общината, 
ями разкопки ; 
запазени ремени 
4 вен на нашата

Георгиев има 
И двамата Между находките 

то привлача и един
двама синове, 

завършили средно 
медицинено училище и рабо
тят в Пирот и в Нови Пазар. 
Сега е по-добре, а нянога че
тирима живеехме с една зап
лата — назва той.

внимание-

намерен заедно о гбсГмонети0
нито

след гол- 
намериха добре 

строежи от
цп пт о еРа в ДЪЛЖИ

НИ ОТ ' 1 1пеТРа С Дебе™ СТепи от 1,10 метра.

в
Изследванията 

па в Бела Паланна 
и през това

това гледам 
нато дълг — казва Георгиев. 
И аз и другарите ми оставих
ме следа след себе 
предприятието.

на Ремизия- 
продължиха 

лято. Републинан-си и в ската общност за 
500 000

Нашият събеседник 
сърдечен и енромен човен. От 

Този труд на др. Георгиев преди нянолно години Георги-
и другарите му въздигна „ра- ев си нупил и къща в Димит-
ботилницата” в ранга на фаб- 
рина и днес мебелната фабри 
на „Васил Иванов — Циле” 
има повече от 300 заети, мно

култура даде 
динара ноито ще бьдат

е просто

Тези находни показаха на оп 
ределена занонитост в антич
ния урбанизъм: това е бил ри 
меки военни
кръстопътя (Ниш — Пирот __
Бела Паланна — Бабушница),

използвани за нонзервиране на 
екземпляри, 

усилия изследвания
та да се доведът до нрай. за 
щото са от изключително

пронамерените 
Правят серовград.

логор-наструм-на

Д. С. зна-
а чение.
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Съобщение

ИЪРВА СРЕЩА И ПЪРВО ПОРАЖЕНИЕ НА МЛАДОСТ 

Младост - Железничар 0:7 (0:1)
АВТО-ШКОЛА

Авто-школата започва с работа на 1- 
ви септември и дава гаранция за пълна под- 

на бъдещи водачи на моторни 
ла от А и Б категория (управляване 
до три тона, всички видове мотори и тракто
ри).

готовка вози- 
с ко лиВ първия кръг на есенните 

състезания в Южноморавска- 
та футболна дивизия „Мла
дост” от Босилеград загуби 
срещу супериорния футболен 
отбор „Железничар" от Бресто 
вац. За босилеградските фут
болисти поражението бе

де убедително, защото загуби 
ха мача при резултат 0:7.

Трябва да се отбележи, че 
бисоното поражение футболи
стите на „Младост" доживяха 
през творото полувреме от иг
рата. През първото полувреме 
получиха само един, а през 
второто дори шеот гола!

Причините за една такава 
игра на „Младост" са съвсем 
ясни: кондиционна неподготве
ност на футболистите. Това бе 
съвсем видимо през второто 
полувреме, когато не успяха 
да се противопоставят на доб- 
бре подготвените футболисти 
от Брестовац.

Обучението вършат специалиста-ин
структори, юристи и лекари.

Народният университет при Центъра 
за култура разполага с обзаведена учебна 

всички пособия които изисква учеб-

твър- в. в.
стая и
ния план и програма, свои коли и полигон 
за практическо обучение.

МЕЖДУНАРОДНА ФУТБОЛНА СРЕЩА

РАВНА ИГРА - РАВЕН РЕЗУЛТАТ Обучението за кормуване 
нася 2.800 динара, за трактористи 500 
мотористи 630 динара.

Според желанието на кандидатите обу 
чението може да бъде и на изплащане от 
три (3) до пет (5) интервала.

За всички справки свързани с авто- 
школата отнасяйте се до дирекцията на Цен
търа за култура в Димитровград.

на коли из- 
и заМицев успешно защищава вра 

тата си. В 35 минута забележи 
хме хубава акция на А. Петров, 
но и тя остана неизползвана.

С желание да изравнят ре
зултата домашните футболисти 
започват още от първите ми
нути на второто полувреме с 
нападения- Й. Денков е голово 
положение, но бие край вра 
тата. Няколко минути по-късно 
забележихме още един хубав 
удар на Й. Денков, но топката 
отиде над напречната греда. В 
8 минута на второ полувреме 
още един шанс, но и К. Кръ
стев не успява да отбележи 
гол. И все до 83 минута дома 
шния отбор създаваше голови 
положения, но те оставаха не 
използвани. В 83 минута съди 
етта присъди дузпа за „Асен 
Балнански" и Б. Михайлов из

„АСЕН БАЛКАНСКИ" „ГРАНИЧАР" 1:1 (0:1)

Димитровград, 28 август. Игрище „Парк". Времето 
хубаво за игра. Теренът идеален. Зрители около 1 000. Съдия 
Петър Василевич (Пирот). Голмайстори: Димитър Славчев в 
12 минута за „Граничар" и Борис Михайлов в 83 минута за 
„Асен Балкански”.

„Асен Балкански”: Г. Ставров 7, М. Тодорович 7, Д. Ве 
личков 7, А. Милев 6, П. Димитров 7,_ С. Иванов 7, С. Мирно- 
вич 6, (Д. Каменов 7), А. Петров 7, Й. Денков 7, К. Кръстев 
7, М. Петров 7, (Б. Михайлов 7).

„Граничар” Д. Мицев 8, П. Костадинов 7, Я- Янасиев 
7, М. Станчев 7, Т. Първанов 7, Л. Славчев 7, Н. Тасков 7, 
Д. Славчев 7, Б. Герасимов 7, Б. Тодоров 7, И. Младенов 6, 
(Д. Мишев 7).

АВТО-ШКОЛА
Димитровград

БАСКЕТБОЛ

М еждун ародн ата 
среща между отборите на „А. 
Балкански" от Димитровград 
(СФРЮ) и „Граничар" от Дра 
гоман (НРБ), състояла се на 
28 август, в рамките на нрай- 

сътрудничество,

футболна то полувреме. Най-голяма зас
луга има голмайстора Димитър 
Славчев, който след индивиду 
ална нация излъга няколко фут 
болисти от защитата на „А. 
Балнански” и топната се наме 
ри в мрежата.

Няколко минути по-късно в 
голове е Б. Герасимов, но 
вратата на домашния отбор 
спасява П. Димитров. В 23 ми 
нута хубав удар на централ
ния нападател на „Асен Бал
кански” — Й. Денков, но Д.

ЮНИОР (Дубовац) - СВОБОДА 

75:82 (34:44)
равни резултата.

В домашния отбор с добра 
игра се изтаъннаха Й. Денков 
и А. Петров, а от гостите най- 
добри бяха Д. Мицев и Л. Сла 
вчев. Съдията П. Василевич ус 
пешно води срещата, за което 
заслуга имат и играчите на два 
та отбора със спортсменското 
ои държание.

граничното 
завърши наравно 1:1. Този ре 
зултат е и най-реален, понеже 
гостите бяха по-добри през 
първото, а домашните футболи 
сти през второто полувреме.

ДИМИТРОВГРАДСКИЯТ бас- 
нетболен отбор „Свобода" на- 
то гост спечели

полза на „Свобода” със слу
жебен резултат 20:0, понеже 
по вина на гостите играта бе
ше прекъсната.

След първите два кръга ве
че може да се каже, че бас
кетболистите вървят успешно 
напред и има основание да се 
очаква окончателно им възтър 
жествуване с минаване във 
висш ранг на състезание.

средата сре
щу отбора „Юниор" от Дубо
вац. Заемащи първо място 
след пролетния полусезон, ди
митровградските баскетболис
ти се наложиха над по-слабия 
противник от Дубовац. Канто 
и в предишните мачове, така 
и тоя път, димитровградчани 
стреляха по-уверено към про
тивниковия кош, което в край
на сметка им осигури и побе
дата.

Първият гол постигна „Гра
ничар" в 12 минута на първо- А. Д.

ПЕРСПЕКТИВИТЕ НА ДИМИТРО ВГРАДСКИЯ СПОРТ

най-привлекателенФутболът В Дубовац баскетболистите 
на „Свобода" играха в състав: 
Филипов, Леков, Джукич, Пет- 
рович, Симеонов, Стоянов, Си 
мов. Петров, Рангелов и Геров. 
Съдейската двойка на среща
та Джорджевич — Павлович 
фуннционира добре.

Щ СЛЕД ИЗГРАЖДАНЕТОНА ФУТБОЛНОТО ИГРИЩЕ 
ОЧАКВА СЕ ОМАСОВЯВАНЕ-ТО НА ТОЯ СПОРТ

членове, а още 20 души се 
подготвяват в младежко-пионер 
ската група. При това седмич
но три пъти се провеждат ре 
довни тренеровни. С оглед на 
предстоъщото първенство и 
преустройството на футбола 
на междуобщинско равнище

същественото е, че успяхме 
да внедрим дисциплина и дру 
гарсни отношения, тъй като ре 
дица години преди това футбо 
листите и изобщо всични спор 
тисти бяха предоставени сами 
на себе си. Считам още, че 
Димитровград заслушва да има 
футболен отбор, нойто ще се 
състезава във висш ранг. Пра 
вилно би било да се състеза 
ваме в Зоналната група, па до 
ри и в Сръбска лига, заключи 
треньорът Виданович.

Да кажем още, че известни 
затруднения за правилно про 
веждане на тренировки и със 
тезания прави обстоятелството, 
че но напълно о построено спо 
магателното игрище. В тази на 
сока сега со полагат усилия.

Разбира со, че занапред ще 
трябва да се отделят повече 
средства: за поддържане на се 
гашното футболно игрище, за 
чиято тревна площ най-високи 
специалисти се изказаха твър 
де ласкаво, а също и за уреж 
дането на трибуни, спомагател 
ното игрище. Общността на ин 
тересите по физическа нултура 
решава част от тези проблеми, 
но трябва да се засили и уча 
стието на Съюза на организа 
циите по физическа култура 
(СОФК-а), който за съжаление 
вече години наред съществу 
ва само формално. От друга 
страна, самите организации на 
сдружения труд и местните об 
щности — чрез доброволен 
труд и материално трябва да 
подпомогнат разширяването 
на спортната база на футбола.

Ст. Н. — А. Д.

Миналата седмица (21 
густ) димитровградчани се сре 
щнаха с баскетболистите 
Електронната промишленост от 
Ниш и мача е регистриран в

ав-Напоследън спортната база 
в Димитровград значително се 
подобри. Изграждането на пре 
красно футболно игрище 
повиши и интереса нъм този 
спорт. Единственият футболен 
отбор в общината „Асен Бал 
кански” в предишното първеи 
ство зае предпоследно място, 
което е причина интереса към 
футбола да спадне. Но в само 
управителната общност на 
тересите по физичесиа нулту 
ра ни осведомиха, че незавид 
ното класиране на футболния 
отбор е резултат на съзнател 
на „жертва”: средствата и си
лите са били насочени нъм съ 
здаване на спортната база.

— Една от предстоящите на 
сони за подобряване на футбо 
ла в Димитровградска община 
— заяви сенретарят на общнос 
тта по физичесиа нултура и тре 
иьор на „А. Балнансии” Еленко 
Виданович —• е омасовяваие 
на тоя спорт. 'А това може да 
стане преди всичко като се 
създаде общинска лига. Запла 
нували
физиултурни дружества в мес
тните общности (в Някои от 
тях естествено ще има и фут 
болни отбори). Основните орга 
низации на сдружения труд съ 
що ще имат свои дружества... 
Оттун сетне бихме набирали 
нови сили — подчерта Вида- 
иович.

Първите резултати може да 
се каже, вече са налице. Съ 
здаден е отбор с 20 активни

на

Ст. Н.

ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНО 

ПРЕДПРИЯТИЕ В БАБУШНИЦА
— димитровградските футболи 
сти проведоха няколко футбол 
ни срещи: с „Прогрес" — Пи
рот, с футболистите от Бела 
паланка и с члена на Втора ли 
га — „Раднички" — Пирот.

— За нас в момента е най- 
важното да създадем другар 
ски отношения, да укрепим ди 
сциплината, да издигнем спо- 
ртменсния дух сред футболис 
тите — продължи Е. Видано
вич. — Правим услия да по
добрим физическата 
на играчите, а с по-младите ра 
ботим и върху теоретическа 
подготовка, относно запознава 
нето им с теорията на футбо-

ин

На всички граждани и трудещи се

НА АУЖНИЦА
закалка

ЧЕСТИТИМ

ла.
По-нататък в разговора узнах 

ме, че занапред далеч по-сис 
темно ще се полагат грижи за 
въвличането на работници и 
останалите трудещи се в спор 
туването. В тази насока има и 
добри резултати. Изпъква оба 
че необходимостта на спортува 
щитс да се обезпечи да рабо 
тят само в първа смяна, за да 
могат редовно да тренират. За
сега за известно число тоя въ
прос е решен, но има и нере 
шени въпроси.

— За мен като треньор най-

ДЕНЯ НА СВОБОДАТА 
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сме създаването на

С пожелания за още по-забележнтелнн 
резултати в социалистическото изграждане
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/— ОСТ „ГРАДНЯ“ 

ДИМИТРОВГРАДИНДУСТРИЯТА НА КАУЧУКОВИ ИЗДЕЛИЯ

„ТИГЪР“ - ПИРОТ
ВСИЧКИ ТРУДЕЩИ -СЕ И ГРАЖДАНИ 
ОТ ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА

ЧЕСТИТИ

НА

ОСНОВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СДРУЖЕНИЯ ТРУД
„ДИМИТРОВГРАД” — ДИМИТРОВГРАД

НА ВСИЧКИ ТРУДЕЩИ СЕ И ГРАЖДАНИ 
ОТ ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА

ДЕНЯ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО 

ОТ ФАШИЗМА — 8 СЕПТЕМВРИ
___ :.'няп

ПОЖЕЛАВАЙКИ ИМ ВСЕОБЩ НАПРЕДЪК 
И РАЗЦВЕТ

ЧЕСТИТИ

8 СЕПТЕМВРИ - РЯ ЙА ОСВОБОЖДЕНИЕТО 

НА ГРАДА ОТ ФАШИЗМА

Строителното предприятие „Градня
видове об-върши строеж на всички 

частни обектиществени и

У

С ПОЖЕЛАНИЯ ЗА НОВИ ТРУДОВИ ПОБЕДИ 
В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОТО ИЗГРАЖДАНЕ

ЗАВОДИТЕ „ТИГЪР” ПРОИЗВЕЖДАТ:

\г
ХОТЕЛСКО-МОТЕЛСКО ПРЕДПРИЯТИЕ

УНИЯ” - БЕЛГРАД— Радиални гуми за коли
— Вътрешни гуми
— Диагонални гуми за пътнически и товарни коли
— Дюшеци, възглавници и други индустриални стоки от 

гума
— Гумени нишки
— Всички видове топки
— Обукви от гума
— Технически стоки за автомобилната промишленост
— Лепила за широко потребление
— други видове стоки

МОТЕЛ — ДИМИТРОВГРАД

НА ВСИЧКИ КЛИЕНТИ И ГРАЖДАНИ ОТ 
ДИМИТРОВГРАД

ЧЕСТИТИ

ДЕНЯ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО 

ОТ ФАШИЗМА — 8 СЕПТЕМВРИ
С ПОЖЕЛАНИЯ ЗА ОЩЕ ПО-ВИСОКИ 

ТРУДОВИ ПОБЕДИ В 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКТО..СТРОИТЕЛСТВО

ТЪРСЕТЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯТА НА „ТИГЪР”!

и
Л Земеделска кооперация 

„Будучност“ Бабушница
г

ОСТ „СТОЧАР” С ООСТ „ТЪРГОКООП” И 
„НИШАВА”

НА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ И ПОТРЕБИТЕЛИ,

И ТРУДЕЩИ СЕ ОТ ДИМИТРОВГРАДСКА 
ОБЩИНА

НА ВСИЧКИ СДРУЖЕНИ 
СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ, 

НА ВСИЧКИ ТРУДЕЩИ СЕ 
И ГРАЖДАНИ

;

ЧЕСТИТИ

8 СЕПТЕМВРИ — ДЕНЯ НА 

8СВ0Б0НЩЕН1ЕТ0 ОТ ФАШИЗМА
ЧЕСТИТИМ

6 септември - Деня на
освобождението на Пужница 

от фашизмаС ПОЖЕЛАНИЯ ЗА ОЩЕ ПО-ВИСОКИ 
ЗАВОЕВАНИЯ В СОЦИАЛИСТИЧЕСКО

ТО СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЩИНАТА И 
СТРАНАТА НИ

С ПОЖЕЛАНИЯ ЗА ОЩЕ ПО-ВИСОКИ 
ПОСТИЖЕНИЯ В

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОТО СТРОИТЕЛСТВО
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ТРУДЕЩИТЕ СЕ В СЕЛСКО-СТОПАНСКО ТЪРГОВСКИЯ КОМБИНАТ ОСТ конфекция „Свобода“ 

— Димитровград
„Власина-продукт“ - в Сурдулица
СЪС СВОИТЕ ОСНОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ НА СДРУЖЕНИЯ ТРУД: 
— „ЗВЕЗДА”

ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА 
МЪЖКА, ДАМСКА И ДЕТСКА КОНФЕКЦИЯ

ЧЕСТИТИ
— ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО,

— „МАСУРИЦА” — СЕЛСКОСТОПАНСКО ПРОИЗВОДСТВО И ПРЕ
РАБОТКА,

I

8 СЕПТЕМВРИ - ДЕНЯ НА 
ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА ДИМИТ
РОВГРАДСКА ОБЩИНА ОТ ФА
ШИЗМА

— „ДОМАШНО РЪКОДЕЛИЕ” — И
— „ТРАНСПОРТ”

ЧЕСТИТЯТ

НА ТРУДЕЩИТЕ СЕ И ГРАЖДАНИТЕ, КАКТО И НА СВОИТЕ 
ПОТРЕБИТЕЛИ, ДЕЛОВИ ПРИЯТЕЛИ И СЪТРУДНИЦИ

5 септември —Деня на осво
бождението на Сурдулица 
от Фашизма

НА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ И ТРУДЕЩИ СЕ

ПОЖЕЛАВАЙКИ ИМ ВИСОКИ ЗА
ВОЕВАНИЯ В СОЦИАЛИСТИЧЕ
СКОТО СТРОИТЕЛСТВО

АВТОТРАНСПОРТНО ПРЕДПРИЯТИЕ 
„АВТОТРАНСПОРТ” — БОСИЛЕГРАД

НА ГРАЖДАНИТЕ И ТРУДЕЩИТЕ СЕ ОТ 
СУРДУЛИШКА И БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНИ

ТРУДОВАТА ОРГАНИЗАЦИЯ

„Босилеград“ в Босилеград
С ОСНОВНИТЕ СИ ОРГАНИЗАЦИИ НА СДРУЖЕНИЯ ТРУД

I „Слога“, „Напредък“, „Изградня“, 
I „Услуга“, и общата служба

ЧЕСТИТИ

Деня на освобождението от фашизма 

5 септември на Сурдулишка община 

8 септември на Босилеградска община
С ПОЖЕЛАНИЯ ЗА НОВИ УСПЕХИ ВЪВ 

ВСИЧКИ ОБЛАСТИ НА СОЦИАЛИСТИЧРСКОТО 
ИЗГРАЖДАНЕ

!

:
НА СВОИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ, ТРУДЕЩИ СЕ И ГРАЖДАНИ 

В ОБЩИНАТА

ЧЕСТИТИ

8 септември—Деня на осво
бождението на Босилегра
дска община от фашизма

С ПОЖЕЛАНИЯ ЗА НОВИ ТРУДОВИ УСПЕХИ В СОЦИА
ЛИСТИЧЕСКОТО СТРОИТЕЛСТВО

КОМ РАЗ
ЛЮБЛЯНА

ГРАНИЧЕН ТУРИСТИЧЕСКИ СЕРВИЗ
— ДИМИТРОВГРАД

На всички граждани от Димитровградска 
община

ЧЕСТИТИ

В септември — Деня на осво
бождението от фашизмаТРУДОВИЯТ КОЛЕКТИВ НА

ГОРСКАТА,,СЕНЦИЯ В БОСИЛЕГРАД като им пожелава нови трудови 
завоевания и победи

НА НАСЕЛЕНИЕТО, ТРУДЕЩИТЕ СЕ И ГРАЖДАНИТЕ ОТ 
БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА Гостилничарското предприятие 

„ЦЪРНИ ВРЪХ” 
в Бабушница

ЧЕСТИТИ
ЧЕСТИТИ НА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ

Деня на освобождението на 
Лужннца — 6 септември

8 СЕПТЕМВРИ ДЕНЯ 
НА1СВОБОДАТА

като им пожелава още по-голми успехи в 
социалистическото строителство

„Църки връх”
в своите заведения в Бабушница и 
Звонска баня ви предлага пнтателна 

в своите заведения в Бабушница и в 
и безалкохолни питиета.

С ПОЖЕЛАНИЯ ЗА НОВИ УСПЕХИ В СОЦИАЛИСТИЧЕСКО
ТО САМОУПРАВИТЕЛНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНАТА И ЗА УКРЕП
ВАНЕ НА БРАТСТВОТО И ЕДИНСТВОТО НА НАШИТЕ НАРОДИ 
И НАРОДНОСТИ
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Мисли за свободатаXV*Ю> обича свободата и истината, 
стане могъщ човек, но велик —

ВОЛТЕР

Койчо не 
може да 
коча.

ччи-

Г1'||Тни|1 се обръща с молба 
иъм иондуитора на бързия 
план:

— Ано обичате донесете ми 
още една чаша чай.

— Но за петнадесет минути 
вие поръчахте десет чаши чай- 
Най можете толнова да пиете?

— Аз не ги пия, а ми гори 
одеялото.

★

Свободата нс с в никаква форма на уп
равление: тя се намира в сърце /о на свобод
ния човек. Ж. Ж. РУСО

★
Свободата е право да правиш всичко, 

накърнява правата на другите.

А. ТЮРГОНАША — Рибни консерви имате ли?
— Разбира се. Нанви иска

те: испански, португалски или 
френски?

— А бе, все ми е едно, ня
ма да разговарям с тях.

което нс

★

ГОНЕТНА з Ние сме истински свободни тогава, ко- 
сме запазили способността си да раз-гато

съждаваме самостоятелно, когато неооходи- 
мостта не ни принуждава да защищаваме на
трапени и в известен смисъл предписани ни

Учителката: Ано разрежа то 
зи картоф на дво части, а 
след това всяка половина на 
още дво, какво ще получим?

Ученичката: Картофена сала-
СЕДИМО у Цариброд у на- 

венту „Висок", ченамо авто- 
бусат пийемо кавенце и си 
казуйеме разне ..вреле-неГшпе 
ле". Тува ка дойдем по-добре 
научим новинете у опщинуту 
отколко да слушам радийото 
и четим весниците.

Я н>им казуйем нво има по 
Висок, бай-Стоимен 
кво има по Търнсни Одоровци, 
а Симча распрая млого смеш- 
не работе од Невлю-

Свак петак научим нове рабо 
те, а са че ви распрайим йед- 
ну гонетку кою чу у петак от 
бай-Симу од Невлю-

— Кой че ми каже кикво йе 
това: прайи се у нащу опщи 
ну, че живейе у жега стона 
од странството, че се рани с 
рану од Висок, че пийе воду 
од Забърд1)е?

Бре мислимо сви и никой не 
може да се сети. Испиме по 
йоще две рейийе и никой не 
може да се сети.

мнения.— Ти си това измислил, ка 
же бай-Стоимен, не може да 
се прайи у нащу опщину не
що такова.

Що че се кара рана од Ви- 
сон на горе има и вода. Никой 
не може нищо да каже. Авто 
бусите дойдоше и нийе поче 
мо да се дизамо и сьбирамо 
торбете да си идемо.

— Това йе овчарникат у Ли 
пинено поле — каза Сима од 
Невл»у.

Нийе се зачудимо, а Сима 
добави:

— 1Цо се чудите и майете: 
овчарникат се прайи у Липин- 
ско поле, овцете се докарую 
од Бугарско, раната, че се до 
наРУйе од Висок, оти тука не- 
ма сено за 5 000 брави, а воду 
че пию од Забър^е од новият 
водовод. . .

Бре, верно йе тека. . .

та.
Ж. МАРМОНТЕА

★
— Какво можето да кажете 

за великите химици от XVIII 
век?

— Всички вече са умрели, 
др. професор — отговаря сту 
дентът.

Само глупаците считат своеволието за 
свобода.*

ТАЦИТ3 ★
*распаря
* 1<7>лето няма справедливост, няма и сво

бода, а където няма свобода, там "няма и 
справедливост.

— Знаеш ли до колко годи
ни живеят животните?

— Зависи кой. Заякът мо
же да живее осем години, ов
цата десет, кучето шеснаде- 
сет. . .

— А мишката?
— Е, това вече 

котката.

*з Й. ЗОЙМЕX-
★

зависи от Свободата никога не бива да бъде анар
хия.

ЛАМАРТИНX-Учителят моли учениците да 
напишат по две изречения та
ка, че във всяко от тях да 
има по пет глагола.

— Ти какво си написал? — 
обръща се учителят към уче 
ника.

Момчето става и чете:
— Мама готви, чисти, шие, 

пере и глади. Татко яде. пие, 
пуши, чете и спи.

★х-
За да освободите човек, е достатъчно да 

го научите да мисли, но да мисли добре.
Б. БАУСТ

X
X-
X-
X-
X- ★
X- Само тези, които са 

нея, знаят какво е свобода.
готови да умрат за

X-
МАНЧА X- А. СТАЛ
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