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ПРАЗНИКЪТ ДРАГОСЛАВ МАРКОВИЧ И ЖИКА РАДОЙЛОВИЧ В СУРДУЛИЦА♦

ПОСТИГНАТОТО - ОСНОВА ЗА 

ДИНАМИЧНО РАЗВИТИЕ
0Пише: ДЖУРО ЗЛАТКОВИЧ 0

Септември е месец, носещ особена радост 
родите и народностите в Югоизточна Сърбия- След 
3,5 години тежък живот, 
условия

!на на
около

при изключително сложни военни
през първата седмица на септември 1944 го- А 

дина в граничните околии на Сърбия изгря свободата, спе * 
челена с цената на хиляди и хиляди жертви, с цената 
на големи военни опустошения.

Посрещайки първите септемврийски 
възкресяват и спомените на

ПРЕБИВАВАЙКИ НЯКОЛКО ДНИ НА ВЛАСИНА 
' ДРУГАРИТЕ ДРАГОСЛАВ МАРКОВИЧ И ЖИКА РА- 

ДОЙЛОВИЧ ВОДИХА РАЗГОВОРИ С ПОЛИТИЧЕС
КИЯ И СТОПАНСКИЯ АКТИВ НА СУРДУЛИЦА. РАЗ
ВИТИЕТО НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО 
НОИЕР 1. ДА СЕ ОТСТОИ В ОПРЕДЕЛЕНИЕТО ЗА 
НОВИ КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯ.

то 1на специалистите и др. ви 
сокообразовани кадри и под
черта необходимостта за аде
кватно възнаграждаваме -на 
тежкия физически труд —— 
според резултати от труда.

дни, неволно, У 
ония септемврийски дни от У 

военните години, когато в Югоизточна Сърбия народите и V 
народностите казаха решително НЕ на германските фашис- У 
ти и

ЗАДАЧА

Iтехните лакеи. Те му казаха Не —-тук е наша татко- 
вина; на нашите огнища ние ще се греем. От нашите ,кул- 
турно-исторически паметници ние ще се въДхновяваме за ф 
нови дела, за да можем на всеки враг да кажем НЕ!

В септември 1941 година заизникваха партизански 
отряди, в които комунистите и скоевците бяха начело. И 
тези отряди смело и решително влизаха в неравна борба 
с много по-надмощни и много по-въоръжени противници. 
Вранският партизански отряд, воден от известния револю
ционер и опитен партиен деец Симо Погачаревич, действу
ваше от Буяновац и Враня на север като сътрудничеше с 
Кукавишкия партизански отряд- На Бабишка гора и в по- 
широкия район на Нишкото и Лужнишкото Запланье се бе
ше укрепил Бабишкият партизански отряд.

По Свърлижките планини действуваше Свърлижко 
нишавския партизански отряд. Всичките тези отряди, твър
де интензивно работеха върху идеологическото и полити- ▼ 
ческото издигане на населението, обяснявайки му целите V 
на Народоосвободителната борба и социалистическата ре- 7 
волюция- От 1941 година са известни множество операции ф 
и диверсии за прекъсване на съобщителните връзки в Юго- ф 
източна Сърбия и за унищожаване на окупационната и ку ф

КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯТА — 
СПОРЕД ВЪЗМОЖНОСТИТЕ

V ' V ШШ ' Председателят на Скупщи
ната на СФРЮ Д. 'Маркович 
говори и за насою.те ни в 
.областта на капиталовложени
ята. При това той изтъкна, 
че всеки иска нови капитало 
вложения. Определията ни в 
това отношение са ясни.

— Сега не можем да вла
гаме със същия темп, с кой 
то се развивахме. Предстои 
ни задължението да провеж
даме стабилизация в сегаш
ната степен на развитие, за' 
да можем след няколко го- - 
дини отново да вървим с. кру 
пни крачки напред към по- 
щастливо бъдеще.'

■ ■■

■ ?«■

Ще трябва временно да 
се откажем от някои 
стиционни програми, обреме
няващи нашето производство 
и взимат дори към 
от бруто-националния 
Такива средства за отделяне 
никой не може да поднесе. 
Задача, коят.о стои пред нас 
е да подобряваме производ-

излинговската власт.
на обнова на инве-Септември на 1942 година — е период

отряди и партийно-политическата дейност в 
страната, поотслабнали следствие тежки загу-

Д. Маркович и Ж. Радойлович в разговор с дейци от 
СурдулицаIпартизанските 

тази част на
би, когато множество вестители на НОБ и революцията пад 
наха по бойиие полета, или попаднаха в ръцете на врага, 
а мнозина дейци на терена бяха заточени или интернирани, 
съдени и осъдени от страна на българофашисткия режим. 
Тогава наново се родиха и Бабишкия и Вранския партизан- ^

сил- ф

40 на сто
и на всяка- община поотдел
но. Той изтъкна, че резулта- 

стопанското си

годинаНа 25 август тази 
другарите Драгослав Марко
вич, председател на Скупщи

на СФРЮ и Жика Ра

доход.

тите, които в
развитие постига Сурдулишка 
община,
на добри развойни програми, ствения процес, да пестим и 
а чийто потенциал може да икономисваме средства и ма

териали. Това трябва да пра
вим още по-сериозно ако ис
каме след няколко години да 
имаме по-динамично разви
тие. Затуй Маркович посочи, 
че е необходимо да се про
веждат в живо дело реше
нията на ЦК «а СКЖ и Пред
седателството на СФРЮ. Това

ката
дойлович, председател на РК 
на ССТН водиха разговори с

се дължаткоито
ски отряди.

Септември на 1943 година се характеризира със 
ния разгар и укрепване на партизанското движение в Юго- ф 
източна Сърбия. Силно се увеличиха партизанските отряди, ф 
създадени бяха нови батальони, а много краища и селища л 
бяха освободени от фашистко иго. Народоосвободителио / 
движение приобщаваше към себе си все по широки маси 9 
под лозунга: „Всичко за фронта— всичко за победата. | 
В тези септемврийски дни на 1943 година охрабряваше и ф 

поломсеиие:

политическия и стопанския ак-
Сурдулишка община. създава ново. 

Председателят на
тив на

Общинска-
Сурдулица РАЗВИТИЕТО НА СЕЛСКОТО 

ЗАДАЧА
та скупщина на 
Йован Петров* ч запозна дру 

Радойло-
СТОПАНСТВО 
НОМЕР ЕДНО

Драгослав Маркозич особе-
гарите Маркович и

и другите присъствуващивич
общината но подчерта възможностите 

Той за развитие на селското сто
панство, имайки на предвид

Ита- 
Източния

с развитието. но 
през последните години, 
подчерта, че резултатите от

всо по- наличните условия, като изтък 
на, че о текущ,ия средносро-' 
чен развоен период, е нужно 

об- да се /направи коренен пре
живеят и лом за използване на тези 

възможности. Развойната по
литика в областта на селското 
стопанство — каза той — ще 
се ползва с предимство в на 

революция. шсмг,о икономическо развитие 
Ръководралите на .нЯкЮлко и трябва да станем износчи- 
стопански организации по по- ци, а не да внасяме зърнени 
дробно запознаха др. Марко- храни. Просторните пасища в 

Радойлович с резулта- общината не се използуват до
перспективните развой с та тъч но, а животновъдният изпълнявани срочно, 

фонд постоянно намалява. И 
Взимайки .участие в розго- така досега

др. Драгослав Марко- „мрътви капитали". Но,
Скулщи- ки трябва да види икономи-

капитулира фашистка 
пълчища губеха боеве иа

международното
лия» хитлеристките 
фронт. е всекидневна задача пред 

всички субективни сили в на
шето общество начело със 
Съюза на комунистите. Друга
рят Маркович изтъкна, че то
ва не значи да се слага то*ч- 
ка върху 
та, но че занапред ще се 
влага толкова, колкото се мо
же и не могат да се правят 
фиктивни . конструкции при 
обезпечаването на средства, 
както и това че започнатите 
капиталовложения да бъдат

година на година са 
добри, и че това са резулта
ти на единодействието на 
всички субективни сили в 
/дината, в която 
числящи се от българската но 
родност, като се точи и раз
вива братството и единството 
— една от основните придо
бивки от нашата

Започнаха да се разслояват и българските фашистки 
части - асе ло-често отделни хора и групи «*»яД*«е

движение 
Сърбия, през Църна 

връзка с Тръи- 
съвместни бо-

Народоосвободителиото

българската фашистка войска. Южна 
трааа и Пужиицв, поддържаш постоянна 
ски„ партизански отряд, като с него водеше 
еве срещу общия враг.

Септември 1944 година
борба. В Южна Сърбия бяха сформирани „писти-
бригади и дивизии. Борбата б*ше гора и 3,

Ги;\»оГждаТаГеКИиаЧа"о.голе«и градове а тази част и. 
Сърбия. В съседна България, лод ВЛИЯ«ЛЛ 
външни фактори, се развиваха големи пр_ _
та власт беше заместена с отечественофронтовска.
„силна" окулаторска войска ие остана ншц . Д

бяха освободени: Сурдулица, Владичии хай ло 
Пирот, Димитровград, Кия>«в- 

нов <)

патии към

капитал: овложе.чиЯ-

точка на тази ф 
множество нови

стана връ*иа

на вътрешни и 
Фашистка- 

От оная
вич и 
тито и

На разговора с обществе
но-политическия актив нрисъс 
твуваха Мирослав Здравкович, 
председател на Междуобщин

ската конференция и*
Джордже Митмч, председател 

Симо Йова 
МОК

■Н1И ЛрОПраААИ.
са създавани 

все-селтември
силеград, Бабушиица, Враня# 
вац. Зайчар... В освободените градове

в1ори!те,
В|ич, председател на
ната на СФРЮ между друго- чееката изгода, перспективата 

/резултатите на селското стопанство. Доби 
тък ще се отглежда повече 
ако се има .сметка, ако 
има икономически интерес. А 
такъв вече съществува тук — 
каза Маркович. Той в прюдъл 
жонио на /изказването си, се вац* 
опря върху възнапраждопано-

настъпваше

Във всички краища, конто освободихме сЪс собстое- 
олушеялб ние се мина към обнова / 

ни «или и оръжие, е въ°дуи,еяле"" „ 
и изграждане иа опустошеното от * '

От пепелищата заизиикеах. ио.и ДО«о«. «тро.,. .„ { 
ио.и училища, създавах» се успо.ия за развитие^ укреп 
ваие иа придобивките от кър»а»*та Р ** ‘
Полагат, се осио.ите и. ио.ет. брат.ске общност и, равно- 
правни народи и народности.

живот. то подчерта, че 
и постиженията , във всички 
области на живота в Южно- 
моравски регион са забележи 
телни и представляват добра 

по-у ск оро но 
занапред, особено на 

целия регион,

на Скупщината и 
св нович, председател иа

на ССТН в Южноморавски ре
представителипион, както и 

от общините Враня и Буяно-основа за още 
ра звит/ие 
стопанството Борис Костадинов



[ ПО СВЕТА
НАСИЛИЕТО и РАЗСТРЕЛИТЕ

ПРОДЪЛЖАВАТ КРИЗАТА 
ИРАН

НЕОБВЪРЗАНИТЕСВЕТОВНАТА ПРЕСА И ДЪРЖАВНИЦИ ПО ПОВОД ДЕНЯ НА

УБИТИ РАЛИН И БАХОНДРНАСОКИ ЗА БЪДЕЩЕТО
разговорите между иранския "р^идеи,
Р в сградата иа правнтепотвотр ек

Раджаи, Бахонар и

Това са за-ковите с грани, 
читане самостоятелносттаНеобвързаното 

стана
ла в днвщнид свят — св под 
неправа в коментара ,«а ^си 
нхуа п,о повод юбилея на не
обвързаните, който предал ор 
гамъ<т н а 
бао."

движение 
голяла политическа сй

По ловод 1 септември — 
Деня на необвързаните стра 
ни и 20-подишнината на необ 
вързаното движение генерал
ният секретар на ЦК на 
КПСС и шеф на съ

държана Лео
нид Брежнев заявил, че „дви 
жемието на необвързаните, в 
което членуват почти две тре 
ти от страните в света, има 
немалки възможности в бор
бата срещу 
ха". В поръката си до Фидел 
Кастро, който е председател 
стаузащ на движението, Бреж 
,нев приветствувал всички ръ
ководители и народи на необ 
вързаните страни.

„В годината, когато честву 
ваме 20-годишнината на необ 
вързаното движение, което на 
стана тук, в Белград, и което

По време иа 
и министър председател

бомба, от кодто загии.сли

И

независимостта на тези стро-
сплодирала 
още три лица.

ни и готовност за сътрудни - 
осно- • ' ■ Ч; 'К,-:' Ш2' Ш*\

Над едни милион жители на ' Вт,.ре <и но продс-зителмт.
То!ХнЯлр^ст.Гли а пои. и.

-т. гГи.:: ЖМ® «*»
Раджаи, КОЙТО се иамира е 

че не 8ЯРва

чество на равноправни
ВИ. в Те-— Движението на нообвър 
запито о значително не само 
породи ролята му в развити 
ото на свотовната политиче
ска обстановка, но и затова, 
чо борбата си насочи 
'осъществявано на икономиче
ско равноправие 
ето на министъра на външни 
те работи на Индонезия Ку 
сумаатмаджа.

КЮП „Жемин живетската
делник но 
президента 
Мохамед 
стър—председателя на 

Мохамед Джавед 
които загинали от 

бомба,

— Ти ту, Неру и Насър са 
исторически фи 

необвързването — 
посочва швейЦероката 
цмя АТС. Агенцията продала 
•по-дълъг преглед но развити

и а
Али Раджаи и минитрите велики 

гури на стра< Париж заявил, 
Бахо' атентатът да ъ дело на него-;

. бани €адр,Е • 
в Пан/

к/,магон- ната 
нар,
сплозия на
не 0 сградата на правител- 

Атентатът бил изаър-

ек*- вата ■ организация
който еъК*° се иамира 
риж, лризвал иранския народ 

властта в стра-

военната залпа - о мнвни поставе-
ето на движението V подчер 

Хавана „да превземе
и да сформира

тола, че на срещата в 
президентът Тито спря ДЛ не 
се стигне до разединениемеж 
ду необвързаните страни.

Според ' министъра на въ”“ 
ФРГ Ханс Ди

ството.
шеи в момента, 
сградата на правителството се 
водели разговори между Рад 
жаи и Бахонар.

нововкогато ната
правителство". Иранците, зая- 

той пред Ройтър, не ' 
ПОЗВОЛЯ1- Да Продължи

ежеднев-Видният шведски
„Сидсвенска дагбладвт" сме'ник

публикувал по-дълъг коментар 
за развит* ето и 
на необвързаното движение, 
в който между другото 
изтъква, че „Тито бе личност,

вил 
Я т Аа
опасната криза в страната.принципите

шните работи на 
трих Геншър поръките на Бел 

конференция ,.бЯха 
за бъдешето, как за

живеят държавитз.

Освен президента и преми
ера, животите загубили още 

лица, а са повредени -5 
които и някои 

край

се В отдавна започнатия затво 
насилието

градската
насоки

•три
лица, между 
минувачи по улицата

врен кръг иа 
Иран ликвидациите на режим 
ските противници 
ката разплата чрез 
на най-видните представители

същински е дело на прези
дента Тито, лесно можем да 
се убедим, че доктрината на 
.необвързването

коят.о определи здрави ром 
ки на движението". „Това, че 
Югославия беше първа стра
на — домакин на конферен
цията на необвързаните страни 

президента Ти

едно да 
Значението на необвързаните 

в степен,
и безмилостсградата.

След смъртта на президен
та властта в страната превзел 
Президентският съ««т» 
съч*яЯват председателят 
Скупщината 
председателят на 
съд Ардебили (трет член на 
съвета бе Бахонар). За смърт 
та на двамата високи ирански 
ръководители Презйдентският 
съвет обвинал „петата колона.

атентатистрани се изявЯва 
до която4 те опазват своята 

и действител

продължава 
необ-да е твърде актуална и 

ходима" — заяви в разговор 
Танюг бивши

който на владствуващзта партия се 
на сменят като кадри на филм. 

Равсанджани и Според писането на „ИслЯм- 
Въ’рховиия ска република", в събота и 

били погубени 40 ли-

с амосгоят е л кост 
на независимост". Тези стра
ни, прибавил той, се проти
вопоставят на всеки опит кон 

Изток и За-

е заелуга на
то, който все до смър1Та си 
бе опора на необвързаното 
движение".

с журналисти на 
Ят мексикански 
Луис ЕчевериЯ. Ние сме 
това необвързаното движение 

се обърне

президент
за

фликтът между 
пад да се разшири и на„тре 
тия свят", 
необвързването ми дава повод

неделя
ца, 22 от които са числяЩи 
се към „Мохаджедин халн".

Подходящи статии по повод 
юбилея на необвързаното дви 
жение публикуваха и множес 
тво други световни вестници 
и списания-

къмнапълно да 
собствената си доктрина, към 20-годишнината на
своите коренни принципи, към 

наблягаше и президен
И така продължава опасна 

та и неизвестна обстановканада потвърдя прБ «ципите 
нашите отношения с извънбло

което 
тът Тито. лакеите на империализма и в Иран, продължават рззетре 

бившия ирански президент лите и акциите на разплата, 
Бани Садр, след това лелина 
рите, десничарите м САЩ".
Съветът призвал иранския на 
род „още веднъж да бъде 
пърлел ив, бдителен и спло
тен, за да обезкуражи вра го

В НОВИ САД СЕ ПРОВЕДЕ „КРЪГЛА МАСА" ЗА НЕОБВЪРЗАНИТЕ ПРЕЗ ОСЕМДЕСЕТ 
ТЕ ГОДИНИ

кръгът на насилието посто
янно се затваря... А „кора
бът на иранската революция 
плава и по развълнуванотоДвижението готово па изпълни ролята си море, понеже го води аЯто- 
лах Хомейни". Но от ден на 

вете, въстанали на борба сре- . ден морето под кораба става 
щу исляма".

си роля и отговорност, както 
това правеха и досега.

Тези дни в Нови Сад се про 
веде „Кръгла маса", посеете- да изпълняват 
на на политиката и движение 
то на необвързаните страни 
през осемдесетте години. Пър 
во и основно впечатление от 
тази среща, както подчерта 
Милош Минич, член ка Пред 
седателството на ЦК на СЮК 
и председателствуващ заклю
чителното заседание е, че тя 
'изпълни и надмина очакваки- 
Ята-

вързаните страни са готови 
пол* тическата все по-развънпувано...

ПРОДЪЛЖАВА
АНГОЛА

Накратко ЮЖНОАФРИКАНСКАТА АГРЕСИЯ СРЕЩУ
. ' __ф Министърът на външните работи на Фран

ция Клод Шесон продължава турнето си по Близкия 
Изток. След двудневно пребиваване в Ливан, той при 
стигнал в Дамаск, където водил разговори с Хафез 
Асад.

Пълна солидарност 
с анголския народ

ф Хуард Полпе, председател на подкомитета 
за Африка във Външнополитическия отбор на Пред
ставителния дом на САЩ и шеф на конгресната де
легация. която неотдавна посети южната част 
Африка заявил, че правителството на 
расисткия режим в Претория-

Ф Индира Ганди, според писането на делхий- 
преса, ще отпътува във втората половина 

месеца на труне, в рамките на 
донезия, Република Фиджи, Австралия, 
присъствува на конференцията на страните на Ко- 
монвелта, и Филипини.

ф Цялото прогресивно най остро осъди 
цялост, сувере

човечество
расистката агресия срещу териториалната 
нитета и независимосттана на НР Ангола и държавния те
роризъм на Южна Африка срещу народа на тази страна 
ф Пълна солидарност

САЩ толерира

на необвързаните и африканскитеВ центъра на вниманието 
в новосадските разговори бя 
ха въпроси, с които движе
нието

страни с анголския народ.ската на
Войските на расистка 

на Африка, продължавали да 
нахлуват в дълбочина ,на 
полската територия. Според

Южкоето ще посети Ин- 
ще

държавни тероризъм предотав 
лява сериозна заплаха за не
зависимостта на околните ст?ра 
ни и за мира и сигурността 

[изявленията на няколко чуж в <вета. Координационното 
д©странни диплома™, акреди бюро на необвързаните - стра- 
тирани в Луанда, което в на-. ни проведе извънредно засе 
чалото на седмицата предал двние в седалището на ООР 
Ройгьр град Каама, намиращ м „оето най-остро осъди юж 
се на 200 км От границата с ноафриканската агресия сре- 
намибия бил сравнен със щу независима Ангола и изра 
земята. Агресорът настъпвал зи пъ,лна солидарност на не- 
глаано с бронирани части и обвързаното движение с на- 
'военно-въздушни сили « вече 
окупирал към десетина ангол 
ски

ще се занимава 
предстоящия период, както 
и опитите, спечелени ррез из

къдетов
ан-

ф Палата Йован Павле II отправил призив до 
народите и държавниците на света да положат мак
симални усилия за опазване мира в света и унищо
жение

теклите две десетилетия. Въ
преки че имаше различни ак
центи и мнения, е нито ед
но изложение не е изразено 
съмнение в ролята на попити 
ката и движението на необ-

на ядреното оръжие.
ф Правителствата на Франция и Мексико виж 

дат в опозиционните политическо-герилски 
зации в Салвадор „представителна 
ла . С това двете правителства официално .призна
ха революционното движение и гражданската 
в тази страна. Очаква се I подобно 
други страни на Латинска Америка, Азия, Европа и 
Африка.

орг
политическа4 си-

ани-

вързаните в „развитието на 
междунар одаите

война
да направят иотношения. рода на тази страна. Необ

вързаните призваха Съвета за 
сигурност да предприеме спе 
шни мерки за безусловно и 
моментално оттегляне на ра
систките войски от анголска

градове, намиращи се в 
областта, която граничи с На 
миб>,я.

На сътрудниците; читате
лите и гражданите от 
Сурдулишка, Бабушниш 
ка, Димитровградска и 
Босилеградска общини 

ЧЕСТИТИМ
Деия на освобождение
то от фашизма

Редакция „Братство"

ф Правителството на Леополд Калво Сотело 
наскоро, може би още през септември, ще поиска 
от испанския парламент позволение за влизане 
Испания в НАТО 
щата година, 
блок вече се

на
Цялото прогресивно 

огво остро
вероятно, през пролетта на иду- 
влизането на Испания в Западния 

съгласиха въоръжените сили на стра- 
ната. Държавният съвет, като най-висше съветода- 
телно тяло, също по иск на правителството, ' е оце
нило, че в НАТО може

човече
За осъди агреоиЯ|Та 

на Южноафриканските расисти 
срещу териториалната 
лост

територия, а от агресора да 
се поиска да заплати компен 
сация за загубените човешки 
животи и материалните ще
ти, които претърпя анголски
ят народ.

ЦЯ-
и независимостта на НР 

поиска от ООН да 
предприеме енергични мерки 
срещу Южно Африка, чийто

Ангола ида се влезе с решение при 
_ в парламента.ето с обикновено мнозинство
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СФР
ЮГОСЛАВИЯ ДОСТОЙНО ОЗНАМЕНУВА

ЮБИЛЕЯ НА НЕОБВЪРЗАНИТЕ

Най-широк вид на прогресивен процес
■— Думите на 

терес и стратегическа 
афирмират 
необвързване

АРУгаря Тито, че

необвързаните

на политиката за 
соли- 

на движе 
за бъдещето —

на председателството на СФРЮ 
на тържественото събрание 

на кеобвързването.

президента на ОАР Гамен Аб 
дел Насър, президента 
на Квома Нирума, президента 
на Индонезия Ахмед Сухарно 
каито и за

Принципите, които се утвър 
диха още през далечната 

година

постоянен ин- те страни, наблюдавайки бъ? 
дещето, желд да налом-ня за 
думите на другаря Тито на 
Шестата среща в Хавана: 
,,Нашето движение е насоче
но към ключовите проблеми 
;на днешния свят 
просите на мира, сигурността, 
развитието и общия напре
дък. То изразява съществе
ните

Цел на на Гае да секоренните принципи 
основа на

1961 национална не
и въз

Дарността, единството 
нието, са 
тъкна

зависимост и право на всички 
страни на свободно, обще
ствено, политическо, икономи
ческо

Тях да укрепва
и Дееспособността

останалите държав 
«ИЦИ от Азия, Африка и Ла- 
тинска Америка, 
от началото също бяха 
нери на нашето

сигурен пътепоказател из коп то още 
I пию- 

движение".

председателят 
Сергей Крайгер 
вод 20-годишнината

и културно развитие, 
несвързване с великите сили, 
борба против империализма, 
колониализма, неоколониализ-

към въ-

ПО ПО-

Значението 
зненюстта на

,величието и жи 
Белградската кон 

ференция, подчерта Крайгер, 
постоянно се 
!Най-в ажногю

На 1 ма, расизма и 'всички видове 
ек сп ан зи они зъ'м, 
на дом1инация и 
ненамеса и

интереси на цялото чо
вечество, а не само на една 
непова част. Дотолкова е по- 
поляма историческата му отго 
ворност. Тази отговорност Се 
пада на всички ни. Ние 
трябва да изгубим от пред
вид онова, което ни е общо 
и което ни сдружава. Трябва 
да се противопоставим

септември т.г. 
Щйната на СФРЮ

Скур- 
в Белград, 

преди две де-

в Напомняйки 
та Първа 
се събраха 
народите, които

чуждестран 
хегемония, 

неинтервенции, ус 
междуна

за историческа 
среща, на коятокъдото точно 

сетил етия бяха
потвърждават.

представители наположени 
новите на необвързаното 
жен и е

е, че у ч астми 
нея — съблюдавайки ,ис 

торическата неизбеженоот на 
пълното

ос- тановяване на нов 
роден икономически 
и суверенитет над природни
те блага, решаване на споро
вете

не разполага те вдви- 
основни-

актуалност 
съвременните

ха с голяма 
военна

порядък неикономическа или 
сила, но от

и оформени 
те принципи, чиято името на национално, обще

ствено, политическо и иконо-
ЦЯЛОТО 
своя глас в

човечество вдигнаха 
защита на све-

потвърждааат по мирен начин 
днес са сигурна, незаменима 
опора, критерий за разпозна 
ване и разрешаване на опром 
ните противоречия на съвре
менния свят, в борбата за 
мир и демократизация на ме
ждународните отношения-

и
мическо освобождение 
родите в света

световни събития, се 
■тържествено събрание 
ните

на на-състоя 
на орпа

и организациите но Фе 
дерацията, посветено на юби 
лея на необвързаното

натовния мир, за 
израстнат в голяма 
и политическа сила,
'Крайгер каза:

„С пиетет си спомняме за 
инициатора и домакина ча 
конференцията, която откри 
нов етал в съвременните ме
ждународни отношения, за

да наскоро 
морална 
Сергей

— в тези те- 
война

всичко, което ни разделя, ко 
ето
бутване 
нашите

жки дни на студената 
оцениха, че разделението 
света 
блокове

блапоприятствува за про
на на чужди интереси в 

редове. Наш п-осто я-на военнополитически 
и конфронтацията на 

великите сили около сферите 
на политическо влияние и ин-

движе- 
на този 
за раз- 

израстването на 
фактор

на международните отноше
ния и опора на борбата за

нен интерес иние. За Значението стр атепич еск а 
цел е постоянно да афирми- 
раме коренните принципи на 
политиката на

исторически период, 
витието

необвързване 
и въз основа на тях да укреп 

солидарността, единство

тереси застрашават мира и 
свободата на народите. Те за
дълбочиха убеждението, че 
на това разделение трябва да 
се противопостави политика 
на мир и активно мирно съ
жителство на народите и стра 
ните, без оглед на 
в обществените устройства. С 
това те разбудиха надеждите 
на човечеството, че е възмож 
но по-инакво развитие от оно
ва, което обременяв-а надпре 
в ерата на великите сили и 
блоковете.

Югославия Ще продължи, 
каза между другото Крайгер, 
да се застъпва за осъществя 
ване на все по-голямо един
ство на движението на необ
вързаните страни и дееспо
собност въз основа на коре

нните принципи на политиката 
и движението, които ни оста

виха великите осноаоположни 
ци на нашето движение. Гот

вейки се за нови акции, от

делно за предстоящата седма 
конференция на необвързани-

движението в силен

ваме
то и дееспособността 
обвързаното

държавника, чиято визионер- 
ска мисъл беше насочена към 
бъдещето на човечеството — 
за наш>я президент Тито. Спо 
мняме си и за неговите при

ятели и съратници, с които 
видя в политиката на необ

вързване единствената алтер

натива за опасностите на раз
вита

на не
дей жеки-е. Товамир и посправедливи между 

народни политически и иконо 
мьчески отношения и за Р°" 
лята на необвързаните стра

ни в преодоляването на наето 
ЯЩ-ата сложна обстановка го

вори Сергей Крайгер, предсе 
Председателството

са сигурни пътепоказатели на 
нашия ход в бъдещето. Само 
така успешно ще допринася
ме за изграждагнето на свят, 
към който стремим". .

Разликите

•Тържеството в Скупщината 
на СФРЮ приключи с откри 
ване на възпоменателна плоча 
за първата конференция 
необвързаните страни.

президделения свят 
на Индия Джавахарлал Неру,

дател на 
на СФРЮ.

на

20 ГОДИНИ ОТ БЕЛГРАДСКАТА КОНФЕ 
РЕНЦИЯ НА НЕОБВЪРЗАНИТЕ СТРАНИ (31И

тш.
шй&тш х шиш НАПРЕД* »

4} ,7/% \ ъу . С едноминутно мълчание уча
ствуващите в конференцията 
в Кайро почитат паметта на 
на бойците, паднали за свобо
да и независимост

■Е*
-X .

.«я ■ '
йй;;;.Ш

1962 под. бе доспипнала кулминация се 
благополучно. Крупен

грама за мир и международно сътруд
ничество и две специални резолюции.

В Крайро обстойно е разисквано и 
извършена размяна на мнения за тога
вашните международни отношения- За 
разлика от Белградската тази среща се 
провежда по време на известно намаля' 
ване на напрежението. Уточнявайки ста
новището около „неангажираното“, в Кай 
ро е заключено, че международната по
зиция на необвързаните страни не смее 
да отразява класическа неутралност, не
намеса в международните работи, напро
тив — необвързване в блоковете, но ак
тивно застъпване за световния мир. 
„Скъпи приятели —■ каза Тито на среща
та — дълбоко съм убеден, че ако иска
ме да запазим света от катастрофа, да 
осигурим обществен прогрес и по-щаст
ливо бъдеще за всички народи и хора 
ние можем и трябва да разрешаваме съ' 
ществуващите проблеми само в рамките 
на борбата за мир и равноправно меж*,

казва Тито — 
елемеи- 

борбата про-
разоръжаваието, съв

и т.и. Срещата в 
и разработи почти

Белградската среща —
каже, първите 

насоката в

резултатзавърши
бе и Конференцията на ООН за търговия 
и развитие (УНЦТАД), проведена 
ва ет 23 март до 15 юни 1964 год. Зно- 

бе и (ролята и усилията, които 
направиха неангажираните страни в пре
говорите за разоръжаване в Комитета на 
18 страни в Женева. Това са само няколко 
от по-значителните събития в света

даде, така да се 
ти и определи I 
тив колониализма, за 
местното съЩествУваие 
Кайро бе по-широка 
всички въпроси

След Белградската среща 
страни още по-силно 

необвързваието

в Жене-

чително

на необвър- 
се показа на 

не знае за 
лред-

меж-заните
практика, че 
географи чески 
разсъдъци и
в обществените 
колонии,

ду двете срещи,
ПОДЧЕРТАНА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ 
АКТИВНОСТ И ЕДИНСТВО

свикване на Втора

граници и расови
му пречат разликите 

(Дотогавашните 
само ка

че не
системи.

'Разговорите за 
среща на необвързаните започнаха през 
1963 год. от Тито и Неру. От 23 до 28 

1964 год. в Коломбо бе проведено 
на която бе 

Втората среща на необ- 
прооеде в Кайро.

5 до 10 ок-

Iсчитани през вековете
собственост разбраха и 

с надеждата,
то обикновена 
започнаха да живеят

Vче все Vмарт
подготвително заседание,

е загубено.пак всичко не
Необвързаните страни в 

с останалите

ОН и извън
миролюбиви 

особено в мо-

взето решение
тях, съвместно 
страни и 
мечтите на 
и преобладее 
Йде до контакти и
окото споразумение

ОПИТИ, Дойде до 
проблема
независими страни 

дойде до формиране не 
Кубе, която

вързаните да се
Срещата се проведе от

-I 1964 год. и на същата участву- 
47 необвързани страни. Оообено бе

сили помагаха,
съдбовните кризи, да се чуе 

съзнанието, До-
Москов-

томври
гласът на >ваха

увеличен броя на страните от Африка, 
Латинска Америка и Азия. Десет страни 

като наблюдатели, как-

бе подписано
за прекъсване на 

известно раз- 
Берлин.

дународно сътрудничество, т.е. 
принципите иа активното мирно 
но съществуване. За постижение на 
пите е необходима активността и еД д 
ството на всички миролюбиви страни .

(Следва)

«ст.
4*-
нн.

ядреиите 
ведряванв на
Африканските 
по-единни и 
ОАЕ, Кризата около

са приеъстеувели 
то и
ционйл«ооов|ободителни движения. На сре
щата като документи са приети: Про-

около
голям брой представители на настанаха

през
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ПРЕД ДЕНЯ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО -

Сурдулица: СЪДЪРЖАТЕЛНА ПРОГИ
Сурдулишка община поцре- беше предадено «а Упо^Рц|(а вич> првдседетел «е О&щии- 

ща Деня на 'освобождението здравна ст®ици‘' _ ток с ската скупщина. Прието бе 
си — 5 септември — € опром тица, а на У |-|а-

Тези рез/лта нноко напрежение в 
постигнал р

ТИТО КАЗА...
за присъждаме 

маг-
шо решение

Петосептемврийски
/ публични признания и 

похвалниСВЕТЪТ ГЛЕДА 

КЪМ НАС
ни резултати, 
ти общината о

на
раД“"
летоселтемврииски

махала.ля и Смудикна 
На 2 септември ■по тържеснапериодпрез изтеклия 

свободно развитие. В община 
та има 27 000 жители с 4 200 

2 750 души са

беше предадена
ма употреба детска градина 

1 ново

заслужили трудо- 
местни общ 
св и пражда-

начинтвен грамоти и а 
зи организации 
ности, трудещи

Признания™ бя*е еръ4© 
ни по тържествен

в Сурдулица и пуснати 
построени улици „Сурдулиш- 
ми мъченици" и „Тоза Ива- 
нович", като тържествено и 
на 3 септември започна ре-

заети, (ОТ моито 
заети в стопенските организа ни.

начин.
5 септември, 

начин ще бъде

ции. Особено са 'известни ре 
'които общината по Утре пък, назултетито,

стигна през последните 
дини. Извършена е стопанска 
интеграция с трудови органи 
зацни от Враня,
Крагуевац, Белград и др. по- 
големи промишлени центро
ве, а в тази насока и занап
ред що се продължи.

И тазгодишните

то- по тържественразширяване
мощ носНИЕ се събрахме в сериозен момент, в дни, 

които съдбовно влияят върху бъдещето и световния 
мир.

конструкция и
на производствените

фабриката за 'химически 
минерална

в действие овцефер- 
Власина <и ще бъде

пусната 
мата на 
положен 
торфената фабрика на Власи-

Лесковац, ти на иаосновен камък
произведения *и

Бело поле.
Нашите материални сили са скромни, а наш'

това за да бъдат неогра- вълна в
Днес е положен основен «а 

фабрика

възможности са далеч от 
ничени, но нашите морални сили са огромни н тооп 

значение. Не само народите

на.
По случай Де*Я на оовобо 

ждението в общината са пус 
действие -и други обе 

а тържесвено беше про 
ТЕ ПАДНА

нановатамък на 
„Кощана" е Бело поле.

Днес е Сурдулица се про- 
заседа-

нещо днес има огромно
на нашите страни, но и общественото мнение

очакват много от нас: техните
във резултати

нати вна трудещите се >и граждани 
то от общината са завидни.

Ло повод деня на оовобож 
докието на Сурдулишка 
щина — на 28 август 
ше пуснат в действие трафо- 
пост в Аламинци. *На 30 азгуст

всички части на света 
очи са отправени към нас с очакване и доверие. И 
второ, нашата добра воля и решимост 
сили и способности да сложим в служба на по-добро 

света, в който живеем,

кти,
мовираиа книгата 
ХА ЗА СВОБОДАТА, издадена

веде и Тържествено
на Общинската скупщина 

органи на
всички свои ние

об- и нзпълнителнкте 
обществено-политическите ор- от Общинската организация 

на Съюза иа бойците.
бото утре, за нашите страни и за 

нямат граници и не срещат препятствия.
КОГАТО тръгнахме по независим път, не при

общавайки се към групите страни в двата противо
положни лагери, и когато се противопоставяхме 
политиката на подялба на света и отхвърляйки всич- 

тя донаед със себе си — ние избрахме тру
път. Но все пак, имахме сили да тръгнем по този

доклад 
от освобожде

гаиизации, <на която 
за годишнината Б. К.

I на БАБУШНИЦА:

ко което
I*5 Сърдечен привет на свободата 

и революцията
ч денпът н по него да издържим, проповядайки и провеж 
' дайки една програма на мира и коегзистенцията, ко

а бла-йто днес в света е широко известен и признат, 
годарение на който бяхме в състояние да даваме 
и постоянно да повишаваме своя принос към общото
дело.
4 В ЗНАК на тази програма и нашата решимост 
да увеличим своя принос, ние се събрахме днес тук, 

нашите сили, за да обединим уси

хотел „Църни върх".
В деня на свободата ще бъ 

де устроен прием за родите
лите на падналите за свобода 
бойци. В 10 часа ще започне 
тържествена сесия на Общин 
ската скупщина, на която 
председателят Станимир Илич 
ще изнесе доклад за 40-го
дишнината на въстанието и со

ф ДОКЛАД, ПОСВЕТЕН НА 40-ГОДИШНИНАТА 
НА ВЪСТАНИЕТО И СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА РЕВОЛЮ
ЦИЯ, НА ТЪРЖЕСТВЕНА СЕСМ& НА ОБЩИНСКАТА 
СКУПЩИНА, ЩЕ ИЗНЕСЕ СТАНИМИР ИЛИЧ, ПРЕД
СЕДАТЕЛ НА ОС.

• В ЧЕСТ НА 6 СЕПТЕМВРИ ЩЕ БЪДАТ 
ПРЕДАДЕНИ НА УПОТРЕБА УЧЕНИЧЕСКИ СТОЛ И 
МЕСТЕН МУЗЕЙ.

за да съгласуваме 
лията и да помогнем на света, който постоянно тлас
кат към ръба на пропастта — 
сети час да види опасността, която го заплашва, да 
мобилизира всичките свои огромни сили и енергия 
за укрепване на световния мир и разширяване на 
общото и равноправно сътрудничество между на-

дванаде-в този

родите.
(Из речта, произнесена на Белградската конфе
ренция на необвързаните страни, Белград, сеп
тември 1961 г.)

революция,цналистическата 
за борбата на хората от Луж

ЛужницаОв обод ол ю би ва 
усърдно се готви за чествува 
не на 6 септември 
на освобождението от фаши-

рите, които в неделя ще •иг
раят във финалето. Съюзът 
жа запасните военни команди
ри организира Партизански 
марш ло следите на лужкиш- 
ките партизански опряди, 
който участвуват членове на 

организация
и девойки от общината.

ница срещу фашисткия завое 
вател и за развитие на този 
край в социалистическа само 
управктелна Югославия. На 
тържеството ще бъдат върче 
ни традиционните септемврий 
ски награди.

В чест на 6 септември — 
празника на свободата в Луж 
ница в 12 часа ще бъде пре
даден на употреба местен 
музей, в който централно мя 
сто ще заемат свидетелства
та за героичната борба на 
партизаните от този край. 
Един час по-късно ще бъде 
предадена на употреба нова
та сграда на ученическия 
стол в Бабушница. Тези два 
обекта символизират още 
един успешен етап в прогре
са на тази община.

деня
ДА ЗАПАЗИМ КОРЕННИТЕ ПРИНЦИПИ НА 

НЕОБВЪРЗВАНЕТО стко иго, което тази година 
ще премине под знака иа ве 
ликия юбилей на нашата ре
волюция — четири десетиле
тия от първите «ъстанически 
огньове през съдбовната 1941 
година. Подготвят се мнопо- 
бройни и разнообразни мани 
фестации, културно-художе
ствени програми и спортни 
състезания, на които ще се 
приветствува свободата — 
«а й-пол ям отю богатство на 
всеки народ.

На стадиона на ФК ,,Лужн>’- 
ца" вече се провеждат състе
занията за традиционната Ку 
па на Освобождението, а ут
ре ще бъдат известни отбо-

в

НИЕ тук се събрахме като най-отговорни пред
ставители на повечето страни на човечеството. Пред 
нас стоят големи задачи. Към нас са отправени очите 
на целокупното човечество. Това нещо от нас изисква 
взаимно разбирателство и зачитане, пълно равнопра
вие, добра воля за преодоляване на разликите, дъл
боко чувство на солидарност и най-висока степен на

тази и младежи

В навечерието на празни 
ка жа площада в центъра на 
Бабушница ще бъде изпълне- 

културно-художествена 
програма, а в 18 часа ще бъ 
де открита изложба „Лужни
ца в НОБ от 1941 до 1944", 
посветена на 40-подишнината 
на въстанието и социалист и че

на
отговорност.

Нашето движение е насочено към възловите 
проблеми на днешния свят — към въпросите на ми
ра, сигурността, развитието и общия прогрес. То из
разява съществените интереси на цялото човечество, а 
не само на една негова част. Дотолкова е по-голя- 
ма неговата историческа отговорност. Тази отговор
ност носим всички ние. Ние не смеем никога да из
губим от предвид онова, което ни е общо и което 
ни обединява. Трябва да се противопоставяме на 
всичко, което ни разединява и което иде на ръка на 
проникването на чужди интереси в нашите редици.

Нашият траен интерес и наша стратегическа 
цел в настоящия момент е и по-нататък да афирми- 
раме коренните принципи на политиката на необвър- 
зване и въз основа на тях да укрепваме солидарност- 
та, единството и дееспособността на движението. То
ва са сигурни пътепоказатели на нашето движение 
към бъдещето. Само така

ската революция на югослав
ските народи и 
Оре д п р а зн и ч ното

народности.
тържество

ще продължи е тържествено 
събрание в Дома 
та и

на култура- 
със „забавна вечер" в К. Георгиев

БОСИЛЕГРАД И СЕЛАТА МУ ПРЕД ДЕНЯ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО

ПРАШКА ПОСРЕЩАТ С ТРУДОВИ ПОБЕДИ
Тазгодишният 8 септември 

— Деня на освобождението 
на Б оси легра дека община от 
фашистко иго трудещите се и 
гражданите Посреща с но
ви трудови победи. През на
стоящата година са завърше 
ни или се изграждат няколко 
'стопански и комунални обек
ти, няколко села получиха 
ток, изградени са на над 35 
км местни и махленски пъти
ща и тм.

Денят на освобождението 
ще бъде чествуван в делова 
и тържествена атмосфера. 

- Главното тържество ще бъде

проведено пред сградата на 
Отдела по вътрешните рабо
ти в Босилеград, в която през 
1944 година е бил настанен 
Боси л е пра док и ят п арт и з а нск и
отряд. Пред и «селението, уче 
мидите , грани чарк те, трудещи 
те се и младежите, на тази 
сграда ще бъде открита въз
поменателна 
ще напомня на време
то, когато боси ле градският 
партизански отряд е пребива
вал в Босилеград. Очаква се 
|на тържеството да бъде изне 
сен доклад.

! Празникът ще бъде озна
менуван и с редица спортни 
прояви, в които ще вземат 
участие учениците, младежта 
и граничарите. Във всички учи 
лища в общината по един 
час ще бъде посветен на Де
ня на освобождението на об
щината и развитието й в съв 

която местния живот с нашите на
роди чЧ народности.

По повод празника в Боси- 
лепрад ще бъде предадена 
на употреба детска градинка 
и пуснат ток в с. Мусул.

можем успешно да доп
ринасяме към изграждането на свят, какъвто искаме.*

От товаI лично и аз се ръководех като се ре
шавах да тръгна на този далечен и за мен измори
телен път. Ръководех се от отговорността, която но
ся като един от основоположниците на движението 
и твърдото убеждение, че не съществува жертва, ко- 

когато се касае за та-ято не трябва да поднесем
пл,оча,

кива високи цели и благородни идеали, 
бори нашето движение, а към

за които се 
които се строят всич

ки народи в света.

(Из речта пред Шестата среща ма необвърза- 
ните в Хавана през 1979 година)

М. Я-
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ОРГАНИЗАЦИЯТА НА БОЙЦИТЕ В
“АБУШНИЦ* . Гад„„д1А „Д ми„м

Иреданни на делото 

__"^Революцията

ДИМИТРОВГРАД: УСЪРДНИ ПОДГОТОВКИ ЗА ЧЕСТВУ 
ВАНЕ ДЕНЯ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО И ЮБИЛЕЯ НА 
ВЪСТАНИЕТО И РЕВОЛЮЦИЯТА

Основен камък за 
дребното стопанство

Централното тържество по повод Деня 
вобожението на Димитровградска община от фашист
ко иго и 40-годишнината на въстанието и социалис
тическата революция на югославските народи и на
родности ще се състои на 8 септември в 11 часа, 
когато ще се проведе тържествен събор на общи
ната, на който ще говори председателят на Общин
ската скупщина Борис Борисов. На тържеството ще 
бъдат връчени традиционните септемврийски награди.

В рамките на празничните тържества ще -се 
проведат многобройни спортни, културни и други ма
нифестации. В неделя (6 септември) от 16 часа ще 
се проведат състезания пб футбол и волейбол, а в 
понеделник в 18 ч ще стартува колоездачен 
пробег „По улиците на Димитровград". Половин час 
преди това ще бъде открита съвместна изложба на 
димитровградски художници. Този ден в 19 часа ще 
започне тържествена културно-забавна програма под 
название „Самодейците — на родния си град".

В деня на освобождението в 9 часа ще бъДе 
положен основен камък на сграда за делови поме
щения на ООСТ „Металец", а в 10 часа — основен 
камък на жилищна сграда на улица Маршал Тито в 
Димитровград. В 13 часа ще се състои тържество 
в „Градня" по повод завръшването на обекти в ■ те-’ 
хническата база на тази стопанска организация. К. Г.

на ос-

СЪЮЗА НАСКОАМУНн°истГГИоРАНЕ * АКЦИТЕ НА 
ЛИСТИЧЕСКИ СУБЕКТИ ОСТАНАЛИТЕ социа
лна вИсеоУТдайИ„о служат ВнГУШНИШКА 
идеалите на революцията за
ХА С ОРЪЖИЕ В РЪКА.

вза повдигнатите паметници, 
това голяма помощ ни оказ
ват мл'адеж1ите и девойките, 
средношколците и пионерите. 
Тази година открихме памет
ник в с Раков дол, където се 
съ'стоя величествено търже
ство, посветено на революция 
та. Запланирали сме да от
крием възпоменателни плочи 
в Ръньос и в мино Ракита, 
както и на няколко други ме 
ста, в които се случиха важ
ни събития от НОБ — заяви 
Игнятович.

Революционните традиции 
и придобивки са вечната връз 
ка между славното минало и 
бъдещето и крепка осмоза 
за постоянен ход напред. Бо 
Йците в Бабушница вдъхват у 
младите героичния дух на 
славните битки чуотв-ото за до 
стойно продължаване на юго
славската революция- Млади
те пък отговорно приемат та
зи задача, за което свидетел 
ствуват резултатите в .акциите 
„Бойците поверят младите за 
писват", „Тито революция — 
мир" и други. Младежта ‘с 
голям интерес и възхищение 
следи часовете по история» 
които изнасят бойците на па
метните места от НОБ.

В годината нз юбилея бой
ците в Бабушнишка община 
се гордеят с постиженията 
на своята организация и об
щината.
Горди са, че революцията все 
кидневко разкрива широки 
престори на социалистическо
то самоуправление и прокар 
в-з нови пътища към по-щаст 
ливото бъдеще на хората във 
всичю краища на нашата стра 

К. Георгиев

ДЕЛОТО И 
КОЯТО СЕ БОРЕ-

В СЪДБОВНИТЕ военни годи
ни от преди четири десетиле
тия няколк,о ХИЛЯДИ 
от свободолюбива 
храбро застанаха

потегля напред, 
пример1 окуражавали 
енергично се

служили за
или пък

патриоти 
Лужница 

под знаме- 
партизански

противопоставя
на дребнособственическите 

интереси, _ бездействуването и 
Други спъващи явления 
вадения. Така е било

ли

нат-а на Титовите 
войски в борба и п,с- 

в завър 
в настоящите,

срещу фаши
стките злодеи и изписаха най- 
светлите страници в историята 
на този край. В 
юбилея на въстанието

шените, така е 
така ще бъде и в бъдещите 
акции, защотогодината на 

и соци
те знаят, че 

обезпечава

ЗАПОЧНА ПРЕДИЗБОРНАТА ДЕЙНОСТ В СК В БОСИ 
ЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

ДОВЕРИЕ В НАЙ-АКТИВНИТЕ
Комунистите в своите организации трябва да 

направят критическа оценка за досегашната дейност 
член. Оценката ще бъде от полза при пред 

лагане и избиране на нови ръководства в партийните, 
организации

на всеки

предстоящите изборив

•През миналата седмица под. на комунистите в подготовките 
за настоящите избори в Съю 
за на комунистите. Въпреки 
че до -изборите има- още вре
ме, на заседанието се посо-

председателство на предсе
дателя на Общинската конфе
ренция на Съюза на комунис 
/тите в Босилеград, СИМЕОН 
ГРОГОРОВ, се проведе засе
дание със секретарите на пър

първичначи, че във всяка 
организация на СК, въз вся
ка среда, в организациите на 
сдружения труд, 
и самоуправителни 
ти, трябва да се направи кри 
тическа оценка за досегашна

вичните организации на СК в 
Босилеградска община. Глав

на тема :на обсъждане беше 
по-нататъшната активност и за 
дачи на членовете на Съюза

в местните 
-общн ос

та активност на всеки член,на.
да се отчете- личната и колек - 
тивна отговорност на досегаш
ните органи в организациите 
на СК, което ще бъде от пол 
за при предлагането и изби
рането на нови органи.

ДИМИТРОВГРАД: ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ИЗПЪЛНИ 
ТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ОС

Увеличават се представи
телните разходи

Паметникът на революцията в Бабушница
наЗатова пред членовете 

Съюза на комунистите в Бо
силеградска община предстои 
твърде сериозна и отговорна 

На своите . партийни 
по всич 

особено за по-

място в строя на революция-алистическата революция над 
2300 членове на 
бойците в Бабушнишка общи
на достойно продължават 
ва велико дело. С усърДната 

акции в

Съюза на та.
Бойците са включени във

всички самоуправителни про- 
общината, в работата 

и телата на

то- Миналата седмица в Димитровград се проведе 
свъет на Общинската

задача.
събрания Ще разискват 
ки въпроси, а 
нататъшното задълбочаване на

цеси в
заседание на Изпълнителния

Покрай другото на заседанието бе раз
стопан-

оргаките 
ССТН и СЮК. И тук са меж 
ду най-дейните. Но завидни- 

резултати най-много се

наактивност във всички 
местните общности и община 

дават силен импулс в 
живот.

скупщина.
гледана и информацията за резултатите в 
ството за период .януари — юли този година.

Обща констатация с, чо финансовите резултати 
за работата на димитровградското стопанство, с из 

мебелната фабрика „Циле" и комунално-

самоуправителните отношения, 
по-силно укрепване на деле
гатската остема, за състоя
нието в стопанството, за про
веждането на икономическата 
стабилизация, 'разпределение
то на дохода, идейно-полити
ческото издигане на комунис 
тите, както и за комунално-би. 
товите въпроои, отразяващи 
се върху благосъстоянието на 
населението.

та те
борбата за по-щастлив

__ Нашата организация е
47 местни

те им
дължат на ангажираното на

жи-членовете в конкретния 
вот, в борбата с всекидневни 
те проблеми. Така те преодо
ляват форумната затвореност, 
най-голямата спирачка 
цюнното настъпление на соци 
алистическите сили. Дееспосо
бността на организацията на 
бойците е и ;резултат на спяо 
теността иа членовете,

организирана в 
сдружения и всички се изЯ®я 
ват с резултатна дейност 
живота на своите среди. Досе 
га нито една комунално-бито- 

обществено-политичес-
без

ключение на
услужната организация „Услуга", за първите 6 месеца 
са по добри от очакваните, което можо само да рад
ва. Обаче бе изтъкнато и това, чо тези резултати до 

са постигнати благодарение на ви-

в

в ак-
опредслена степен 
сокито цени, а не само на продуктивността, която 

заетите в димитровградското стопан-
ва или
ка акция не е проведена

на бойците, а мио-
осъществяват 
ство. I 
всички
дова недисциплина, а също така и 
дувания не намаляват. Същото бе казано и за (не) 
спестяваното.

I Особено загрижващо бо съобщена информа-
У ' цият», 0 която со казва, чо представктелнито разходи, 

!™ въпреки осеобщкте усклкя за тяхното намаляване, 
р/"са со уаоличили с 6 пъти а сравнение с минапогодиш- 
,|й,ннтв. Така например представителните разходи в тру

довата организация „Васил Иванов — Циле", където 
доходи иа някои работници едвам достигат 

,000 динара, са нараснали с 81% в сравнение с ми- 
налогодишните. Не много по-малки

Напротив, бе казано, че и по-нататък в почти 
трудови организации в общината върлува тру- 

лъжлиоитс боле-

участното 
по от ТЯХ са раздвижени по 

наши членове.
СК те 
рабо- 

ССТН и

която Основна насока в предстоящи
те задачи на предизборната-’ 
активност е пълното ангажи-;.

«инициатива иа 
Заедно с членовете на 

сила в

укрепва в МН.ОГО-постоЯнно 
бройните акции. И председа 
тел ството действува сговорно, 
все повече внедрявайки коле 
ктивна/та работа.

Членовете на СУБНОР в Ба-

\са двигателната 
тате на органите на 
местихте общности 
Новица Игнятович, прздееда-

Общинския отбор на

; ране на всички .в провежда* 
нето на икономическата стаби 

За целта е нужНб
казва

лизация. 
да се изготви конкретен ана*'тел ма 

СУБНОР.
В динамичното социалисти- 

никнаха лове-

бушница са твърде доволни 
от грижите на обществото за 
тяхното положение. Общината 
отделя над 200 хиляди годи
шно за материално осигуря® • 

борческите семейства, а 
бойците с разклатено здраво 

безплатни

лиз.

Според приетата програма- 
за работа, на заседанието

началото на
- беческо развитие 

че промишлени цехове в Ба
бушница, в селата се изгради-

комунелно^бито 
ви обекти, прокарани са водо 

пътища, направени 
в селското

личните
заключено до 
месец .септември да се прове 
дат първите заседания и на

организации. На

I са разходите и 
организации . „Услуга", „Сточар", „Сво-ке наха множество овитев труд

б^да". Както изтъкнаха присъствуващите, изглежда, 
чо стабилизацията не важи за някои ръководители, 

въпреки загубите и по-нататък продължават по 
„ Т. Петров

почивки първичните 
същите ще се приемат 
кретни планове за 
ната им активност

отиват на 
■и реабилитация.

— С чувство но висок дълг 
и благодарност уреждаме из

проводи, 
са нови почини

кон- 
по-нататъш

М. Я.

които
стопанство. Във всички тези 
трудови битки членовете на 
СУБНОР са били сила, която

СТВ|
1метните места и се грижим
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ДИМИТРОВГРАДСКОТО

ШЕСТ МЕСЕЦА НА НАСТОЯЩАТА

8.Ш ШЕСТМЕСЕЧИ

БОСИЛЕГРАДСКОТО СТОПАНСТВО ПРЕЗ ПЪРВИТЕ 
ГОДИНА

СТОПАНСТВО НА

ЕТО

с ДОБРИ ПОКАЗАТЕЛИСтопанството в незавидно 

положение
мебелната фабрика 

Цип е" над
низации;
„Васил Иванов — 
5,2 хиляди

НАИ-ХАРАКТЕРНОТО за ди 
стопанствомитровградското 

през първото полугодие е, че 
се е стопанисвало при силно

неблагоприятните

и комуналио-услу
„Услуга" 

динара. Съ-
организация 

700 хиляди
и разходите

жната 
К'/,М 
що така
панисванз

влияние на по сто 
па

да 6ъ- 
гко не

висока степен на 
покачване

тенденции:особено на стро 
тух

Обаче за финан 
в тези ор 

голям брой и 
които 

в тях, трябва

значително сатериалите, 
итолния: цимент, желязо,

инфлация и рязко 
на цените на възпроизводстве 

особено

Те са ШЯли 
ло-големи,ДВЕ ОТ СЕДЕМТЕ СТОПАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ („ИЗГРА 

ДНЯ" И АВТОТРАНСПОРТНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ОТЧЕТОХА 
ЗАГУБА ОТ НАД 848 ХИЛЯДИ ДИНАРА. СРЕДНО ЗАПЛА 

ТЕНИТЕ ЛИЧНИ ДОХОДИ В СТОПАНСТВОТО НА ЗАЕТ ВЪ 
ЗЛИЗАТ НА 6414 ДИНАРА И С 10 НА СТО СА ПО-МАЛКИ 
ОТ ТЕЗИ В ОБЩЕСТВЕНАТА ДЕЙНОСТ

растнали.
ли и друго, 
совото състоянио

дат още 
бяха предприети мерки 
икономии.

наните материали, иа
Въпреки това фи-вносните. 

нансовите резултати са доста 
главно поради уве 

Общи-

Така например раз 
реклами, служебни

ганизации има 
вътрешни причини, за 
трудощито се

по-скоро откровено, кри-

ходиге 3'| 
пътувай!-я и Дневни са иараст 

по-бавно от общия Д°-

високи, но 
личониото на цените.

час валив5(т доход на стопанството 
сравнение съ с същия период 
на миналата година е увели-

тичоски и отговорно да разис 
и да изнамират съотвот 

ни решения за преодоляване

ход.
Стопанството през първото 

полугодие на текущата годи-
кват,ор-оилеградските стопански 

ганизацкк1 
доход ат 58 833 хиляди дина
ра и тези средства са увели 

20 на сто. Най-

През първото полугодие от 
настоящата делова 
според периодичните 
си, финансовите резултати на

лриблиЗ!-телно сосъществилигодина,
балан

са чен
Все още трудовата ди 

сциплина е на низко равнище, 
чести са отпуските п,о болест, 
нецелосъборазно се ползува 
работното време, слаба орга 
н*зация на труда, незачитане 
на Закона за сдружения труд

то им.

в чени само сстопанските организации 
Бооил е градска 
незавидно положение, 
та възпр.окзводителност, 
ките средства за разширяване 

основа на

община са в голямо увеличение на дохо- 
Спаба- да, в сравнение с дохода от

миналата година са изказали 
ООСТ „Напредък" — увеличе 
ние 101 на сто, и ООСТ „Ус 

увеличение с 52 на 
сто. При това финансово по 
ложение трудещите се от сто 
ланските дейности в Босилег

мал-

на материалната 
труда, слабата орган* зация на луга'*, 
труда и много други, както 
обективни, така и субективни 
причини, неблагоприятно ден

за разпределение на дохода 
и неспазване мерките по ико 
номическата стабилизация- 

Именно по всички тези въпро 
си и още много други, доста 
тъчно се разисква на заседа

ния, но не се, или съвсем 
слабо се превзимат съответ

ни ршения. Тук е мястото, 
където членовете на Съюза

ствуват върху интензивиране- 
то на стопанската дейност и

р адска община за 
шест месеца от настоящата

първите

осъществяването на икономи
ческата стабилизация- В при 
ложение на този факт, е че 
Основната организация за 
строителна дейност „Изград 
ня" и Автотранспортната ор-

делова година за личен до- 
отделили 37 351 хиля 

с 19 на сто
ход са 
да динара т.е.

повече от първите шест месе 
1980 година. Средният 

за 744

„Тигър”В
ца от

месечен личен доход 
те работника, колкото са зае 

в стопанството в община- 
е с 4 процента по-

комунистите трябва по-орна сто, чистият доход с 54,2 на 
сто, а средствата на акумула
цията над три пъти.

Загуба през този 
имат само две трудови

ганизацмя, * посочения пери- на осъЩестВи 272,3 хиляди до 
или доход на работникганизирано да действуват, осо 

бено в
од отчетоха загуба от над 
848 хиляди динара, а остана 
лите, «ъПР«ки че отчитат по

тв.

ход,
86 736 динара. В разлределе 
нието на дохода са се изяви

самоуправителните ор
гани. период

оргаМ. Я. пи положителни тенденции: 
за съвместно и общо погреб 
ление са отделени 34,8 на 
сто, което е с 2,3 процента 
по-малко в сравнение със съ~ 
щия период на миналата го
дина. От друга страна 
разширяване на материалните 
основи на труда и резерви 
са отделени 27,8 на сто от 
средствата, докато предишна
та година са били отделени 
само 13,8 на сто. Това съотно 
шение е по-добро от заплану 
ваното с резолюцията за сто 
ланско развитие през наето 
ЯЩата год*«а (78:22). Подобре 
нието е резултат и на по-бав 
н.ия растеж на средствата за 
сбщо и съвместно потребле
ние.

ложителни делови резултати, 
все пак трудещите се с тях 
не могат да бъдат доволн*.

В повечето от тях не е спаз

ван докрай Законът за сдру- 
разпределени 

ето на общия доход, дохода 
и средствата за лични дохо

ди, «ъдето са изказани пре

вишено заплатени лични до- 
ди и тези средства възлизат 
на 2233 хиляди динара.

малък от същия период в ми 
налата година, е 6424 дина 

бележи
ОПАКОТО НА ВЪПРОСА

. _ - лапал**»-' ч,‘-е1

Не искат безплатна почивка
ръст

в сравнение с миналогодиш

ния от тоя период с 47 
сто. Най-гол^м

РА и

на
зажения труд, Двете най-големи трудови организации в Ди

митровградска община — каучуковата промишленост 
„Димитровград" и конфекция „Свобода" и тази го
дина обезпечиха на своите работници БЕЗПЛАТНА

работниците незаминаха

среден ли

чен доход за този период от 
година са осъществили тру

дещите се във Ватенарната 
станция, над 750 динара, 
най-малък трудещите се 
Автотранспортната 
ция 4992 динара.

ко
лективна почивка. Обаче 
на почивка!!а

В каучуковтта промишленоств тази почивка пол
зуваха две групи — първата от 55 работника, на ко
ито бяха платени

орган из а-
всички разноски и втората от 66 

души, на които са били обезпечени 50 
необходимите средства. В 
са ползували всичките, обаче 
ботниците не проявиха интерес.

В конфекция „Свособда" случаят бихме казали 
е по-драстичен, защото в тази организация са били 
обезпечени средства за безплатна почивка на 50 
ботника.

В посочения период стопен 
ските организации от община 
та са реализирали общ до

ход от 226 729 хиляди дина

ра, койтю е с 33 на сто по

ям от този ■ същия пе

риод на миналата година. За 
реализация на тоя доход са 
'изразходвани 167 848 хиляд*' 
динара и тези средства в сра 
внение със същите от мина

лата година бележат ръст от 
38 на сто, пет процента по

вече отколкото увеличението 
на общия доход. Само три 

организации „Услу

га", „Напредък" и „Горската 
секция" са осъществили по- 
голям ръст 'на общия доход 
от изразходваните средства,

на сто от
първата група почивката 

за втората група ра-
Стопанските организации 

през отчетния период за 
разширение на материални

те основи на труда и други
Нарастването на личните до 

в предвиде 
с резолюцията рамки.

чист личен до

гол
резерви, от дохода са отдели 
ли 68 620 хиляди динара, т.е. 
с 47

ра-
ходи също е 
ните
Номиналният

а интерес са проявили само 17 души — и 
то повечето административни работници.

— Бедата е още по-голяма, защото става ду
ма за работници, които работят в 
при трудни условия — осведомяват ни ръководители
те на „Тигър — Димитровград" и „Свобода".

— Знаят и самите, 
в нашите бани и на Адриатика щеше да им бъде 
„добредошла" за подобряване на 
здраве, обаче те не пожелаха

Защо работниците предпочитат 
пуск да прекарат в къщи!

Почти 90%>

на сто повече от тези 
през първите шест месеца на 
миналата година. Въпреки, че 
средствата за укрепване 
материалните основи на тру

да са увеличени с 47 на ст.о 
в сравнение с мкнашатп по

ход през този период възли
за на 5798 
28,6 на сто

производството,
динар-а, което е с 

повече в сравне 
с миналогодишното полу-

на ние 
годие.че организираната почивка

За разширяване на матери
алните
отделени 50,9 хиляди

нарушеното им 
да заминат. основи на труда са

дина, когато нито една органи 
зация не отчиташе 
все пак ООСТ „Изпрадня"

годишния ОТ- динара
или три и половина пъти по-

юсноьни
загуба,

заети в посочените трудови орга
на очакваната почивка 

да се използуват за приби-

вече от същия период 
миналата година. Ако се взе> 
мат предвид -и средствата на: 
амортизацията — общо сред
ствата за 
злизат приблизително на 75,8 
хиляди динара, което е с два 
и половина пъти

на:в
низации са от селата, а дните 
трябва „по-рационално"посочения период отчита за

губа от около 590 хиляди ди ране на реколтата.
нара и Автотранспортната ор 
ганизация

— С такива работници имаме и най-много про- 
блеми по време на работа — изтъква Жика Глиго- 
ров, инжинер в металния цех в „Тигър — Димитров
град". На работа идват изморени 
сто пъти и случват повреди на работа.

И докато в останалите 
покрай доброто желание, 
ване на организирана 
конфекционери и. „каучовци", 
платна.

възпроизводство ВЪпри останалите изразходвани

те средства са по-големи 
общия доход, ,което се отраз 
Ява и върху дохода, който 
също така бележи по-малък 
ръст в сравнение с изразход 
ваните средства. В тоя пери- 

делова година бо

отчита загуба от
от 250 хиляди динара.

Ви заради това че- повече.
Пр* чини за неблагоприятно 

то финансово 
сочените 
сочват

„Тигър-Димитровпрад " 
производство са 
46,1 хиляди

за въз 
отделени 

което
тРУДОви организации, и 

няма условия за безпеча- 
димитровградските 
не искат на без- 

Т. Петров

положение в по 
организации се по 

в нереализ!-рания до
ход, повишение цените на ма

Динара,
представлява 61 на сто от обпочивка,
що отделените средства за 
възпроизводство в общината.од от. тази

Ст. Н.
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В ЮЖНОМОРАВСКИ РЕГИОН

НАШИ СЕЛА

Приета програма 

военната сеитба Мусул ще получи токна
Наскоро още 

но село в Босилеградска общи 
'на ще получи

Електроразпределително

Акцията по електрификация 
на (село Мусул започна през 
1978 -година, ,но -поради не- 
от говорното отношение 
Електроразпределителното от 
Лесковац, акцията

ед- ене на дупки и поставяне -на 
-стълбовете.• с акционната програма р

но В ТРИНАДЕСЕТТЕ ОБЩИНИ НА 
СКИ РЕГИОН С ПШЕНИЦА па г-с 
ДИ ХЕКТАРА ПЛОЩ 4 Д С ЗАСЕЯТ

ПРЕДВИДЯ 
ЮЖНОМОРАВ-

електрически
ТОК. на Без съмнение, че успешно
то предприети е от Лесковац, 

двегодишна 
работа приключи -с работа н-а 
мрежата с низко

42 ХИЛЯ- приключенагга акция по еле 
ктрификация на селото ще 
подтикне населението за -ус
пешно разрешаване и на ос
таналите комунално-битови 

проблеми, които не са малко. 
Изграждането и разширява

на махленските пътища,

се удъл
жи, -което предизвика и уве
личение на средствата — из
тъкна Драга-н -Станчев, член 
на местната общност и деле 
гат в Съвета на местните об
щности -при Общинската скуп 
щина -в Босилеград.

най-естне, след

Л ВС КОВА Ц. —
Ят по сеитба

Рвгионални-
приноси приблизително
-кг «а
ните условия 
добие,' Щабът 
споменатите г 
трябва субсидират.

На заседанието

6300 напрежение 
в село Мусул и същата ще бъ 
де пусната. С приключването

!на трина
десетте общини на Юж-номо- 
равски репион в

хектар, което за мест-
е твърде висок 

преценява, чесъ-т РУДНИ че- 
разви- 

про
ство съ-с заводите за 
тие на

на -акцията, мусулчани подло нето
сортове и да сеселскостопанското

изводство -и трудовите
увеличение на сточния фонд, 
з адъл боч ав ан емюгнати от общината и обще 

ството, разрешиха един, 
-най-важните

и укрепване 
на делегатската система, подо 
бряване на здравеопазването, 
снабдяване на населението с 
добра питейна вода, подобря 
ване на снабдяването -на насе

органи
зации, неотдавна прие Акци- 

есе ината 
и утвърди сортовия съ 

став на пшеницата. С

на Ре
гионалния Щеб се казаха до- 
ста думи за ползуването на 
субсидиите

от В .акцията голяма -помощ да
комунално - бито

ви проблеми, -който цялостно
онна програма на 
сеитба

доха и самите жители от се 
лото. Те солидарно внесоха 
по 10 000

за семенна пше
ница, както и гориво Д-2. Ми 
налата година

ще измени живота на населе 
нието в

програ- 
есен 
з асе-

хиляди хектара площи. 
Изхождайки

динара, а остана
лите средогва обезпечи Об

мата се предвижда през 
та с пшеница да бъдат 
ти 42

това планинско село 
-в общината. Понеже 
та продължи над две години 
в много домове

само частично 
са ползувани субсидии и то 

малък брой общини, 
то субсидии за гориво никой 
не е ползувал, изтъкна Сга- 
менкоаич.

Някои общини, 
случаят с Лесковашка, прие
ха решение 
кански субсидии за

пението със стоки -от широко
акция- щи-нската скупщина от Репуб потребление, са -само някои 

от въпросите, които стоят 
пред Съвета на местната об 
щност и останалите . организи 
рани сили в селото.

в дока- ликан-ския фонд -по електрифиот стамови-
елекггричес 

-ките инсталации отдавна бя-
щата и .възможностите на 
1мите общини, относно 
■стопанските

рифицирани 
СР Сърбия- Ос

вен парична помощ, мусулча 
участвуваха и с 'доброво

лен труд, -в разкарване, копа-

кация на неелект 
те райони в

са-
селско 

производители 
във всяка среда, дойдохме до 
заключението, че 
между другите 
Сурдулишка община 
да се засеят 640, а 
лепрадска 20 хектара 
изтъква Бора 
председател на 
щаб за сеитба.

Регионалният щаб по сеит
ба също утвърди и сортовия 
състав ма пшеницата. Тази го-

ха готови, така че този многокакъвто е
очакван момент те дочакаха 
готови.с пшеница 

общини в 
трябва 

в Боси- 
площ, 

СтаменКович, 
Регионалния

освен републи- М. Я.сортова
пшеница и те участвуват със 
субсидии от 0,50 динара, 
то и трудовата

как
организация 

„Уми-лек", така че на терито
рията на общината пшеницата

ЕЛЕКТРИФИКАЦИЯ НА СЕЛАТА В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

С ускорен темпза семе 
по 16, но по 12

нЯма да се продава 
динара при 

производство.договореното 
Също е договорено да се 
върши замяна: сто килограма 
пшеница за семе за 120

дина според всички изгледи 
ще бъдат засети 
сортове. Опитът от предиш
ните и тази година показа, че 
едно число сортове пшеница 
твърд* Добре успява в този 
край, па те -главно и ще се 
засяват. Касае се за следни
те с

Според плана за електри
фициране на неелектрифици- 
раните села в Босилеградска 
общ* :на, през настоящата го
дина 17 местни общности и 
селища запланувани да полу
чат ток. За целта, както из
тъкна Боян Миланов, предое 
дател на Изпълнителния съвет 
на ОС в Босилеград, са не
обходими над 96 532 хиляди 
динара. Средствата обезпеча

ват: деловите общности 
електроразпределителните ор
ганизации, Фондът за насър
чаване на недостатъчно раз
витите краища, Общинската 
скупщина и местните общно
сти.

и изготвени проекти. Електро 
разпределителната организа
ция от Лесковац е обявила 
конкурс за изпълнители на 
работата. Активността в мест 
ните общности по този въп
рос е в ход. Всяко домакин
ство заплаща по 10 хиляди 
динара. В повечето местни об 
щности се обезпечават стълбо 
ве за прокарване на мрежа 
за ю-зко напрежение и - вече 
същите побиват. В някои мес 
тни общности вече са поста 
вени и стълбове за високо на 
прежение.

по-малко наки
лограма меркантилна.

Накрая да кажем, че в Ре
гионалния щаб по сеитба ечи 
тагг, че тази акционна програ
ма по сеитба ще бъде изпъл 
нена доколкото трудовите ор 
ганизащ-и по общините мак- 

ангажират и до
колкото благолриятствува вре 
длето.

„Крагуевашка 56"орТове:
и „58", „Новосадска ранна 2" 
и „4", „Югославия"

симално се
От началото на годината до 

Извор,
и „Бал

кан". Всички тези сортове в 
тазгодишната жетва дадоха

сега ток получиха:
Парлово, Мусул, и 
(махали в Долна Любата. Всъ 
щ-н-ост това бе нереализиран 
план от . миналата година. От

д. К. НЯКОЛКО

НА ЗЕЛЕНИЯ ПАЗАР В БОСИЛЕГРАД

тазгодишния план е завърше 
на електрификацията на Го- 
леш и Жеравино, а до края 
на годината се очаква ток да 
получат Рибарци, Млекоминци, 
Брест.ница, Буцалево,
Плоча, Барне, Горна и Дол
на Ръжана, Липа (босилеград
ска), Добри Дол (нова мре
жа) и прочие.

Доста скъпи зеленчуци
Колко ще се реализира пла 

на до края на годината зави 
си от ловенето обстоятелства, 
от които и от активността на 
всички субекти в акцията и 
от времето, което в тази част 
|на годината сигурно не дава 
големи надежди.

ябълки и сливиНе навлизаме в това, дали 
те са истински производители 
или не, но вероятно има сред 
тях и матрапази, а цените на 
зеленчука за този перюд ни 
се струва са високи, 
рам чушки се продават от 15 
до 20 динара, домати 'от 10 
до 15 динара, зеле от 8 до 
10 динара, докато картофи,

краставици, 
въобще ня^а. По-голяма гри 
жа и зареждане ма магазини

В петък в Босилеград се 
по-голяма оживе- Ресен,чувствува 

мост, отколкото останалите
Това е плодовете със зеленчуци и 

трябва да прояви „Слога", 
като по такъв ноМин защити

дни от седмицата.
естествено, понеже тосъвсем Килог-Босилепрад е паза 

от се-
зи ден в
рен. Тук идват хората 
лата, за да се снабдя? < ия- 

понеже в мага

потребителите от разни мат
рапази. Във всички местни общмос 

ти вече са прокарани трасета
кои продукти, 
зините ти няма. М. Я-Затова жите- 

Бо*
В. Б.

ловечето села в 
община

къдрената работа

лите 'от 
силеградска 
ден остават 
и отиват на пазар.

този

НА ДИМИТРОВГРАДСКИЯ ПАЗАР

За да се запознаем повече 
и подробно със състоянието 
на зеления пазар, какво

и кой продава нал- Вариращи йенисе

продава 
равихме едно посещение.

особе-Онова, което прави 
но впечатление е това, че тук 

•частни
Цените на овощмя.та и зе

ленчука на димитровградския 
пазар поради .приготвяното 
иа зимнината, освен че вари
рат, са значително високи. Та
ка в миналия петък доматите 
се продаваха по 8—10, чуш
ки/о п.о 30, краставиците по 
15, зелето по 6 и картофите 
— • по 15 динара килограм.

Дините струват 7—8 динара, 
а пъпешите динар-два повече.продават/най-много 

селскостопански
от СР М ако допи я и Лес 

•плавно

производи-
И с овощията положението 

е почти съЩосго. Крушите 
струват по 15—20 динара ки
лограм; сливите съдцо, ябъл
ките по 20 динара килограм * 
и т. н.

тели
ковац. Те предлагат 
зеле, чушки, домати,

прочее. Между
любе

ници, лук и
търговците ме намерихме 
то един от обществения сек-

СТО

ПИ

ор, от кооперация или На пазара в
панство.
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НАМАЛЯВА М ПА УЧЕНИЦИТЕ ПРЕЗ ФОКУСА

Между закона и 

потребностите
— Окруилици.

Сериозен проблем
о подведомствените отде 

Косшрошевци и Сухи 
И том о въпрос дели Що 

открити и през насто- 
Решонив

«ЪЗН|ИК-
■ СЪЩЕСТВУВАТ ОСЕМ ОСНОВНИ УЧИЛИЩАСЪС 

134 ПАРАЛЕЛКИ. УЧИЛИЩА С ИЗПОД 5 УЧЕНИК 
ЩЕ БЪДАТ ЗАКРИТИ ☆ ТОПЛА ЗАКУСКА ЗА ВСЕКИ 
УЧЕНИК

ва и 
ления ® 
дол. 
останат С началото на всяка учебна година започват и 

проблемите на учениците от селата, учащи се в 
Средношколския образователен център 
във оръзка с квартирите и прехраната им. И докато 
проблемът години наред обременява и учениците и 

родители, обществеио-политичските и самоул- 
равителните сили и структури в общината не проя- 
’ интерес за разрешаването му.

поЯйцата година.
ТОЗИ Iвъпрос що се вземе след 

точният брой 
В с. Д раници

в Босилеград,на броя «а учениците в пла
нинските села в общината, 

Влаоински и

За положението в основно
то образование в Сурдулиш- 
ка община в началото на уче 
бната година беседвахме 
Душко Стойкович, секретср па 
Оамоу прав ктел нате 
на интересите за

като се утвърди 
на учениците, 
подведомственото
ще (работи с 5 ученика.

Както ни уведоми 
вич, за учениците от закритите 

обозпочава без-

предимно ®ъ® 
(Клисуроки район. 

Според решението

училище
с технитена Само

Стюйко-общкост зауправителната 
основно образование,
5 ученика ще бъдат закрити.

учебна го-

общност 
■основно об- 

и възпитание в Сур

вяоат по-значителсиуЧИЛА-'-
училища со 
■платен превоз, а поички прос- 

останали

В Босилеград и Райчиловци има доста домакии- 
ломещеииЯ/ които могат да да- 

отиосно за квартири иа учениците. Но 
тези квартири се препречват

разование 
дулишка община. Както ни запо 
зна Стойкович, през учебната 

основните

През настоящата
юпоред решение 

Общинската скупщина о Сур- 
ще бъде закрито ос 

(от V до

ства, разполагащи с(работници, 
без работа ще бъдат незнай

на ветнидина, дат под наем 
пред собствениците на 
законопредписаиията — на създадеиия по този иачии 
доход трябва да се заплати съответно облагаме, а 
размерът иа съЩото достига 12 иа сто от стойността 

Затова собственикът не дава

1970/71 
училища >на 
щина са учели 3 960 ученика, 
докато през учебната 1980/81 

имало 2 935 учеки-

година в
Сурдулишка об ели в други училища.дулица,

новното училище 
VIII клас) във Власина —Рид,

учебна 
■обезпечени 21 мили

През настоящата
година са
он стари динара за 
нн учебници «е ученици, 
то предложат самите училища 
и учителските колективи. Уче
ниците от всички училища ще

бозплат-където миналата година е има 
ученика, а в

квартирата 
заплати об- 

за него". И в двата

година е 
цм, което ще рече, че за де
сет години броят намалява с 
над 1 000 ученика. През уче 
бната 1981/82 година броят

на наема.
пък за нея търси висок наем — да

коиобщо 45ло
илиVI клас само трима ученици, 

чили- лагането и „нещо да остане и
товарът пада иа плещите иа родителите,

и заплануваната от 
налага

а ще бъде закрито и уч
Власина — Стойкови КО-

случая
ито са принудени да заплатят

„печалба“ и облаганията,

щето на 
чева (V и VI клас). получават топла закуска, коя 

то субсидира Самоуправител 
ната общност с 50 иа сто.

Б. Костадинов

коитона учениците ще остане 
миналогодишното число. Осо

бено се чувствува намаление

на стопанина
законът.

Учениците от посочените 
училища ще се учат в ос
новното училище на Власина

С този проблем се стълкновяваха всички досе
гашни поколения» учащи се в босилеградското средно 
училище. При липса на възможности, инициативи и 
дългосрочни съблюдавания, решение обикновено се 
намираше в премахването на законните задължения 
на домакинствата, даващи квартири. Вероятно и 
година ще бъде така, защото бюджетът на учениче
ските семейства не може да издържи такова обре
меняване, а наскоро не може да се очаква да бъде 
построено ученическо общежитие. Загрижава обаче 
фактът, че има малко инициативи за разрешаване на 
въпроса. И още нещо — ако продължи стремежът 
вместо функционални сгради да се строят, както до

сега, разкошни палати, този проблем ще 
още много средношколски поколения в Босилеград- 
ска община.

Опреснителни семинари по 
български и сърбохърватски език тази

В Босилеград семинарът за канския завод за усъвършен 
ствуване на образованието и 
възпитанА- ето в СР Сърбия в 
съдействие с Педагогическия 

във Враня,

В рамките на подготовката 
на просветните работници за 
новата учебна година по по
чин «а Републиканския завод
за усъ®ършен ствуване на въз 
■.питанието и образованието и 

съорганизаторство 
щинскит-г общности на инте 
реоите' за основно образова 
ние в Димитровград >' в 'Бо 
силеград се проведоха дву
дневни опреснителни 
ри по български и сърбохър
ватски език.

български език се състоя («а 
24 и 25 август, а за сърбохър 
ваггски език ,на 26 август. Ос 

бъл коитоинститут 
са и главните организатори 
на същия- 
е въз основата на 
план -и програма по българ
ски, относно сърбохърватски 
език за основното и средно- 
профилир аното 
където българският език 
изучава като майчин език.

вен преподавателите по 
парени и сърбохърватски език,

Реализацията му 
учебния

на об- на семинара присъствуваха и 
преподавателите по тези пра 
дмети от Сурдулишка общи
на, относно Божица и Клису-

вълнува

ра. М. Янев
образование,Семинарът се проведе 

предварително утвърдена про 
грама, изготвена от Републи

посемина
се

ДИМИТРОВГРАД: В УЧИЛИЩЕТО ЗА НАСОЧЕНО ОБРАЗОВА 
НИЕ „Й. Б. ТИТО“На семинара по български 

бяха изнесени сказкиБЕЛЕЖКА език

ПАК БЕЗ ПРОИЗВОДСТВЕНИпо език, езикова култура и 
литературно творчество. Лек 
тори бяха наши педагогичес
ки дейци: професор д-р Ма 
рА. н Младенов, Ванче Бопоен, 
Душанка Цоневич, Властимир 
Вацев, Слободан Николов.

Семинарът беше добре по
сетен и преподавателите про 
явиха интерес къ'м изнесените 
сказки.

Семинарът в Димитровград 
по български език се състоя 
на 27 и 28 август, ,а по сърбо 
хърватски език на 29 август. 
Сказките бяха от областта на

Босилеград без 
ТВ-програма

През миналия месец повече от десет дни Бо
силеград остана без ТВ-програма. Причината е де
фект ка ТВ-препредавателя, най-вероятно предизви
кан от лошото време. Дефектите на ТВ-препредава
теля обаче не са рядкост. Отговорните пък в Радио- 
телевизия Белград не счетоха за необходимо да от
странят дефекта, та населението от Босилеградско не 

- можа да гледа телевизионната програма.
Липсата на телевизионна програма предизвика 

огромно недоволство сред населението. Мнозина се

В оиразователночвъзгжтател-

ната организация за средно 
насочено образование „Йо- 
сип Броз Тито" в Димитров
град, през изминалата седми 
ца приключи записването ;на 
учениците за учебната 1981/82 
под ина.

В този образователно-<въз 
питателен център, тази учебна 
година ще се учат 476 души, 
от които 166 в първи курс, 
187 във втори, 67 в трети и 
56 ученика в четвърти курс. 
Както ни осведомиха в Обра 
зователН|ИЯ център, тази го

дина е трябвало да бъдат за 
във

техническата и ..риродно-техни 
ческата паралелка, които 
оформени, е трябвало да бъ' 
дат оформени и паралелки, в 
които да се учат бъдещи ра
ботници .— специалисти 
машини и каучук, но ученици 
те не се записват.

са

по

езиковата култура, стилистика 
та, литературна 
ктори бяха същите, 
несоха сказките в 'Босилеград, 
с гад разлика, 
езика

питат: защо плащат телевизионната такса, когато не 
могат да гледат програмата] А тя не е малка: 180 
динара на месеца.

Още повече, че втората програма изобщо не 
се „хваща“. Пък и образите на екрана са неясни. А 
да не говорим за честите дефекти, които тук са 
най-обикновено явление.

Известно е ще, че ТВ-дневник е главното ин
формативно средство, което ежедневно 
зрители. Поради популярността на това 
играещо немалка ' роля в обществено-политическия 
живот на хората, относно информирането.

Бива ли Телевизия Белград след всеки дефект 
да чака с дни и след многобройни намеси 
даните, дори и обществено-политичес

култура. Ле 
■ които из Този факт ‘ заслужава отдел

но внимание и предизвиква 
тревога, защото именно специ 
алностите, които 1не искат да 
изучават учениците, предлагат

че анализ на
на българска 

Бооилепрад 
направи Новица Иванов, а в 
Димитровград Зденка Тодоро 
ва/ студенти. И тук семинарът 
премина при голям

в лечата 
та 1народнюст в

и най-пол е ми перспективи за 
настаняване на работа олед 
свършване на образованието. 

•Може би е излишно да пов

печели нови 
предаване,

интерес
на преподавателите по бЪлга:р 

в основните

писани в трети клас 
втората фаза на средното на 
сочено образование,

120 ученика. За съжаление и 
тази година, както >и минала 
та, учениците не проявиха аб 

никакъв

към т.н. „работнически 
фесии", защото ют запланува 
'Ните 4 паралелки са .открити 
само. две

ски език 
Ща.

таряме въпроса дали опреде

ленията на учениците са тех
учили-

околона граж-
Безспорно, провеждането ма 

един такъв семинар има овое

% %
ки организации, 

да отстранява дефектите. ТВ-препредавателят на Ве
сна кобила наистина трудно

ни лични желания или може 
би на родителите ,им, обаче 
изглежда, че „главната роля", 
когато става дума за записва 
не и избиране на професията 
— играят (родителите, които 
вероятно при това правят гре 
шка.

се поддържа, поради от
далечеността, но решение за въпроса все пак трябва 
да се потърси. Доколкото не се намери начин как 
ией-безболезнено ще се уредк въпросът, граждани 

. -*• те имат право да негодуват, че им се 
без да могат да гледат ТВ-програмата.

основание, понеже допринася 
за опресняване на знанията 
на преподавателите от най-съ 
щест вените области в 
ския, относно 
сасия език.

оолютно интерес 
пр|0-

българ 
сърбохърват-

такса взима.

М. Я. поради липса на 
ученици. Покрай травню-бюроМ. Я. — Ст. Н. Т. Петров
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-̂------- СЖИ НА СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ

***СТ Брой 1*78 
Година ХХХТШ 

4 септември 1961 
БелградНА СЪРБИЯ

Изправяне пред бъдещето
Идеята за това, че 

вързан-и с блоковете, 
колкото е

страните които
или

не са периферията на 
Друг начин, Хората бяха 

Да участвуват • в

големите сфери 
дословно засипани

по един
възможно по-ефккаано 

'международните събития, особено 
непосредствено

на интересите. договори може да се постигнат само прн зачи
тането на всички интереси и потреби, в условията 
на равноправието. Моделът на международните 
отношения, скроен на Виенския конгрес 1915 го
дина (великите сил^ управляват света, изпълнявай
ки и съответна .полицейска функция) не може 
ефикасно да решава тези. задачи, обаче това, за 
съжаление, е модел който още преобладава.

Въпреки всички свои слабости и дефекти, 
всички неволи и конфликти в собствените редове, 
дв/./жението на необвързаността до голяма степен 
се потвърди като алтернативен модел, като зача
тък и олицетворение на равноправните, което ще 
рече на неимпериалистически, нехеТемонистичеоки 
отношения- Движението през тези двадесет годи
ни растеше — не винаги еднакво бързо и успеш
но, но растеше —? .е квантитативен смисъл и по 
отношение на политическа зрялост и влияние. 
Обединява мнозинството независими страни. (Мо
же да се забележи, .че в тези страни не е съсре
доточена най-гол ямата * кономическа, особено «е 
военната сила и това, разбира .се, не е случайно. 
Политиката и движението на необвързаността на
станаха в знак и с цел за отпор срещу концен- 
грацията и поляризацията на мощта, отпор който . 
се показа исторически необходим и оправдан. Не 
е потребно да се подчертава, че необвързаността 
никога не е проповедвала систематически кон
фликт с която да е велика сила или със силите 
— за който би трябвало да се преборяват и 
оравняват стопанските и военните ефективи — но 
премахване на неравноправиетю. Факт е, че днес 
практически ваички добри предложения и иници- 
активи за, такива решения (от новия международен 
икономически ред, през мероприятията за 
ване на колективната, сигурност на всяка страна 
отделно, до сюгжестинте за гасене на регионал
ните и местните огнища на конфликти произтичат 
от движението на необвързаността.

Както и всички действителни революции, и 
тази започнала с появата на необвръзанСстта, е 
трайна, а не моментна, пълна с дилеми и неиз- 
вестности. Но ако в този неспокоен и раздразнен 
овят може да се говори за надежда, -същата бес- 
порно е свързана с тази революционна програма-

с твърденията, че 
разделения с«ят тряб»а да изберат между 

империализма и социализма, твърдеха еди.',
ДУ диктатурата и демокрацията, прокламираха 
™, че никои не може да живее в 
Пространство. Страните, 
рили, че алтернативата

в така
в онези, които

и жизнено ги засягат, изникна от 
днешно време отговорността за 

- на. човечеството

меж-
съзнанието, че в 
бъдещето 
няколко държави, пък 
били те.

ДРУ 
безвъздушно

се бяха уве-
не може да носят само 

колкото големи и които вече
мощни

не е така проста — меж- 
и онези които со 

на деколонизацията схва- 
търси да избират 

идеали, но трудно 
и перспективата 

своето развит, е да подчинят на „висшите интере
си на междублоковата конфронтация или спогод
бите. Неангажираността 
зещита на собствената 
тях бяха

ду тях спадаше и Югославия — 
раждаха в първите фази 
Щаха, че

Иосип Броз Тито
залата на 

трасирана, преди два- 
десет години, една от най-големите промени в бур
ната история на международните отношения. Може 
ои и единствената истинска

Около голямата кръгла 
Скупщината на СФРЮ бе

маса в
от тдх все пак не се 

между тези звучни и хубави 
извоюваната си независимост на

революция в тези от-
ношения от времето когато човешките общности, 
учредени в държав-и, започнаха значеше за тези страни

им независимост. Много от 
с векове подчинени .и експолоатирани, а 

след тъкмо извоюваната политическа 
остана гъстото сплитание 
симост. Те просто не бяха- готови 
обусловена

да сътрудничат, 
ИЛ., пък по-често, да къраат аЪв взаимните войни.

В сътрудничеството, а особено във войната, 
преобладаваше принципът всеки да има толкова независимост 

на икономическата зави-права колкото има мощ. Редко казвано с такива своята непълна, 
независимост да заменят с нови обли

ци на пълна независимост. Ако

ясни думи, същото с милении 
Г-а. Въпреки /всички

усърдно се лрила- 
трагични опити на- двадесетия 

век, наглед активизираното начало и 
упорито се налага на човечеството^ 
незамислими

Покрай неизмеримите страдания 
фи нашият век вид# и грандиозни обществена ре
волюции, разпадане на колониалните

неангажираността 
значеше само толкова, вече щеше да бъде дъл
боко
Тя обаче, значеше

по-нататък 
изложено на антиимпериалистически V- революционен акт.

преди това рискове. много повече.
Участниците в Белградската конференция из

пратиха писма до Хрушчов и Айзенхауер, 
зайки ги да .седнат

и катастро-

покан-
царства про- 

изключителен ра-
около масата за преговори и 

опитат да спрат понататъшната деградацияектирани за хиляда години и 
стеж на свободолюбивото 
ние. Сданието :на международните отношения в

да се
на международната обстановка. С това зпочна 
зи ,,успокоителна'• функция на движението на не
обвързаността, която до ден днешен не е загубила 
нищо от сводта важност. Беше, обаче, още тогава

и демократично съзна- она-

империализма, следствие на това, бе 
жестоко разклатено, напукнало и повредено, оба
че още стои. Създаването на военно-политически
те блокове, съперничеството на „свърхсилите" и 
на военните им съюзи, но и спогодбите 4 з.а подял
бата V- преразпределението на сферите на интере
сите — теза са обстоятелствата, на всички, но 
твърде важните обстоятелства, които и покрай 
всички лрогресизни промени продължават века

епохата на

ясно, че основателите на движението не са имали 
много илюзии. На първата си конференция те 
заключиха и прокламираха, че самата система на 
блоковете неизбежно ражда временни напрежения, 
кризи и конфликти, заредени с опасността от све
товна катастрофа. Трябва, следователно, да се ме 
»и системата, вкоренена .в империализма и подчи
нена на неговите правила- на играта.

Не опитвайки се на раншните, автентичните 
определения на необвързаността, да се припише 
повече, но не и по-малко отколкото исторически 
заслужават, трябва да се отбележи, че същите ве
че са съдържали, всъщност, програма за измне- 
нение на цялата система на международните от-

укрел-

иа международния свят на империализма.
Движение/о на необвързаността може с гор

дост да утвърди, че преди него никой не е пред
ложил добра, но н реалистична замяна за доми-
нацията на силата в международните отношения- 
Точно е, че вече и Обединените нации, произте
кли от великия антифашистки съюз, бяха предло-

в което Движението на необвързаността има мисия, 
която неговите основатели са съгледали,, или* са 
чувствували, с удивителна далновидност. Нито един 
от 'инициаторите на движението не е вече жив. 
Ако бяха живи, сигурно биха били доволни от не
говия двадесетгодишен баланс. Те имаха и вели
ката визия, но както казахме, нямаха много млдо- 
зи>. Нито по отношение на готовността на светов
ните силници да послушат гласа на „съвестта на 
човечеството" — как необв7»рзаността хубаво и.-' 
точно бе прозвана, 
можностите, щото системата на международните 
отношения, обоснована върху силата и правото ,на 
по-силния да се промени за един ден, обаче не 
и по отношение на способността на самото дви

жение да даде, веднага и без Остатък, пример на 
новите отношения.

Илюзиите 1и сега. не са ни потребни. Обаче, 
било би неоправдано и несправедливо, ако — по
ради трудностите, които движението на необвър- 
заността .имаше, а сигурно :и в бъдеще ще ги 
има в собствените си редове — -не би се видели 
и достатъчно ценили негов.ите изключителни пости
жения- Трудно може да се намери международно 
движение в историята* така сложно ;и по-много 
неща -хетерогенно какаото е нашето, което след 
двадесет години би /могло да се похвали как 
принципите и целите му звучат непроменено и . 
вдохновително. В настоящия /момент ние сме длъ-

жени като модел на сътрудн* чеството, 
ще дойде до изява и все ло-тясната съдбоена 
свързаност на човечеството и независимостта на

иошеиияг преди всичко програмата за тяхната ра
дикална демократизация. Това, следователно, не е 
61-ла „само" неакгажираност> но твърде ясен ан
гажимент, изясняване за система, ко#то по-.доб,ро 

Лце съотеетствува на потребите на нашето време. 
Изправяне пред бъдещето.

всички страни. Точно е, обаче, и това, че потвърди 
специалната си роля която великите сили задър
жаха за себе си — този модел по много неща 

рудиментарен. Бяха потребни
необвързаността като 

на великата антиимлериа-

пе-остана недъгав, 
литиката и движението на 
„израз и продължител 
пистическа революция на народите (Кардел), пьк 
и добрите начала на Хартата на Обединените на 
ции

От тогава международните отношения ста
наха още по-сложни, а прогнозата, че системата 
на блоковете неизбежно ще ражда кризи до 
голяма степен со сбъдна. Към тях се приобщиха 
.и други кризи, което също така е в пряка или 
жосвен а връзка с неспособн остта но старата све
товно /система до се изправи пред предизвика
телствата на бъдещето. Дълбоката пропаст, която 
отделя богатите от бедните страни е по-стара от 
военнополитическите блокове, а всеки ден става 
-все по-дълбока. Надвесилата се над планетата дА" 
рена закана донякаде замъглява факта, че в този 
разрез между богатството /и бедата има повече 
експлозивен заряд, отколкото във всички атомни 
и хидрогенн/и бомби заедно, и че този зврдд мо
же да експлодира, а никой да не взриви своите 
бомби. Изявиха се и други, наглед частични кри
зи (енергийната, кризата на монетната система със 
„заразата" -на инфлацията, симптомите «а недо- 

храна, екологическите нарушения и т.н.), 
което в крайна .линия все указва на това, че зем
ното кълбо става есе по-тясно -и асе повече меж
ду зависимо, -че /търси рационални договори, дори 
и глобално планиране, обаче и на това, че такива

нито по отношение на въз-
да получат по-голяма тежест ,и супа.

Често се изгькееше, че нито „неонгажира-
„иеюб-ността", кекто я наричахме отначало, нито 

вързеността", както я наричаме днес, не изразява 
точно целите на „отците-основатели" на ' новата 

документите на Белград- 
конференция. Тези имена повече говорят за

онова поето

политика, дефинирани в 
окапа

отколкото заонова което не щем, 
бихме искали. Но дали е тъкмо така?

Тря6ва да си припомним, иачас, за петде

сетите години на нашия век. 
на „студената война", която двете 
използуваха за консолидация

особено за изграждане
хомогенна сгрукту-

Те започнаха в знак 
„свърхеили"

на собствените си 
на

сфери на в/гидиис, 
здрава У социално-политически

блоковете. Когато техните .въоръжени1 сили 
последвара на

се изравниха в относително равновесие, 
опитът за първия „детент" - ограничен и изклю
чително междублоков — който от година на г 
дина се раздробяваше в регионални конфликти, 
чиито жертви Ло правило бяха малките страни по

от/ига 'на
жни да подчертаем това и поради «вличмето /на 
двадесетгодишните усилия» но и заради бъдащо^о, 
което ще търси още по-големи. усилия.

Гавро Аптман

\
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2 Комунист
живеели с •«- 

живеем С'|»*м#ст* 
нашата стра- 

I това да ли иЯ-

Сърбите съвместно саалбанците и
кове и трябва да продължим да

нашето- бъА*,,<в иАКЦЕНТИ
но да изграждаме 
нл и тук на I 
кой о сърбин, албанец или черногорец.

НА ДОБРИВОЕ ВИДИЧ ПРЕД ПОЛИТИЧЕСКИЯ 
АКТИВ НА КОСОВСКА МИТРОВИЦА

Косово, без оглед наРЕЧ

това каза, че с покрайнинското 
договорено работата около огсел- 

но съббските и черногорските домакинства 
съвместно да се доведа докрай, съвместно д 
обсъдят мерките, които трябва да се предприемат, |

Видич след
ръководство е 
ванетоЖивот в 

братство 

и сговор

а Сърбия, С цел този процес 
каза Видин, /ста

не само тук но и 
да со двотимулира, да се, както

свободно чувствуване, добросъс3Дск°/нови едно
положение. Нямаме никак-\ съзнателно и нормално 

ва причина да не вярваме, че до известна степен

нарушените отношения, наново ще се установят, 
че съвместното живеене и братството и единство- 

манифестират чрез най-човешки съ'то тук ще се 
държания.

I

Аз мисля, продължи Видич, чсГ ние, сърбски- 
то комунисти нямаме за какво да се извиняваме 
котето се касае за отношението на сърбските ко

мунисти към национални# въпрос. Много напра-

_ „ лс.псг женил труд на СР Сърбия В по-ускореното разви- 1ихме и преди и по време на войната, а след нея,, I

ТВЕНОСТСЕ ОГЛДСЯВаГс НЕПРИЕМЧИВО И ПРО ти« вКОХ-вчи;аТчреГфон^СГафеГ»рв0 * " великосърбския

ПАДТ сТ?дзпя^Гоп?и=тгв НЯгпГрГоГт9;Ггт:,вон;одк;с.о^лисзааГн: :Гб^а^:УГ:^ “Г:
6,72 милиарда динара. Средствата на СР Сърбия, шение на албанския народ и по отношение 

Съюзния бюджет за 
обществените дейности (училища, 

на 4,2

шовинизъм,

БИЯ на

които се осъществяват чрез на всичко което се числимакедонския народ и 
към тази категория на отношения на нашата Пар

на СРПредседателят на Председателството 
Сърбия Добрнвое Видич неотдавна говори пред 

Косовска Ммтровица. Това

финансиране на

милиарда ' динара* Отелен "принос ,‘н “сГс-ърбия, ги* “ъ“ нациоиалкня въпрос, ние и по време на 
покрай споменатото напред), през съЩия период войната, не само като Съюз на комунистите, 
възлиза на над един милиард нови динари.

политически^ актив на 
са извадки от неговата реч.

/
но

сърбскиЯт народ по този въпрос, когато се ка-От най-голямо значение е това, че в югос
лавски размери се предприемат мерки да се фор
мира реална концепция на понататъшното разек- 
тие на косовското стопанство и обществения жи-

Освен това, във Федерацията винаги се зае- сае за диференциацията, достатъчно се диферен-
четническото предателство Iна Косово да се насърчава цира. Ние потушихмегъпвахме развитието

и чрез други мерки на икономическата и развойна в цялаТа наша страна и в Сърбия съшо така, ка- 
вот за по-дълг период, особено за следващите че- политика> в това отношение за Косово са обез- 
гири до пет години. В Косово, поради това е от- печавани митнически облекчения, особено валу

гни средства, по-благопрнягни кредити от Между
народната банка, поемани са изплащан^ на ану- жеве, които
итети на домашни и чуждестранни кредити, обез окупатора, но против сърбския народ, 
печавани са отделни рборотни средства и пр.

кто и идеологията на великосърбския 
зъм, който те носеха на своите байонети >

шовини-

но-план с целсрочено приемането на петгодишния 
да би можало в това отношение да се има колко инак нжога не са употребили против I
то е възможно по-голяма я°нота< Аа се извърши 
солидно конкретизиране на възможностите и об-

Нямаме никакви причини в осемдесет 'пър
вите години нито един сърбеки комунист да се

щите интереси.
Шовинистически лозунг Също така, продължи Видич, на никопо няма

Видич по-обширно обясни същината на вра- да позволим с помощта на демагожки и прозрач* с -
жеския лозунг за Тропна: „Тропна работи - Бол ни лозунги, какъвто о „Косово - Ролублнка, чроз “У^вува неудобно пред другарите албанци, прод
град се изгражда". Какво представлява този шо- милост или сила" и чрез анода акция върху тази гражданите, нито който да е сърбин като граж-
вин> етически лозунг? Да ли той има реална основа, основа се опитва да разбере Социалистическа Ре данин на СР Сърбия да
материална и обществена, в нашите равноправни публика Сърбия и СФРЮ. Защато и сега все още

се пишат такива лозунги, а Радио Ти
рана юка да просипне, подкрепвайки ги в своите 
дневни емисии. Всичко това е напразно. Косово е 
съставна част на СР Сърбия и СФРЮ. Това е вол
ята на всички наши народи и народности. На ни- 

^ другите думи, дали при нас, въобще са въз кого няма да позволим чрез този и подобни ло- 
можни такива отношения, какаито пролагира спо
менатия вражески лозунг, който е подобен с ло
зунгите на Тирана, че Сърбия и сърбският народ 
експлоатират Косово и албанската народност, кое
то е инак израз на обсурден

се срамува със своя жи- 
от другите народи и народности в Югосла- 

вня, понеже ние се разплатихме с великосърбски- I

вот
междунационални отношения, в нашите саомупра Тук—таме 
в.ителни обществено-икономически отношения, в 
нашета обществено-икономическа политическа си- ге концепции.

отема.
Задачи, които трябва да се решат

продължение той подчерта, чеВ това не
зунги да изгражда мостове на иредентизъм и се- значи, че 
паратизъм в нашата страна.

не съществува задължение да са наб- 
на вет-косърбските центри в 

по вре бина или някои остатъци 
и като

людават опитите чуж
на такива гледища. ИАвтономните покрайнини, създадени 

шовинизъм, който ме «а Народоосвободителната война и социалис- като СК организирани социалистически си
пи имаме задължение и занапред активно да се

гическата революция, в рамките на установеното 
социалистическо,

оттам се пролагира.
федеративно, държавно и поли

тическо устройство у нас, особено след пр*ема- ^противопоставяме на всичко, което, може да възПърво, самоуправюелното
| като трудова организация, като голяма нето на конституционните амандмани 1968 и 1971 кърсне един 

сиотема и възпроизводствен комплекс е еднакво и

наположение
„Трелча

който никога катонационализъм,
на югослав- СК не <;ме одобрявалигодина, ио-изтъккато стават елемент нито подкрепяли. Напро-идентично с положението на всяка друга трудова ския федерадизъм. Но, това по нищо не меня

ти в, търгнахме в НОБ този национализъм да бъдеорганизация в цяла Югославия. съществената оонова на съществуването на авто
номните покрайнини, нито техния брой нито ха- ^окРан потушен и чрез съвместна борба да уста 
рактера на автономията като функция. Автоном
ността на покрайнините в СР Сърбия не е няка- роди. 
кав „минимум на осъщественото", не може нито 
да се употребдва, нито пък ще позволим да се 
злоупотребява като изходна оонова за национално нас показаха, че е от наш общ интерес, мисля на 
тически, иредентически, контрареволюционни апе- СРС 

и амбиции.

Това значи, че с „Трепча" управляват работ-
и де-

новиме отнашения на равноправни и братски на-ниците. от Трепча, техните самоупрааителни 
лови органи, че те разполагат с дохода, че съз
даването на този доход е в зависимост от техния
труд, техните организационни и трудови способ
ности. Всички

И въобще, тез>| месеци .които останаха зад

решения за производството 
пределението, за личното и общественото

и раз- 
жизне- 

и вноса 
непос- 

или

и отношенията в нашата Република, а и на 
като цяло

ти тино равнище на трудещите се, за износа 
на други въпроси в „Трепча" се взимат 
редствено на сборовете на трудещите се 
с амоупр а ви те дните органи.

СФРЮ по-съзнателно и с пълно 
чрез съвместна работа 

принос във всестранното 
на всички ви до

Това е конституционно положение. В Консти- навлизане в материята, 
на туцията на СФРЮ, Конституцията на СР Сърбия да дадем «ОЙ пъден 

и конситуциите на автономните покрайнини, 
държател но е определено тяхното активно участие 
е осъществяването на споразумяването и Ве
Янето на републиките и

съ- подобряване и усъвършенствуване
Трелча се развиваше и сътрудничи с онези -ор 

ганизации в Републиката и в Югославия, а и 
чужбина, с 'които 
в „Трепча", с които I 
интерес. Това е и едно от нар-големите 
ния на нашата самоупрааителна система, работни
ческата класа по всички въпроси от своя труд и 
развити-е непосредствено да решава, а да не се 
управлява и решава от нейно ^име.

договар конституционни

покрайнините във Феде- пика- Тази задача пред нас постави опитът от из- 
рацията и активната роля на покрайнините 
функционирането на Социалистическа Сърбия, 
цяло.

отношения в нашата Репуб-
в

това решат и желаЯт трудещите 
намират общ икономически във теклото време,- а той ясно е дефиниран и на за- 

като седанието на ЦК на СЮК, която бе 
. —.. на обсъждането на обстановката

постиже- посветена

във връзка с 
на коктрареволюционните елементи вСърбските комунисти 

извиняват

гражданин на Югославия и капо сърбин 
да кажа, изтъкна Видич, 

няма никаква причина сърб.скот.о

твърде лична потреба, 
СДРУ • да напуска тези. простори, овоя роден край. Тук

дейносттанямат за какво да се
САП Косово.

Като 
ако мога така

Видич след това говор^ за това В най-голямаколко е
приносът на сдружения труд на СР Сърбия, в 
рамките на политиката, която се осъществяваше- ’СЧ1'там< че 
чрез фонда на федерацията, както и за това кол- пение от Косово, без някоЯ 
ко е непосредствен и особен приносът на

степен грешат онези, които в 
се огласяват с нелриемчиволично нашата общественост 

и проблематичнонасе противопоставяне на потребата
тази тематика да се разгледа. Поставените 
в тази област трябва

задачи
с успех да решаваме.



20 ГОДИНИ от белградската 
ВЪРЗАНИТЕ СТРАНИ ДСКАТА Комунист 3КОНФЕРЕНЦИЯ

НА НЕОБ

На 1 
ференция 
ствата на
1 ДО 6 г-
арена се 
извърши огромно 
те «еждународнн

септември

септември 1961 
появи

години от Първата 
Държавите н 

състояла
която на

кон- 
правител- 

Белград от 
международната 

страни, което 
целокупни- 

Дпе десетилетия.

страни, 
година, с 

Движението на 
впияние 
отношени

се в

независимите 
върху развитието на 
я в последните

МИЛОШ МИНИЧ:

Щв се засилва ролята 

на необвързаните
За съжаление, противно на това, 

четем някои статии които са толкова
ограничени от догматизъм и блоко
ви поглед за развитието на 
народните отношения, за борбата за 
мир и т.н., че предлагат стратегията . 
на обединяване на

между-
*
| комуни- етическите

партии и съюзи с другите сили,Белградската 
мира основните

конференция прокла- 
принципи и

които изчерпателно привеждат 
„социалистическата общност" като глав 
на сила, обаче между тези сили дви

жението и политиката на необвърза
ността и не споменават. В тази стра- 

с тения такава международна независи

ма и извънблокова сила и не съществу 
в а, за нея нЯма място. Това е дог

матична и блокова слепота, коя-то не 
вижда и затова пренебрегва действи-

От 25-те страни участнички 
на вата белградска конференция на върха, 

необвързаните страни до 
конференцията в Хавана нарастна на 
92 страни, равноправни членки на дви
жението. Идеите,

съсв Пъ-р- Във взаимната си конфронтация те
зи две сили въвличат блоковете, в ко 
ито са те хегемонии, а това се разшир 
Ява и на някои страни извън блоко
вете, които по различни причини са. 

целите, принципите влезнали в специални отношения 
на политиката на необвързването пе- великите сили или блоковете.

цели
политиката на необвързаността, за ко- 
Ято А5е Десетилетия се боРят необ
вързаните страни и които все до днес 
останаха политическа основа на всич
ки документи и решения и на всички 
акции, които раздвижваше и провеж 
даше движението на необвързаността.

числото на

челят все по-голяма подкрепа и из
вън кръга на необвързаните страни.

Борбата за тези принципи и цели е Това се вужда и по числото на стра
ните в качеството на наблюдатели или са надпреварата 
поканени гости участвуващи в конфе- която след 1978 година

етап, военните

Най-изразител нит е видове на вло
шаване на международната обстановка 

във въоръжаването, 
влезе в нов 

и наме-

борба не само за опазване на мира
и сигурността, но и за изграждане на 
нова международна система: политиче- ренциите на необвързаните страни, а

телните политически сили на световна 
та арена „отношенията на силите, 
вижда никакви други „построевания", 
но „построяване" около двата блока...

интервенции 
във вътрешните работи на някои

необвързани г

не
и също така и по все по-голямото чие- си 

по -на демократичните и напредничави 
партии и движения, които или се из-

ска, икономическа, информативна 
т. н., опиращи се върху зачитането на 
основните принципи на политиката на 
необвързаността и Хартата на Обеди
нените нации, а преди всичко върху 
принципа на независимостта, суверени
тета, равноправието, ненамесата, кеу- 
потребата на сила и др. в отношенията 
между държавите. Борбата за 
по-справедливи и по-равноправни ме- 
дународни отношения бе и остана гла 
вната стратегическа цел на политиката 
на необвързаността.

независими, п-о правило 
страни и почти пълен застой в реша-

ясняват за политиката на необвързано- ването на международните кризи
международни пробле/

и
идругите

отделно на международните икономи 
или чески проблеми.

сгта. ДВИЖЕНИЕТО НА НЕОБВЪРЗАНОСТТА 
И БЛОКОВЕТЕНеобвързаните страни спряха 

и осуетиха делението на света на анта 
гонистически, 
икономически

Движението и политиката на необ- 
и ще останат неза

висима извънблокова международна . 
сила, коя-т-о самостоятелно заема ста

-Перспективите на развитието навоенни, политически и 
блокове. Движението

нови международните отношения през осем вързаността бяха 
десетите години са натиснати от теж 

заканителни обтаци.
на необвързаността стана международ

отношенията на си- ки, тъмни ина сила, която в
е света играе ролята на съЩес-лите

твен фактор на днешното неустойчиво 
на което можем

От това трябва да изхожда и дви новища по международните въпроси и 
жението на необвързаността в програ
мирането на своите активности, свои
те инициативи, най-спешни задачи и др.

Ма Първата си конференция 
обвързаните страна оцениха, че сту
дената война, подялбата не света на 
блокове и съперничество и конфрон 
тацидта на великите сили и блокове 
около сферите -на интересите и влия

самостоятелно раздвижва инициативи 
и акции за провеждане в живота на 
своите становища и решения-

не’ и крехко равновесие 
да благодарим дето мирът в света 

че вече не се е 
световна катастрофа, въп-

още се подържа и 
стигнало до
реки крайно изострените 
между великите сили 

ние води към нова световна ядрена главозамайващото надпреварване 
война, в катастрофа, която може да 
унищожи човешката цивилизация 
съществуванието на човечеството. Про 
гивололожно на това, необвързаните

В такава международна обстанов
ка перспективата за движението 
необвързе
дълготрайна борба на движението 
осъществяване целите на движението 
в условията на твърде висока степен 
на изостреност на международните от 
ношения-

За отношението на движението на 
анюстта е: тежка, сложна и необвързаността към блоковете пълна 

33 валидност и днес имат следните ду

ми, които президентът Тито каза пред 
Първата белградска конференция 
върха, на 1 септември 1961 година 
поздравителната си*реч: „Позволете ми 
сега да посоча и на едно, заблюжде- 
кие, което от време на време се по-1 
Явява в печата и коментарите въобще, 
за това какъв курс ще заеме Конфе

ренцията на ръководителите на дър- 
и изострянето в международните от >каоитв и правителотвата на извънбло 
ношения. Прогнозиращите, к-оито прод
ричвт по-нотатъимо отсабаано ролята к»™™ бъ

целия свят се намира едно тежко де- и влиянието на движението на необ- Д© прозападен или произточен. Таки- 
о.бременено с твърд© • пол©" вързаността ще се излъжагг. Бързо ще ва налучквания са съвсем излишни,

защот.о ние не сме се. събрали тук, 
за да поддържим блоковете, но Ясно

отношения 
и блоковете и 

в ЯД
класическото въоръжаване.

на

ренето и
и

наКаква ще бъде ролята на движени
ето и политиката иа необвързаността 

години
в

относно 
този

страни призваха на спиране на студе през 
ната война, на отслабване на между- през 
народното напрежение, на преговори Век или 
и споразумяване по спорните въ-лро- съществуванието на
си в отношенията между държавите, движение на необвързаността? св увеличава и това

и миролюбиво извънблокова сила, толкова повече кол
докрай ДЕСЕТИЛЕТИЕ, ОБРЕМЕНЕНО С ГОЛЕ №ОТО се ^ъде засилвало напрежението

МИ ОПАСНОСТИ ЗА СВЕТОВНИЯ МИР

осемдесетите 
деветото десет,илелие на

в третото десетилетие на 
организираното

Международната роля на движе- 
и политиката на необвдоззаност-нието

та нЯма да намалява, но постоянно ще
като независима

изграждане на активно 
съжителство, на провеждане
на деколонизацията и на установяване 

политика и страте- 
развитие на онези 
в -своето икокоми

на международна
Мнозина с право оценяват, че предгия на ускорено

страни, изостанали
развитие поради столетната им 

подчиненост под господството на импе Ми 
ри а пи етическите сили или поради ДРУ~ света, 
ги исторически причини. Призивът, от
правен за борба против империализ
ма, колониали зма, 
расизма и кой то-и да е друг

хегемония и -неравнолра

сетил ©тие,
опасности за мира и сигурността в

ческо
се уверят, че това са погрешни оцен
ки.

Основата на изостряното на между 
и иа нелреста-

Противоположно на това, ние сме Д© прецизираме и съгласуваме своите 
твърд© важни становища по Най-важните въпроси, ко 

ито днес тревожат света. А тогава ще 
се В|Иди в какво нашите становища са 
в разрез, а в какво се съвпадат с ед

ната или другата страна." Това стано

вище е. съществено различно от ста

новищата на „еквидистанц-ия" (т.е. ед

накво разстояние от двата блока).

отношения 
засилване на

свидетели чо и някои
членки на блоковете

кеоколоииализмо, народните
м еж ду нар одното 

напрежение представляват американо-

отношения» които вървят

виждатстрани,
огромното международно значение на 
политиката и движението на необвърза

вид на .нното

домииация,
вие остана и по-нататък ще остане на- съветсюте

иа боевите цели и лозунги на по линяЯта на постоянно 
на необвър'

ността за поддържанр на съществува 
II(Ото равновесие на силите в света. 
На мнозина става ясно, че изгледите

влошаване,чело
движението и политиката 
заиосгтте.

конфронтация и съперни-изострян©» 
чество. Това са двете далече най-мо- да се запази мирът и сигурността 

световни сили, конто дър света през по-дълъг срок в бъдещето 
то би били твърд© малки без същес-

в
необ-

сила
запазят

Движението и политиката на 
вързаността станаха привлекателна
за всички страни, решени да н0 ядрено

независимост ^Д° д околното по които да е причини

би започнали взаимен въоръжен

РЬЩи велики
ои най-полеми арсеналижат в ръцете

активната ролд на п-от-и класическо оръжие и ко- гвуването и насоченост-Към този курс, тази
на необвързаността и движе- движението на необвързаността се дър 

кон нието на необвързаните в междуна- жеше в изтеклите две десетилетия и 
и родния живот. В последно време има «инакви натисци отстрани и отвътре но

могат да го отклондт от този курс.

сводта свобода и 
не се подчинявал и не вързвагг за

които В дви

ти ката

ковете и великите сили .и 
жението и политиката на 
нето търсеха
своята независимост и за 
си равноправно с другите страни 
участвуват в международния

необвързе а- фЛККТ( запалили буха целия свят
и намериха опора за 

тежнението
най-поляма катастро- все повече изявления на отделни прапредизвикали

фална трагедия в историята на чоае- вителства или декларация от мултилп
торални срещи в този смисъл- Счест,ю тю.жив/от.

I*



4 Комунист
ЮГОСЛАВИЯ в %
ОБВЪРЗАНОСТТА
СЕТИЛЕТИЕЩе се засилва ролята 

на необвързаните
своята активност и 

нв ропцул, която имаш# 
от ОСМОв.О

иай'3мачител«и
и движението

Югославия със
благодарение

Тито, като единдругарят 
лоложииците и като 

на политикатарадетел
иа квобм,Ревността, през изтенлито две 

между най-ах-спадаше 
и най-влиятелиите страни 

необвързаността.

десетилетия 
тивните 
движението иа

в

другаряОгромен е приносът на
10гославия за развитието на

необвър-

годинивече многоВпрочем, нио 
открито говорим, че великите сили и Тито и но 
блоковото са усполи до поправят

Движението не само изигра исю- ставл^ва нов опасен елемент в
ването на международното напрежение 
и заплашването на мира в свого.

зооил-
политжата наразширя

ването на делението на света нв бло
рическа роля в спиране из- движението и 

иа заността в борбата иа необвързаните
вестни проникаания в движението 
мообвързаността и че не намаляват на за осъществяваме

ципи и цели на
на основните лрин- 

политиката иа
крве, но с цялата си активност и бор
ба за осъществяване на целите и при бро да погледнат истината о

необвърза- така, както през 1961 година зззха ста 
нонкщето, че политиката на нообвързп- 
ността отличава нопринадложностга й 
към воонните блоково, чо необвърза 

иргз на странна не можо да влиза

Необвързаните страни трябва хра 
очи. И иеоб-

тиска си върху движението. на кова 
систе-

миролюбива

за изграждане■ързаността,
Обаче, движението все досега ус- по*слраведлива международна 

пмваше това моложоню да рошава ог ма цяластно и за мир и 
роничавайки влиянието на тези лро- коегзистенция в света. к 
никвлния и обединявайки

нципуте на политиката на 
ността се стремеше колкото е възмож
но да допринесе за преодоляване на 
делението на света на блоково 
укрепване на процеса на отслабване 
на международното напрежение, из
граждане на нова международна ико
номическа система, върху основите на 
активна миролюбива коегзистенция. _____ 
кодто би направила блоковете без- '■* 1
смислени и би довела до тяхното от- ьИвЛЬЯья ». 
миране.

огромнотовт.в оо-
•Тито има-След смъртта на другаря 

ше в чужбина хора, които оценя****, 
и активността иа Югославияче ролята

в движението на не обвързаността и 
на международен плам постепенно ще
секне.

В?'-.?. * В течение на една година и пове
че след смъртта на другаря Тито се 
показа, че активността на Югославия 
не секва, макар че дълбоко чувствува
ме, че другарят Тито, авторитетът и 
престижът му ги няма вече 
трябва да се раздвижат по-значителни 
инициативи. Впрочем, ие само Югосла
вия, но и саетът, специално движение 
то на необвър заността, в Европа и т.н. • 
чувствуват, че им липсва мощната, опи 
тна и мъдра личност на другаря Тито 
в днешната все по-драматична между 
народна обстановка, която по-рано в 
подобни обстоятелства даваше цяла

щЩщШ г

Обаче, в изострената между народ 
на обстановка на прага на настояще
то десетилетие движението на необ
вързаните страни се изправя пред опа- 
сността от задълбочаване и разширя 
ване на делението на света на блоко- *** 
ве, вместо превъзмогване на блоково
то деление, което е в интерес на ук- 
репвамето^на мира в света и между
народното сътрудничество. И на това 
трябва да се противопостави с цялата 
си сила.

%ш тЖ: когато

■шш

Въпреки натисците и съществуващите разлики движението запази свое 
то единство и 1979 г. в Хавана и 1981 г. в Ню Делхи. На снимката: Поглед 
към залата по време на общата дебата на VI самит в ХаванаТова не се изявява само в акцията 

на НАТО и десните сили в Испамия, 
Испания да се включи в НАТО. 
се вижда в редица договори на някои 
страни извън блоковете, дори и 
някои необвързани страни с отделни ‘и 
велики силф, които договори имат во
енни и отбранителни каузи, с които 
тези страни неформално* по-малко или 
повече се включват във военните си
стеми на блоковете.

енни съюзи, които са във функция на 
политиката на конфронтация между ве 
пиките _ сили и блоковете около сфе-

мнозинство на необвързаните страни 
около основните или както бе

та огромна тежест на своя авторитет 
казал и престиж в служба на борбата 

Тито: „автентичните принципи и цели мир4 миролюбиво международно сът- 
на политиката на необвързаността". В рудничество, за отслабване на

Това
за

на рите на интересите и влиянието, така 
.} сега в началото на третото десе
тилетие на своето съществувание тряб този смисъл движението запази своето народното

единство и 1979 г. в Хавана, и 1981. г. на 
в Ню Делхи, въпреки всички външни ми.

между
напрежение, за решаване 

актуалните международни пробле-ва да вдигне глас и 'решително да се 
противопостави на всички конкретни
опVти за разширяване делението на 
света на блокове, като нова натисци и натисцБте отвътре, и покрай 

всички съществуващи разлики в дви
жението.

твърде
голяма опасност за мира и сигурност- Оьзнателнм 

факт, ние правехме какаото 
да се

за този неизменим
Т-ова е само резултат на борбата 

между великите скли за разширяване 
на своите сфери на интереси и влия
ние, борбата която Носи в себе 
най-големи опасности за мира в света.

га а света. можехме
задържи не намаляващ ат а ак- 

тбвност и ангажираност на Югославия 
на международен план

Те трябва да намерят сили във все 
си ки конкретен случай да се шротиво т,0

Въпросът за единството на движе- 
върху автентичните принципи и це- и отделно
на движението на необвързаност- движението на необвързаността... 

ПРИ“ та става още по-значителен е настоя- Югославия

впоставят и на някои необвързани стра ли 
на ки, които по различни обективни ЗаПовече от 25 години числото 

страните — членки на блоковете оста
на също- За това трябва да се благо
дари наЙ1много на движението

на необвързаността, които изиг

е жизнен въпрос да зад 
кнтензи-

чини или поради свои политически,
стратегически или други - интереси

щето десетилетие, защото от един
ството зависят • силата и влиянието 
движението.

ържи и още повече издигне 
на тета на своята активност, 

залагане

по-
ангажиране,и поли тясно са се свързали с отделни велики

* Движението на необвърза* 
ността за всички онези 
ми,

тикат а сили, не само >в икономическата
и във военната сфе-< 

с активността 
движението а някои конкретни 

съл
роводници* на великите сили и блоко- гато това изисква международната об 
вете в движението на необвързаността,

и по-
раха главната роля в спирането и осу пуническата, но 
етяването на задълбочаване

Движението цели, пропра-
ллатформи, които необвързаните 

страни приеха досега като

сигурно и в бъдеще
деление ра, така че някои от тях ще преодолява тези положения 

подобен начин
по

то на света на блокове. Повторното еи свои реше-в като досега, осъщес- 
своето единство в* паси ко- ния и всички 

мат в бъдещ*. Нашата
откриване на процеса на разширява
не и задълбочаване 
света на блокове без

твявайки такива, които ще лрие-случаи, волно или неволно, стават
на делението на 

съмнение пред-
активност е дви

жението не бива да отслабва, а рол- 
гтрести-

станоака.
Ят*. влиянието, авторитетът и 
жът на .нашатаКомунист страна ще зав+юи от
големината на нашия 
бата за

принос към бор 
на не- 

ще рече за 
международна 

зависи от

целите на политиката
обвързаността, а това/
интересите на 
общност. Също 
нашата последователност

цялата
Председател «* ИматалеиМя съвет иа НИРО „Ко

мунист": Доброели Чула фин.
Ни Издателския съвет [редакционна отбор) 

■сииии издания ие вестиии „Комунист": д-р Антон 
■ретуше.

Адрес ие редзкцията: БЕЛГРАД, Площад Маркс и
320*184 *НОЗИ^ктчттев ‘**Н*Р*11* Ш-И1. с.ирет.риет 
627 793* НО*М ИПГРАД' *1""»*р Пеиияе 6. Телефон

тека ще

към гхрИнци- 
не обвързаността, 

и непоколеби

ма
лите на политиката на
от нашата устойчивост 
мостИздввв: Издателско трудовеДиректор и гяевеи и отговорен редактор иа всич

ки издания не „Комунист": Велко Миладмиович, организация „Кому- в провеждането на
тиха, която е една от най-важните га_ 
ранцни за независимостта, 
та и 
страна.

нист”. тази поли-
ие изданието иа „Комунист" за Сърбия:

Сам Кърживец (гневен и отговорен 
Жлоирад Дшорджоаич [зцместни*

■ Печата се на-__ __ сърбохърватски, относно «ъреетско-
сръбски [кирилица и латиница), нв словенски маке
донски и албански и в съкратени издание иа бългао 
син, унгарски, словашки, румънски и руемнекн език

редактор!, Д-р 
главен и отговорен

редмггвр), Бояна Аитуиович, Велимир Филипович, Рас- 
та Яеаатач. Саабодаа Кадкич. Мкгайло Ковач, 06- 
рад Коакч, Воео Мараааич, Зорнца Стаиимироенч и

суверените 
цялост на нашататериториалната

Излиза в петък*
Следователно, в 

тилетие пред нашата 
рат големи, сложни 
в активността в движението 
вързаносттта и на 
цялостно.

настоящето десе-
с трап а се нами- 

и тежку) задачи и 
на необ-

международен план

С м° пРезнД®нте на Републиката от 22 ле.ам 
ери 1964 годни,. „Комунист" . .1Лнч.н с Орд.„
родно осеобождонна. а с указ от 22 
с орден братство и единство

Продмдатаа нв Издателския съмт иа Изданията 
“ ,.Комунист" за О Сърби2 Марк, Тодорович.

ИВ родвициятв: Сломоика Топалович.
ма

Декември 1В74
със златен ■«иец.



Преглед на сп. 

..Мост“ книжка 69
СПОРТ и ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА

ФУТБОЛНИЯТ ОТБОР „ЕРМА" в ЗВОНЦИ СЪЩЕСТВУВА
— САМО НА ХАРТИЯ

Да се обединят силите69-та книжка на 
„Мост" цялостно

на 40-го|дишн-ината

списание 
е посветена 

от въста
на юго-

Миле Николов __ При сой'
гвсЛтекста: -НАШАТА НАЙ- 
СВЕТЛА ЕПОХА" *С голяма радост 

подина: бе
Звонци,

■миналатанието и 
слаеските 
сти.

революцията 
народи и 

Публикували 
за НОБ, за 
другарят Тито в

пгише вдъх- лото, нямало
влечения.

Наистина 
още не могат

достатъчно раз„ ма — за футболно•новено за приета новината, 
центъра ,на Де- 

рекула, е сформиран футбо
лен отбор, наречен „Ерма". 
Събираха

'игрище, 
■още по-малко. - -Тъкмо зара
ди това младежите от Звонци 
казват, че техният футболен 
отбор „Ерма" съществува са 
мо на

ГОЛЯМОТО исФоричес 
ко значение ,на Народоосвобо 
дителната борба и 
за изключително 
стойности, за 
придобивки

народно- 
са текстове 

ролята на ЮКП и

че в
нашите села все•

ровюлюция, 
високите им 

най-светл>те

да се похвалят, 
че притежават .кино—зали, мла 
дежки клубове, диско—клубо
ве, или пък футболни

повдигането 
на въстанието, воденето на 
НОБ

се младежи от поп
еела, за да 

играят футбол. Бяха отпечата 
■ни и над 300 членски карти, 
които бяха продадени за съв 
сем кратко време. Купени са

ти всички ОКОЛНИ хартия.
°т тази борба и

революция, за огромното 
по на другаря Тино, 

поведе, води

и социалистическата 
волюция, За условията и 
ждународното
НОБ, какт-о и

игри
ща. Заради това младите /най- 
често

ре-
За всеобщото 

кръчмите или масовата физическа 
седенки, които

Де-
КОЙТО

ме ра звити е наотиват в 
пък на частни 
не задоволяват съвременните

значение 
литературни тек 

героична 
революция на 

народности.

култура, 
за спорта, за развлечението 
и изобщо за

на ни
и изведе 

настояще и 
щастливо бъ

в
щастливото ни 
/към сигурн/о и 
деще.

стове, посветени на спирането 
миграцията бихме .казали, че 
Дерекулът се нуждае ,от едно 
хубаво футболно игрище. Но 
ако вече желаят да го лри- 
тежават, защо младите (м «е 
само младите)

на
та борба и 
шите народи и

на-

Светозар Вукмакович — Тем 
по в текста 
решение“ пише

„Историческото
Публикувана е четвъртата 

на предсе-
за взимането 

на историческото решение 
изнесена през 1941 год. за 

на всенародно 
революция-

тема от лекциите | 
Дателя Й. Б. Тито, 
на 26 ,и 27

не обединят 
с ме- 

селскостопан 
организация в селото.

ще направят 
игрище. Не тряб- 

ва да забравим, че с доброво 
лен

св°я труд и силите си 
ханизацията на

повдигане 
въстание имарт 1977 год.

пред посещаващите Политиче ската
Може би 
футболно

ската такашкола в Кумровец. В 
Тито

Богслюб Илиев в 
„Йосипф Броз Тито — стра
тег на въстанието и револю
цията" пише за огромния при 
нос на

текста
този текст, другарят

говори за съдбовните 
през 1941 година, когато „Юго 
славската

труд младите в нашата 
построиха километ

ри водопроводи, пътища и 
електрически мрежи, домове 
за забава

Дни
република

другаря Тито към :осъ
комунистическа пзр 

революци
ществяване целите на Наро- 
доосвободителната борба 
революцията на народите и 
народностите на Югославия- 

Публикуван е откъс от кни 
гата „Нови приложения 
6иографията на Йосип 
Тито" от
И от този текст се

•тия издигна своето и и т.н. Не може ви
наги да се чака някой друг 
да направи нещо, което пре
ди всичко е

онно знаме и поведе работни 
ческата класа, трудещите се 
народите и народност* те 
победоносната Народоосвобо- 
дителна война и социалисти

ческа революция".

предназначенов
към

Броз 3аеДно “ «мо за снимка: футболният отбор „Ерма" 
Владимир Дедиер.

за развлечение на младите, 
а те да стоят на страна. Най

и подходящи гащета и фла
нелки, а бе формирано • и 
Председателство. Днес обаче 
всичко това като чз ли несъ- 
ществува.

нужди за развлечение на мла 
ДЯ човек. Така е и в Звонци. 
Тук през лятото времето се 
„убива" на басейна, в близка 
те Звонска баня, или тичайки 
след топката на игрището, ко 
ето. прилича на всичко, ко не 
и на Игрище. Какго и във 
всички други нашенски села,

стина за построяването на ед 
но футболно игрище трябват

вижда
при какви трудни условия, 
под ръководството на ЮКП и 
Тито започва героичната бор 
ба на нашите народи и народ 
ности.

В текста: „Майското съвеща 
ние на ЮКП 1941 год. и во
енно-политическата й дей
ност върху подготовките за 
въоръжено въстание в Юго 
източна Сърбия" Драголюб 
Ж. Мирчетич пише за голя' 
мото значение на Майското

не малко пари, които млади 
те от Звонци 
Н1-1 селаМОСТ и другите окол 

нямат, обаче затуй 
имат здрави ръце. СНерядко младите, които на

пускат селата, когато ги 
пита човек защо отиват в гра 
довете, казват, че една 
причините била, че тук,

малко
по-голяма воля може и тоз>,|по-

въпрос да се уреди.
така и в Звонци, за по-големи 
спортни обекти средства

от
в се- ня- Т. Петров

НЕУСПЕШЕН СТАРТ НА БОСИЛЕГРАДСКИТЕ ФУТБОЛИСТИ

„Пчиня"съвещание, което 
основата на политическата ли 
/ния на ЮКП в условията 
окупацията — организиране и 
предвождане на борбата 
национално и социално осво
бождение.

В текста „Опитите от осво

бодителната война 1941—1945 
год." Йован Вуйошевич пише 
зо опитите от НОБ и техния

определя

!лйдост" 2:1 (0:1)на

/7
за

В първия кръг на тазгодиш 
'ното първенство в „А" група 
та на Междуобщинската фут
болна дивизия Враня, в неде 
ля на игрището в Търговище 
играха футболистите па дома 
шния отбор „Пчиня" У фут
болистите на „Младост" 
Босилеград. По хубаво и при
ятно за игра вромо, двата от 
бора се представиха с доб
ра, коректна и интересна иг-

футбол истиге от Босилеград — 
слабата физическа подготве

ност. Това безспорно е после 
дмца но несериозните трепи 
ровки. Ако желаят да запаз- 
Я,т място в лигата, те трябва 
по-сериозно да изпълняват за 
Д7,лженията на треньора.

Отборът на „Младост" 
ра в следния състав: Георги
ев, П. Йованов, В. Ивкоаич, 
А. Васев, В. Тасев, С. Кру

мов, С. Владимиров, Б. Тасев, 
И. Ароов, Д. Златков, и М. 
Цветков.

иг

Публикувани са още два 
текста на другарят Тито: „За

дачите на Народоосвободител 
ните партизански отряди", 
който е обнародван на 10 ав

густ 1941 година в 
брой на „Бюлетина на 
ния щаб на 
телните партизански отряди, и 
„Националният въпрос в Юго

славия в светлината иа Наро- 
доосвободителиата 
публикуван за пръ* ПЪ^ във 
вестник „Пролетер", през де

кември 1941 година.

от
принос към теорията и прак 
тикат а на всенародната 
брана.

В литературната частнасли- 
публикуаани сти

хове, вдъхновени и посветени 
на НОБ и революцията 
Д. Максимович, В. Назор, М. 
Баневич, К. Каюх, Б. Чопич, 
О. Жупанчич, Д. Костни, С. 
Яиевски, А. Дънков, С. Нико

лов и Д. Илиева; две народ

ни партизански песни; текста: 
„В сърцето се каляваше пе

сента" от Димитрийе Милан* 
кович и „За делото", 
от роман от Прокопи Попов.

■

от- М. Я.
първия 

Глав-

Народоосвободи- р а.са/ниего са на ДИМИТРОВГРАДОсновна характеристика 
играта е, чо и двата отбора 
имаха шанс да спечелят точ 
ките.

от

Първата победа в 

новата лига
В първото полувреме гости

те бяха пю-добри и от някол 
ко готови положения успяха 

Аотор
гол в тазго/дишно

зе отбора

борба".

да реализират едно. 
на първия 
то първенство 
„Младост" бе И. Ароов.

В тез*
маТитю осветтекстове другарят 

лЯва характера на Народоосео
„А. БАЛКАНСКИ" - „ЕИДСТВО" |Б. паланка) 3:0

На 30 август футбол нотите 
на „Асен Балкански" за пръв 
път играха пред Димитровград 
ска публика — в новата меж 
ду регионална лига, Ниш —

'Зайчар.

Във второто полувреме до

машните футболисти се пред 
по-добра и пра и с

бодитрлната борба и социали 
под-

откъс
през този п.олусезон, а съ

щевременно и първият отбор, 
конто Димитровградчани над

играха. Резултат бе 3:0, в пол 
за на домакините, а гол май

стор и на трите гола бе най-
добрият димитровградски фут 
болист Кр7>стев.

етическата революция, 
чертавайки, че „знамето на 
Народоосвоб одиггепнагга бор- 

което

отавиха с 
по-добра физическа пюдготве 

и постепенно и сигур-Книжкота е илюстрована с мост
но осъществиха превес в иг
рата. В такава игра те успя- 
ха до реализират две голови 

да се наложат

ба против окупатора, 
Югославската

художествени репродукции, 
комунистическа 7вмвтично свързани с Нв(родо

1941 го* оовободителната борба, от 
изтъкнати югославски худож-

партия вдигна през 
дина, в съ щото време е и 
знаме и борба за иационал-

пол,оженил и 
с победа от 2:1.

Именно „Единство" от Бела 
Паланка бе първият отбор, ко 
Йто/;гостува в Димитровград,

ници.
И в тази среща се „изяви" 

миналогодишната слабост
и а свобода и равноправие на 
всеки народ поотделно".

« Т> П,Д. р. на
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ПРЕЗ ФОТООБЕКТИВЛ

ДИМИТРОВГРАД: ПРОВЕДЕН ОБЩ СЪБОР

ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ 

В ОБЩИНСКИЯ СТАТУТ
-------------- Разпоредбите въ® връака '

възпитателни 
прилагат

С.Р.С8РБ«аС.Р.СР6МЗЯ
гимнпзизи -\- гимиизиа^
„лосип броз тито..

седмица * Димитроп- 
обсъди 

на Статута

аимитровгробразователно 
те въпроси ще се

— В началото на тази 
град бе проведен общ събор, на който со 

нзменение и допълнение от 1 курс в ос- 
тази учеб-

съЩ°Т0 е®жи и 
п р о (рили р ан от о 

възпитани», 
от оста-

аа учениците 
новното училище

решението за 
на Димитровградска община.

— След обстойно проведените публични Р«- 
змекеання за дограждане на Статута на общината, 
във всички организации на сдружения труд, мест
ни общности, самоуправителни общности на ннтеро-

общности в общи

на падина, а
за - курс на 
образование и 
Обаче за ученищтз Сменете 

фирмите си.
на основнотопалите ■курсове 

училище и профилираното оо 
и възпитание раз-

сите и останалите организации и
общинският Статут бе изменен н допълнен.ната,

разование 
породбито ще важат от идва- Iживущи на територия- 

Димитровградска общи- щата година.
се (обезпечава Решението за изменение и

Статута на Ди 
ю блатна, какго

провеждането
на Об-

От 31 август Статутът на 
Димитровградска община 
измненен и допълнен, а цел
та е същият цялостно да се

с конституционни-
Закона за

стите, 
та нао

коетона, с
равноправна употреба на сър 
бохърватски и български ези .митровградска

допълнение на

съгласува 
те амандмани и Закона за сдружения труд 

средното образо 
са преустановени в

и решение за 
му, приеха делегатите 
щинската скупщина на отдел-

С приемането иа 
1974 година и с реформата зз

ци.
сдружения труд и да се съз' 
дадат необходимите 
ставки за осъществяване ини
циативата за колективна рабо 
та и отговорност, както и ог
раничаване времетраенето на 
мандата на отделни функцио 
нери. Така например за пред 
седател на Общинската скуп
щина в бъдеще ще 
да бъде избиран функцио- 

чийто мандатен период

об-през 
вание
разователни центрове.

— средите училищапредло-
ОБРАЗОВАТЕЛНО - ВЪЗПИТА 
ТЕЛНАТА РАБОТА ЩЕ СЕ 
ПРОВЕЖДА ДВУЕЗИЧНО

на сесия.
Освен това, делегатите на 

отделна сесия разгледаха и образователенНадписът на димитровградския 
е старият.об-напредложенията

Образователно-аъзпитател- ществения 
ната работа, в образователни (развитите 
те институции ще се провеж
да двуезично — на сърбохър не в 

български езици. На 
на който се провежда

център сизадоговор
запитаме: дали приобществе- Този случаи кара да се

от компетентните, не ще се срещнат 
не са съгласувани

на
система на информираната една проверка 

още
със Закона за сдружения труд, а дори 
статут, който повелява фирмите да 
двуезично. Навярно, там къдвто 
фирми е време да се внесат нужните промени 
дълг на всяка трудова организация-

СР Сърбия и плановите 
активности за период 
1985 година. Също така при- 

образователно- съствуващите бяха запознати 
работа по-кон- СЪ!С стопанисването на дими-

отопанство

много фирми в града, коитоможе
1981 — общинскияватски и 

чинът,
двуезичната 
възпитателна
кретно ще се регулира със тровградското 
статутите на предучилищната през първите шест месеца 
възпитателно - образователна ,на текущата 
организация, основното учили някои други актуални 
ще и училището на профили- Си. 
раното образование.

и с
бъдат написанинер,

ще трае 2 годили, а изклю
чително той ще може да бъ
де избиран за още 2 годи-

са останали старите
,Това е

ни;' за заместник-председател 
нг Общинската скупщина, ко 
Йто тази дължност ще въР' 
ши непрофесионално, ще мо
же да бъде избиран делегат 
във времетраене от 2 годи
ни; за председател и члено
ве на Изпълнителния съвет, е 
предвиден мандатен период 
във времетраене от 4 годи
ни и т.н.

Освен това бяха приети и 
предложените изменения и 
допълнения, отнасящи се до 
осъществяването равноправи
ето на народите и народно-

година и още 
въпро-

Т. П.

В основното училище и в 
профилираното .образование, 
образователно 
та работа може да се про
вежда и на езиците на дру
гите народи и народности, 
ако са изпълнени необходими 
те условия за откриване на 
паралелки, а това значи от
говарящ брой ученици и т.н.

възпитателна

ОБЩИНСНАТА СКУПЩИНА 
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СНС 
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ССТН 
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ССМ 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА 
СИНДИКАТИТЕ и

ОБЩИНСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪЮЗА НА 
БОЙЦИТЕ

ДИМИТРОВГРАД

Нишава е много 

замърсена ДИМИТРОВГРАД

ПО ПОВОД 40-ГОДИШНИНАТА НА ВЪСТАНИЕТО 
И СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА РЕВОЛЮЦИЯ

НА ВСИЧНИ ГРАЖДАНИ И ТРУДЕЩИ СЕ

годна за къпане, водопой на 
добитъка, напояване на пло
щите, риболов...

— Направихме 
канали за пречистване на за
мърсената вода, но 
пак се замърсява. Ние произ 
водството не може да спрем, 
но сме заинтересовани из ос
нови да преразгледаме въп
роса и да намерим оптимал
ни решения- С общи усилия 
може да се построи канал 
за отвеждане на замърсената 
вода — изтъкват отговорните 
в кожара „Братство".

Вече казахме, че не само 
„Братство" е замърсител 
Нишава. Има други, които за 
сега мълчат и не предприе
мат нищо. В 
вече има канализационна мре 
жа. Тя ще се разширява все 
повече, и пак всичко ще бъ
де насочено към Нишава. Не 
е ли крайно време да 
строи пречиствателна станция, 
подобно на други градове?

Река Нишава все повече се 
замърсява. А замърсителят 
не е един: промишлените от
падъчни води се кзливат в 
Нишава от „Тигър — Димит
ровград ", „Услуга", „Брат
ство"... Вече може да се съ
жалява за годините, когатз 
Нишава е текла с бистри, чи 
сти води, в които е имало 
през лятото къпещи се, а 
през цялата година рибари 
са хващали най-различни ри-

специални

реката
ЧЕСТИТИ

В септември — Деня на 

освобождението на Димитров 

градска община от фашизма
би.

Анализът на водата показ
ва, че тя е замърсена до та
кава степен и наскоро може 
да се очаква да остане без 
животински и растителен свят.

Преди подима, а и по-ра
мо, рибарите от Димитровград 
са водили разговори с ръко
водителите на промишлените 
предприятия. Всички са били 
съгласни, че нещо трябва да 
се предприеме. Обаче изгле 
жда всичко си е останало .на 
думи. Защото кафявите води 
на Нишава показват, че нищо 

предприето. Тя не

на

Димитровград

С ПОЖЕЛАНИЯ ЗА НОВИ УСПЕХИ В СОЦИАЛИ

СТИЧЕСКОТО СТРОИТЕЛСТВОсе по

Т, П.ене е
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ХИМИЧЕСКА ПРОМИШЛЕНОСТ Индустрията за каучукови изделия

ОСНОВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СДРУЖЕНИЯ ТРУД

„ЛУЖНИЦА” — БАБУШНИЦА
На всички трудещи се и граждани, делови 
потреоители и приятели в общината и 
страната

„ТИГЪР" — ДИМИТРОВГРАД 

НА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ И ТРУДЕЩИ СЕ 

ЧЕСТИТИ
ЧЕСТИТИ ПРАЗНИКА НА СВОБОДАТА 

— » СЕПТЕМВРИ6 септември
ПРАЗНИНА НА СМОША ЗАВОДИТЕ „ТИГЪР” ПРОИЗВЕЖДАТ:

— Радиални гуми за леки и товарни 
автомобили,

— Диагонални гуми за пътнически и 
товарни коли,

— Всички видове вътрешни гуми за 
леки коли,

— Дюшеци, възглавници и други ин
дустриални стоки от гуми,

— Различни видове гумени топки,
— Гумени нишки,
— Съвременни, модерни и удобни спор

тни обувки,
— Дълбоки гумени ботуши за защита 

при работа и др.
— Технически стоки за широко пот

ребление,
— Технически стоки за потреби на ав

томобилната промишленост,
— Разнообразни видове лепило (за ши

роко потребление и за нуждите на 
промишлеността)

„ЛУЖНИЦА” произвежда:
овални плочи от полиестер, 
шприцовани произведения от постирол, 
полиестер, полимер ацетат,

— части за санитарни уреди,
— полипропиленови тъкани и чували, 

гъвкави полиетиленови търби и други 
произведения

И ИМ ПОЖЕЛАВА ОЩЕ ПО-ГОЛЕМИ 
УСПЕХИ В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОТО 
ИЗГРАЖДАНЕ

I

'Ш

ВЛВ05МСА

на всички трудещи се и граждани

ЧЕСТИТИ

Празника на свободата 

6 септември
КОНФЕКЦИЯ

С ВСИЧКИ СВОИ ОСНОВНИ ОРГАНИЗА
ЦИИ НА СДРУЖЕНИЯ ТРУД

ЗЕМЕДЕЛСКАТА КООПЕРАЦИЯ ЧЕСТИТИ

8 септември
ДЕНЯ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО ОТ ФАШИЗМА

ВУДУТ«НОСТ“
99БАБУШНИЦА

се, селскостопански 
и граждани

на всички трудещи
производители

т И т и
„СВОБОДА ПРОИЗВЕЖДА:

— съвременна мъжка, дамска и детска 
конфекция.

Произведенията на „Свобода’ се познават по 
съвременната кройка, финната изработка, 
модните лшиш, с богата разноцветна, по из
ящния вид и достъпните цени.

Ч Е С
деня на освобождението 
на общината от фашизмае СЕПТЕМВРИ

СТРАНИЦА 11
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КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗАОБЩИНСКАТА 
НА КОМУНИСТИТЕ 
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ СЩЮЗ 
ОБЩИНСКИЯТ СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ 
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА 
СЪЮЗА НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА

V

ОН НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ СЪЮЗ 
ОН НА СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ 
ОБЩИНСКИЯТ съюз НА СИНДИКАТИТЕ 
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ 
ОБЩИНСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ 
ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА

НА СЪЮЗА НА МЛАДЕЖТАМЛАДЕЖ
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА 
СЪЮЗА НА БОЙЦИТЕ

НА СЪЮЗА НА БОЙЦИТЕ И

В
СУРДУЛИЦА

БАБУШННЦД НА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ 
И ТРУДЕЩИ СЕ

ЧЕСТИТЯТ
На всички трудещи се и грождагш 
ЧЕСТИТЯТ ПРАЗНИКА НА СВОБОДАТА — 

6 СЕПТЕМВРИ
и пожелават им нови победи в изграждането 
на социализма 5 септември — Деня на 

освобождението
ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА 

БАБУШНИЦА 
На всички граждани и трудещи се 
ЧЕСТИТИ С ПОЖЕЛАНИЯ ЗА ОЩЕ ПО-ГОЛЕМИ ЗАВОЕВАНИЯ В 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОТО ИЗГРАЖДАНЕ

Деня на освобождението 

на общината 

- 6 септември * 4*-=» -

като им пожелава нови успехи на всич
ки полета в изграждането на социалис
тическите самоуправителни отношения ОБЩИНСНАТА НОНФЕРЕНЦИЯ НА СКС 

ОК НА ССТН
ОК НА ССМ
ОК НА СЪЮЗА НА БОЙЦИТЕ

БОСИЛЕГРАД
ЧЕСТИТИ

ТО „БОСИЛЕГРАД" — БОСИЛЕГРАД 
С ОСНОВНИТЕ СИ ОРГАНИЗАЦИ-1ИИ НА СДРУЖЕНИЯ ТРУД 
„СЛОГА"

„НАПРЕДЪК”

„ИЗГРАДНЯ"
ОБЩИ СЛУЖБИ

8 септември - Деня на 

освобождението
НА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ И ТРУДЕЩИ СЕ

НА БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА ОТ ФАШИСТКО ИГО 
НА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ И ТРУДЕЩИ СЕ КАТО ИМ ПОЖЕЛАВА 
НОВИ УСПЕХИ В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОТО СТРОИТЕЛСТВОЧЕСТИТИ

8 септември - Деня 

на освобождението
ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА — БОСИЛЕГРАД 

НА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ И ТРУДЕЩИ СЕ

ЧЕСТИТИ

8 септември - Деня на 

освобождението
„БОСИЛЕГРАД" снабдява с всични видове стони, орга

низира селсиото стопанство и изкупува селсностопански 
произведения;

Оназва всични видове номунално-битови услуги, строи 
обенти на промишлеността и частното строителство.

СТРОИТЕЛСТВО ЗА Н°ВИ УСПЕХИ 6 СОЦИАЛИСТИЧЕСКОТО

СТРАНИЦА 12
БРАТСТВО * 4 СЕПТЕМВРИ 1981



„ВЛАСИНАПРОДУКТ“КООПЕрдцшу

I Ш СУРДУЛИЦАI#: .*
Димитровград ДЕЛОВИ ПРИЯТЕЛИ,

НА ВСИЧКИ ППРОИЗВОДИТЕЛИ,
НА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ И ТРУДЕЩИ СЕ

със своите основни организации на сдружения труд

ЧЕСТИТИ„ТЪВГОКООП’ — за търговия

„НИШАВА” 
водство и 6 септември — 

освобождението
— за селскостопанско произ- на

„КООПЕРАНТ”
отношения

— за кооперативни

СТРОИТЕЛНА ТРУДОВА ОРГАНИЗАЦИЯ

ЗИДАР“99
СУРДУЛИЦА

ЧЕСТИТИ
ЧЕСТИТИ

8 септември — празника 

на свободата
6 септември — Деня на освобождението

НА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ И ТРУДЕЩИ СЕ 
ИЗВЪРШВА ВСИЧКИ ВИСОКИ И НИСКИ СТРОЕЖИ

ООСТ „ЦъРВЕНА ЗАСТАВА” — СУРДУЛИЦА

ООСТ „Галеника“— ЗА ХИМИЧЕСНИ ИЗДЕЛИЯ НА ВСИЧКИ ТРУДЕЩИ СЕ И ГРАЖДАНИ

СУРДУЛУЛИЦА
ЧЕСТИТИ

НА ВСИЧКИ ТРУДЕЩИ СЕ, ГРАЖДАНИ И ДЕЛОВИ 
ПРИЯТЕЛИ Деня на освобождешето — 6 септември
ЧЕСТИТИ

6 септември — Деня на 

освобождението
„МАЧНАТИЦА” — БЕЛО ПОЛЕ КРАЙ СУРДУЛИЦА

НА ВСИЧНИ ТРУДЕЩИ СЕ И ГРАЖДАНИ И 
ДЕЛОВИ ПРИЯТЕЛИ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОТО СТРОИТЕЛСТВОКАТО ИМ

ЧЕСТИТИ

Деня на освобождението — 6 септември
С ПОЖЕЛАНИЯ ЗА НОВИ УСПЕХИ В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОТО 
ИЗГРАЖДАНЕ

Горската секция — Босилеград
ЧЕСТИТИ

САМОУПРАВИТЕЛНА ОБЩНОСТ ЗА КОМУНАЛНА ДЕЙНОСТ
СУРДУЛИЦА8 септември - Деня на 

обождеиието
ЧЕСТИТИ

6 септемри — Деня на освобождението
НА ВСИЧНИ ГРАЖДАНИ И ТРУДЕЩИ СЕ 

С ПОЖЕЛАНИЯ ЗА ОЩЕ ПО-ГОЛЕМИ УСПЕХИ В СОЦИАЛИСТИ
ЧЕСКОТО СТРОИТЕЛСТВО ЗАНАПРЕД

И ТРУДЕЩИ СЕ В ОБЩИНАТА 
В СОЦИАЛИСТИ-

НА ВСИЧНИ ГРАЖДАНИ

С ПОЖЕЛАНИЯ ЗА ОЩЕ

ЧЕСКОТО ИЗГРАЖДАНЕ

ПО-ГОЛЕМИ УСПЕХИ

СТРАНИЦА П

.4«птем«ж 1»81БРАТСТВО



Власинските водоцентрали
СУРДУЛИЦА

ТО „ГРАДНЯ- —Димитровград ЧЕСТИТЯТ
„Д ВСИЧКИ ТРУДОВИ ХОРА. „На всички граждани и трудещи се
ДЕЛОВИ ПРИЯТЕЛИ

септември - Деня на освобождението 

на Сурдулица и
септември - Деня на освобождението 

на Босилеград

5ЧЕСТИТИ

8 септември — Деня 

на освобождението 8
ПОЖЕЛАВАТ ОЩЕ ПО-ВИСОНИ ТРУДОВИ ЗАВОЕВАНИЯКАТО ИМ 

И ВСЕОБЩО БЛАГОДЕНСТВИЕ

АВТОТРАНСПОРТ — БОСИЛЕГРАД 
НА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ И ТРУДЕЩИ СЕ 

ПЪТНИЦИ,
„Васил Иванов — Циле“

Фабрика за мебелни изделия в Димитровград
ЧЕСТИТИ

На всички свои делови партньори 
На всички граждани и трудещи се Деня на освобождението - 8 септември
честити 8 септември — Деня 

на освобождението
Автотранспорт-Босилеград ви обезпечава приятно и 
сигурно пътуване.

ПОЛЗУВАЙТЕ УСЛУГИТЕ НА АВТОТРАНСПОРТ БО СИЛЕГРАД

с пожелания за още по-големи успехи в со
циалистическото строителство

ОБРАЗОВАТЕЛНИЯТ ЦЕНТЪР „ИВАН КАРАИВАНОВ” 
БОСИЛЕГРАД

НА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ И ТРУДЕЩИ СЕ 
ЧЕСТИТИ

ТРУДОВА ОРГАНИЗАЦИЯ

„Услуга“
ДИМИТРОВГРАД 8 септември - Деня на освобожщеннета

С ПОЖЕЛАНИЯ ЗА НОВИ УСПЕХИ В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОТО 
СТРОИТЕЛСТВОна всички работници в организацията, на 

гражданите и трудещи се,

честити 8 септември — Деня 

на освобождението ОСНОВНОТО УЧИЛИЩЕ В БОСИЛЕГРАД

ЧЕСТИТИ
Спожелания за нови успехи в социалисти
ческото строителство 8 септември - Деня на освобождението

НА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ И ТРУДЕЩИ СЕ В ОБЩИНАТА
ЦЕНТЪРЪТ ЗА КУЛТУРА „25 МАЙ" — ДИМИТРОВГРАД 

НА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ И ТРУДЕЩИ СЕ

ЧЕСТИТИ

8 септември — Деня на 

освобождението
ОБРАЗОВАТЕЛНИЯТ ЦЕНТЪР „МОША ПИЯДЕ” 

СУРДУЛИЦА

НА ВСИЧНИ ГРАЖДАНИ И ТРУДЕЩИ СЕ

ЧЕСТИТИ
С ПОЖЕЛАНИЯ ЗА НОВИ УСПЕХИ В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОТО 
СТРОИТЕЛСТВО 6 септември — Деня на 

освобождението
ОБЩАТА СЛУЖБА НА САМОУПРАВИТЕЛНАТА ОБЩНОСТ ЗА 
ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СОЦИАЛНА 
ЗАЩИТА ОБРАЗОВАТЕЛНИЯТ ЦЕНТЪР „МАРШАЛ ТИТО” 

СУРДУЛИЦА

НА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ И ТРУДЕЩИ СЕ

ЧЕСТИТИ

септември — Деня на 
освобождението

С ПОЖЕЛАНИЯ ЗА ОЩЕ ПО-ГОЛЕМИ УСПЕХИ ЗАНАПРЕД

СУРДУЛИЦА
ЧЕСТИТИ

6 септември — Деня на 

освобождението
НА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ И ТРУДЕЩИ СЕ 

КАТО ИМ ПОЖЕЛАВА ОЩЕ ПО-ГОЛЕМИ УСПЕХИ В 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОТО СТРОИТЕЛСТВО ЗАНАПРЕД

страница и
БРАТСТВО * 4 СЕПТЕМВРИ 1981



БОСИЛЕГРАД - ВЧЕРА,'ДНЕС и УТРЕ
! УДо

ИМА ИЗГЛЕДИ ДА СТАНЕ ХУБАВО 

И ПРИВЛЕКАТЕЛНО ГРАДЧЕ
• СЪЩЕСТВУВАТ ВСИЧКИ ПРИРОДНИ т

УСЛОВИЯ, БОСИЛЕГРАД ДА СТАНЕ 
ПРИВЛЕКАТЕЛНИ^ ГРАДЧЕ.

От оня древен момент, но
гата ковачът Т^аунко- «впуснал 
родното си село Конопница 
край Крива паланка и се за-

Въз основа на чл. 15, точка 3 и чл. 42 на Пра
вилника за решаване на жилищни потреби на лица, 
ползуващи пенсия („Междуобщински служебен лист 
Ниш , бр. 25/79), ПЪРВОНАЧАЛНАТА КОМИСИЯ ПО 
ЖИЛИЩНИ ВЪПРОСИ на Основната общност по пен
сионна и инвалидна осигуровка 
Нишки

на трудещите се за 
регион, за територията на Димитровградска 

община дава
И ОБЩЕСТВЕНИ 

ТВЪРДЕ КРАСИВО И
гарската народност.
ЯЩем над 90 <на .сто босия е г 
радиани живеят в къщи, пос- 

ждението от фашизма Ьосиле ' троени след 1944 година. Жи 
град е типично 
село <

Помасто

ОБЯВЛЕНИЕ
провинциално пищното строителство е 

жилищни сгради от бено 
- народното строителство. Всич

г-~ -**№ 1=гРисовица, не са минели по»*-:, учители и свещеници са се за 
четири столетия. Но осг' нимавали със земеделие, 

вей няколко -преданЧиЯг които 
още знаят само най-старите 
бюсилеградчани, ниЩо 'друго 
не „говори" за-глюва време, 
защето интензивното’ 
тие г\рез последните 37 
ни заличи

осо- ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ЖИЛИЩА И ЗАЕМ 
ОТ СРЕДСТВАТА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ЖИЛИЩА НА 
ЛИЦА ПОЛЗУВАЩИ ПЕНСИЯ ОТ ОСНОВНАТА ОБ
ЩНОСТ НА ПЕНСИОННАТА И ИНВАЛИДНА ОСИГУ 
РОВКА НА ТРУДЕЩИТЕ СЕ ЗА НИШКИ РЕГИОН ОТ 
ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА ЗА 1982 ГОДИНА

Жилищата се дават на ползуване, а заемите се 
отпускат за купуване, изграждане и довършване на 
семейни жилищни сгради и жилища в лична собстве
ност, както и за поправка и адаптация на собствени 
семейни сгради и жилища на пенсионирани пица в 
обществена собственост, изградени от средства за 
жилищни потреби на пенсионери.

Със заявлението трябва да се подадат:
— Споразумение за ползуване на жилището,. 

относно решение за това колко същото има точки, 
— Доказателство за собствеността, сбствениче-

кнтензивно .през поолед 
ните две десетилетия. „Ник
наха" множество хубави «ъ 
щи, строени планово и с май-

селия на леви

качествен строителен матери
ал, с комфортни и функцио
нални

че от

помещения, с достатъч 
светлина, обкържени 

усърдени дворове. Домовете 
в социалисти на >боси л е град ч ани са обору 

самоуправителна Югос-

•Истор>1ята 
като

*на това селище 
градска - урбаниетическа

жо с

цялост започна 
ческаразви- 

годи
следите и иа мно--, 

гр по-близки времена. 
Жителите

дени със съвременни мебе

:
на първото сел!

ще, според устната 
на градчето, живеели в 
би, покрити с бусове. Е-волю 
цията на селището сетне прз 
минала 
либнте били

история 
коли ски лист или тапия,

— Строително разрешение или 
което замества строително разрешение, 
същото не се издава от страна на Общинската скуп
щина,

удостоверение, 
доколкото

във фаза, когато ко
заместени 

„землянки", чиито покрив бил 
направен от слама или пал- 

бил

със

— Удостоверение от местна общност за броя
на членовете в домакинството.

— Удостоверение от местна общност 
на пребиваване на територията на Димитров

градска община,
— Удостоверение от определена специална слу 

жба за здравословното състояние на лицето ползува
що пенсия и на членовете на домакинството му (до
колкото има болни в домакинството,

Доказателство за инвалидноста предизвика- 
за получаване на жилище),
Доказателство за инвалидността предизвика- 

повреда на работа или професионална болест 
(при заявпението за получаване на жилище)

— Квитанция от пенсия-
ИСКОВЕТЕ СЕ ПОДАВАТ в срок от 30 дни, от

носно от 1 до 30 септември 1981 година.
съответен образец 

на пен- 
труда в Дими-

за вре-рат. Този вид жилище 
много „по-комфортен " 
колибите, тъй като се състоял

метоот

от две помещения и огнище 
в „мутвака". По-късно къщи
те имали мазета, а ло-хубави 

Заместването Край старите изникват нови модерни жилищате и чардаци, 
на сламените покриви с кере
мидени се счита за най"голям лазия, в която . Босилеград 

стана административен център 
на общината с 37 села, в кои 
то живее население от бъл-

хипиеничли, електроуреди, 
ни съоръжения- Всяко дома
кинство има радиоапарат и те 
левизор, всяко осмо 

всяко второ

пението

прогрес в жилищното строи
телство з нашите краища до 
1944 година.

на от
лекаВсе до освобо

теле-кола, 
фон.

Достойно място в панора
мата на градчето заемат 
ществените постройки — 
лищните сгради с помещения 
за магазини и други ведом-

СЪВЕТИ.ЗА- ДОМАКИНИТЕ
об- Заявленията се подават на 

до общинските организации
и Съюза на инвалидите по

СдружениетоТуршия — салата 
от зеле и моркови

жи-

сионерите
тровград.

закъснелите заявления ия*3Некомплектувани иства, Домът на културата, хо 
ОсновнотоИзчистете, измийте и настърже-е на едрото 

ренде 1,1/4 моркови. Изчистете и нарежете на ивици 
6 кг зеле, като предварително изрежете кочаните. 
Претоийте го с 1/2 чаша сол и го прибавите пр> 
морковите. Разбъркайте ги и ги сложете в буркани,

взимат в предвид. 
Първоначалната комисия по

телът, сградите на да се жилищни въпросиОбразователнияучилище и 
център, сданието на Здравния 
дом, Детската градинка,

цехът «на Гор
хле

бопекарок цата, 
ската секция— Наскоро карти 

града ще изпъстрят 
се цеха.

поръсвате ситно нарязани от 
целина и общо 1/2 чаша сол. Притиснете туршията, 
покрийте я е чиста кърпа и спожете отгоре плосък, 
добре измит камък. Съхраняеайте Я на хладно и 
сухо МЯСТО.

като между пластовете
ната на

След тежка болест, на 59-годишна въ
зраст на 20 август т.г. почина БОРИС ХРИ
СТОВ, дългогодишен деец от Босилеград. 
Боец от Босилеградския партизански отр- 

боец на КНОЮ в Крагуевац,

няколко ст-роя ЩИ 
Не толкова отдавна, 
дището Добри дол представ 
ляваше

сухрдо-

стрзшилиЩе за мал 
Сега то е хубав

ПЪРЖЕНИ ПАТЛАДЖАНИ
патладжани.

ТУРШИЯ ОТ Измийте ги и 
1 см. По-

кото градче, 
кей с всички условия да сто 

кътче за вечерни

яд, а сетне 
той бс и сред първите доброволци в 
младежки трудови акции. Беше Служащ 
а бившия Околийски народен отбор. Око
лийския комитет на партията и Секрета- 

вътрешните работи о Босилеград,

Изберете по-едри
на колелца с деблина около

1__2 часа в наклолен съд
ги из-

ги нарежете 
солете ги

не уютно
и ги оставете

Посушете ги върху къРпа и.
в обилно количество олио. Потапяйте вед-

разходки. Буйни борови гори 
,от три страни „прегьрЩаг 1да се от цедят, 

пържете 
нага I
солен оцет и го 
наредете ги в буркани, 
лравки. Подправките 
— прибавете при

Залейте туршията с
е нал 'цпно

в котловин-гродчолзко под- младото
ката.

От година на година 
става I

всички природни

риата на 
откъдето замина и в пенсия-

патладжан в
След като * зстинаг 

с под-

вся*о изпържено кръгче
слагайте в тава. Боси-

активен 
на ОО на 

на СОИ по заемане

без да ги наръсвате 
Счукан чесън, амгдансв и др-

катоСмъртта го прекъсна 
на Председателството 

СУБНОР, председател 
на работа, член на Председателството на 
Общинската организация на пенсионери
те в Босилеград и член на Републиканска 
та конференция На пенсионерите, в СР 
Сърбия.

по-хубав 
и об

леград рлсто, 
и има член

им.поднасянето — политическищестоени 
икономически услови яот лържвнотоостаналото да 1 бъ
де още по приветлив и прии 

Всекидневно

.изстинало.
катоолио, след люти ПИПЕРЧИЦИ

„а пиперчиците
селекгтелснПЪРЖЕНИ

Отрежете дръвниците
Измийте ги и ги

на около 1В7,зможностиновисъздават 
за по-хубав живот, възникват 

проблеми.
подсушете с кър 

в силно м общу-.. 1 см от .основата. изприш»вне
па, след което ш изсгинат напълно, наре-
сгорещено олио. Сл*д ги залейте с преве
дете ги в по-мапки УР Саламурата приготвена
режа И изегинапа саламур - кафена чашка
от равни части оцет н водачо ед 
сол на 1 лттър течност, захар 

листа или

Другарят Борис в работата
хората беше крайно достъ- 

педантичен. Но, критику- 
Зачиташе

и нови комунални
Трябва да се уредят 

улици, да се

много
осигури

ването си с 
пон, търпелив и

' ваше слабостите и пропуските.
дисциплината и човешката искреност.

нови
водоснабдяването, да се про 

канализационната мрежа 
части на града...

кара 
В 7,в всички 
На този план

желаниена вкус и пр
и копър.

Като скромен човек и активен кому- 
Титовитесе 'полагат до-черен пипер нист, безрезрвно предан на

той бе удостоен с Медал народни 
За изключително ангажиране в

1—2 дафинови
усилия* но средствата и

комуналното де
ПАРЕНИ ГЪБИ

възможност
идеи, 
заслуги.
Общинската организация на пенсионери
те, Председателството на тази организа
ция единодушно прие предложението дру
гарят Борис Христов да бъде отличен с 
Орден народни заслуги.

статуршия от
измийте по

по-дребни 
вода и ги

динамиката на 
й).ност все още незадоволяват.

1на мест

Изчистете и подсолена
ги и като 

като

ГИ еъ» *РЯ"<аОтцедете
изстинат 
слагате 

с изстина 
и вода

гъби. Пущайте въвеждането 
но самооблагане

ускорено разрешаване 
но комуналните проблеми.

10—15 минути. Затова
В малки буркани, 
от копър- Залейте г.и

части оцет

варете
Н9пълно, ги наредете 

клончета

оигурене

помежду им
ла саламура, приготвена

сол на

път заот равин 
ЛЬЛЪР

течност.
Стофам Стойковолио и ги 

*'ЛИ
с по две лъжици

При поднос яие
оо желание

\
Стоян ЕВТИМОВ

подправете
оцет. СТРАНИЦА 1$

4 СЕПТЕМВРИ Т»*1БРАТСТВО *
I



КАРИКАТУРЕН ЕКРАН

МЕ IОтпус^А-

Нене речено1М

Редовно четим весници, слушам радио и гле-
юсвобож-I дам телевизию и реши за празникат на 

донмйето да се прошетам до Звонсну Оаню-

Сви сопштише дека за в септемОар 
празникат на освобожденийето че се пуща но
вият хотел и реко да видим туя ягьию що се да- 
доше толнова паре и се уложи толнова труд и 
материал ...

Преди да пойдем, реши да се допитам със 
сват Милетию оди Ясенов дел, да ми обезбеди 
место тамо, случайно да не останем надвор. Пи
са му я нво ме интересуйе и не чека млого на 
одговор. Бая Милетия ми пише:

за

1 блок.
По средата и а 

изведнаж
—- Да нямате мишки?
— О, не, съседите ни ядат 

салата.

началникаСекретарка към разговора„Бая Манчо, ако си решил да ми доодиш на 
госйе за празникат — че си ми дойдеш дома. Хо- 

нейе готов. Истина йе, писаше весници, соп

ек*: той се ослушва:— Не бих искала да го смя 
тате за заплаха, но...

— Но...
— ...ако не ми повишите за 

плата, ще ми се наложи да 
публикувам мемоари...

тел ат
щаваше и по радио и телевизию дека че буде,
ама нищо не стану... Ти барем ои 
Та нели хотелат „пушамо и за Първи май лани, 
па тую годину....

писмен човек.

обувки СИ В съда:
— Твърдите. че не сте пре 

вишаз али скоростта, 
ли да го докажате?

— Мога, Возех тъща си.

— Новите ли 
обул? — пита шотландец си- е МожетеПътник, минаващ през се

ло с много магарета, 
един местен жител:

— Това ли е „село на ма
гаретата"?

— Да. Само че за съжале
ние много малко от тези, ко
ито минат оттук, остават при 
нас...

Приятел на новодомци, по
лучил апартамент в

на си.
— Да, татко.
— Тогава прави

Кой знае още колко пути че га пущамо тека. 
Затова уместо да ни служе младе и убаве йел- 
нерице с вино и виняци — дойди дома па че си 
пинемо оди нашуту що служи моя баба Ристена. 
А за хотелат — здравйе да йе” ....

Последнете думе на Бая Милетию ме нещо 
щрецнуше.- Толкова ми се беше напунило сърце 
негде п я да пресечем връвцуту а оно не иде, 
па не иде.

Истина, хотелат се гради на лошЬ место, до- 
традували су нещо нагоре, надоле (уземи).. .

Йедън дън хотелат сигурно че буде готов, са
мо не знам за кой празник и дали я и бая Миле
лия че омо живи Аа видимо нещо ние смо у годи- 
<не, а граден»ето му иде кико Скадар на Бояну ка 
се градил. Що се дънъм изгради — ночъм се 
разгради___

А док се изгради — да се надамо ...

пита
по-големи

крачкг.
— Мамо, днес учителят 

много ме похвали пред це
лия клас.

Посетител сяДа на еДна ма 
са в луксозен ресторан и си 
завърава салфетката 
врата. Възмутеният 
тел извика келнера и г.о

— И какво ти каза? 
— Каза: „Вие всички 

магарета, но ти, Джону, 
най-гол ямото.

около
управи- 

ин- *. I
структира:

— Накарай го да разбере, 
може по-тактич-

панелен

колчото се 
но, че така не се прави.

АфоризмиКелнерът отива до клиента 
и му казва:

— Извинете, господине, бръ 
сненс или ‘ подстригване?I • Глупаво е да строши собственото си не

щастие върху щастието на другите.
! Между две певици:

— Скъпа, дълго не съм те 
виждала нито чувала...

— Докторът ми забрани да 
пея 'най-малко два месеца.

— Да не би да живеете в 
една и съща къща?

;
О От не,май къде пият само ограничените 
хора.
Умните винаги

Манча

намират подходящ повод.

Ф Ако съм победил себе си — 
победа или поражение?

3 бижутериен магазин:
— Бих искал .някое хубаво 

бижу..

това какво е:

Ерв-тстЗо — Веднага. Нали 
съм тук. Само кажете ми да-

затова
ф Взе в 
пас. И отиде далече.

ръка ветропоказател вместо ком-
ли по купувате за съпругата 
ои или ще искате нещо „по 
така"?
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