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У XПреди 38 години през тези септемврий
ски дни в много краища в Югоизточна Сър
бия изгря свободата. Една след друга, осво
бодиха се общините Сурдулица, Бабушни- 

ца, Владичин хан, Враня, Димитровград, Бо
силеград, Пирот, Княжевац, Зайчар ... Пар
тизанските части и населението в тези кра- 

извоюва свободата през четиригодишна 
кървава и неравна борба срещу българските 
и германските фашистки пълчища и домаш
ните предатели.

През 1944 година Народ оосвободител- 
ното движение спечели нови привърженици. 
Създадоха се нови бригади и дивизии. Оку
паторът, който себе си наричаше освободи- 

. тел, се налагаше да напусне завзетите тери
тории. Народът се освободи от окупатор- 
ския ярем и злодейства. На всяка крачка пар 
тизанската войска се посрещаше с небивал 
възторг и радост. Народът стана ковач на 
своята съдба. Създаде се нова народна власт. 
Изгря свободата и за населението от българ
ската народност в тези краища и то получи 
пълна социална и класова свобода в нова, 
Титова Югославия. И то наравно с всички 
останали наши народи и народности изграж
да нашата социалистическа родина — равно
правна общност на народи и народности.

Денят на- освобождението трудещите се 
и гражданите, учениците и пионерите, до
стойно всяка година чествуват, като отчитат 
нови трудови победи и започват да строят 
нови обекти. По този повод заслужени на
гради получават много труженици и органи
зации на сдружения труд, местни общности. 
Учениците пйшат съчинения за развитието 
в свободата, борбата, бойците възкресяват 
спомени за дните от борбата, които вдъхно
вяват младото поколение за осъществяване 
на нови дела.

Трудещите се и 
Деня на освобождението с
ния от стотиди милиони динара. Построена 
е митница в с. Рибарци, нова сграда 
Образователния център в Бабушница, пуснат ^г 
е ток в Плоча, Ръжана, Алакинци, Чуркови- 
ца; както и нови капиталовложения в „Сво
бода", хлебопекарница в Бело поле и. пр.

Годината, в която отбелязваме 90-годиш- 
нината от рождението на великана на наша

та епоха йосип Броз Тито по чийто път с 
нови победи крачим, имахме богата и открита 
предконгресна дискусия за предстоящите 
дачи, а на Дванадесетия конгрес на СЮК и 
Деветия конгрес на СКС, изискванията от 
предконгресната дейност са превърнати 
задачи за действуване на Съюза на комунис
тите и останалите субекти за по-нататъшно- 
то плодотворно развитие на нашата об
щност, последователно и неотклонно по Ти- 
товия -Път-

Подобряването на действуването на деле- 
гатоката система като политически облик на 
организиране на работническата класа и на 
всички трудещи се хора в изпълняването на 
властта, чувствително се увеличават възмо
жностите з^1 прякото участие на трудещите 
се и гражданите в решаването и съгласува
нето на самоуправителните интереси на 
всички равнища на организиране в общест- 
воточ Така укрепва и обществено-икономи
ческото положение иа трудещите се хора и 
тяхното самоуправително социалистическо 
съзнание.

С афирмирането на свободното разви
тие на всеки наш народ и народност укреп
ва и отговорността за собственото им раз 
витие и общата отговорност на всички за 
развитието на югославската социалистическа 
самоуправителна общност.

За приемствено провеждане на такава 
• * Ац. политика е необходима решителна борба сре- 

' ЩУ всички видове на национализъм, включ-
вайки тук и сепаратистическите и унитарис- 
тични тенденции и контрареволюшюнните

38 ГОЛИНИ за-

в

ища

СТРОИТЕЛСТВО

; • покушения на иредентата. .
Работническата класа и трудещите се, 

чествувайки Деня на освобождението, си по- 
«Ц? ставят нови задачи, чието изпълнение ще им 
й? доставя нови радости. Не забравяме и този 
^ път, че икономическата стабилизация е за- 

1 дача на всеки наш трудещ се. Изходните 
: основи на дългосрочната програма по иконо- 

мическа стабилизация представлява твърде 
комплексна обществено-политическа задача, 
кояуо ще се осъществи в един по-дълъг пе
риод от време чрез пълното ангажиране на 
всички самоуправителни обществени фак
тори.

 ̂■

гражданите посрещат .
капиталовложе- > 4*

X-
на

“■ • Т(ж.‘ Ан еевич—Куп: 
Партизанска колона

Борис КОСТАДИНОВ ^

лПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКАТАИНТЕРВЮ С ЛЮБЕН РАНГЕЛОВ,
НА ВСИЧКИ ЧИТАТЕЛИ И СЪТРУДНИЦИ, 
ГРАЖДАНИ И ТРУДЕЩИ СЕ,

ОТ СУРДУЛИШКА, БАБУШНИШКА, ДИМИ 
ТРОИ ГРАДСКА И БОСИЛЕГРАДСКА ОБ

ЩИНИ

СКУПЩИНА В БОСИЛЕГРАД

Да се използуват наличните възможности
плана по електрифи- 

пеелектрифицн честитим Празника на свободатазира
кация на 
раните села в общината.

Сигурно е че до края на 
годината ще бъдат папъл- 

електрифицирани още 
— 7 местии общности.

По повод Деня на освобождението на Бо- 
силеградска община — 8 септември, се обър 
нахме към председателя на Общинската скуп

щина Любен Раигелов да отговори за нашите 
читатели на яякои актуалии въпроси.

Издателство „Братство”
упо

6
До значителна степен е 
подобрена пътпаЛ мрежа ,, 
в селата.

С една дума, през изтекли ' ( 
те 38 години, ликът па па
шата община и I 
бит до значителна 
са изменени.

Естествено е, че всичко ? I 
това е осъществено с по
мощта на широката общ 
пост на региона и репуб
ликата, която и занапред ,
очакваме. Но при това и <>, П>1 ЗА КАШКАВАЛ — ВАЛУЧА--------
ние трябва да раздвижим 
и нашите вътрешни’ ресур < . 
ои в местните общности и 
организациите иа сдружс- , 
ния труд.

(Следва па-4 стр.)

и горски растения и фаб
риката за чорапи.

В тях ще бъдат заети 
окола 270 души, което ще 
има икономическо и поли-

Ф Очаква се много от 
средносрочяата развойна 
програма. Какво досега е 
реализирано и кои са най- 
важните акции в община
та?

В този брой:
<мселския

стеш,1 •<)'■ [Т| В ИДНАТА ГОДИНА —
ПО-СТАБЙЛНО РАЗВИТИЕ

п 1П КЪМ ЗАДАЧИТЕ — КОНКРЕТНО — 4

!\ [^1 СТРЕМЕЖ КЪМ ВИСШИ ОБЛИЦИ
СДРУЖАВАНЕ

ПО-БАВНО, НО 
----------------3 1,Ггоб-тическо значение за 

щииата — ще се намали 
незаетите,— Средносрочиата раз- 

пой па програма е в ход 
Лично смятам, че тя е ре 
ална и обективна, базира
ща се на наличните въз
можности. В рамките на 
с/ь I пест в у ва щ ите 
пости тя сс и реализира.

До края па годи//ата шс 
бъдат завършени два про 
мишлени обекта: фабрика 
та за сушене на зеленчук

пачислото 
а ведно с това ще се съз- 
дадат условия за пови ме 

в икономичес-
НА > } 

6
( ■ I.роприятш/ 

кото и стопанското разви 
тио иа общината.

7
’ [♦! ПРИМЕРНА МЛАДОСТ — — ,9 '■ '

| [?1 ПРИЗНАНИЕ, СПЕЧЕЛЕНО С ТРУД— 10 !' I

възмож-
Освеи това, макар и с

поизвестни закъснения,
ма Елсктроразпреде- 

от Лесковац,
вина
лителното 
настоява сс, да се реали-



|~ ПО СВЕТА НАС ]И У
НЕОБВЪРЗАНИТЕ ПРЕД СЕДМЛТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА НЛИ-ВИСОКО РАВНИЩЕ

АКЦЕНТИ ИЗ РЕЧТА НА ЛАЗАР МОЙСОВ 
В СТОКХОЛМ

Все по-близо до конкретния
договор

Необходимо е завъртане 

къи нстинсйнн детант
Световният мир и сътрудничество не може 

да се пазят и развиват в тясно схванатите рам
ки на блоковите отношения и върху детанта, 
като временен тактически процес, но върху 
цялостта на международните отношения и рав
ноправното участие на вснчкп страни.

Всс по-голям е оптимизмът 
във връзка с успешното
провеждане
конференция и все по-мно 
гобройни са мненията, че 
необвързаните 
1-гмат хубави изгледи да 
издържат още един из
пит па времето си.

Ръководейки се от интересите на необвър 
заното движение, Ирак се отказа и от настоя 
ниятя си да бъде домакин на Министерската 
среща на необвързаните, на която ще се прие 

на Седмата конферен-

на Седмата

страниме решение за мястото 
ция.

В началото на седмица- чмято почва са съсредото- 
та в Стокхолм се състоя чени огромни военни по
среща на министрите на ■ тенциалп. Повече от 97 
външните работи на деве- учения и маневри на НА- 
тте европейски неутрал- ТО и Варшавския договор 
ни и необвързани страни, .през 1981 година се прове- 
на която се разисква за доха в Европа и около 
подготовките на тези отра нея- Подобни маневри се 
ни за успешното продълже провеждат непрекъснато 
шге на Мадридската кон- -'но това е само един вид 
ференция- В работата на на нестабилността в Евро- 
срещата участвува и съю- па, която все повече захва- 
зният секретар на външни ща политическата, иконо- 
те работи Лазар Мойсов хшческата, финансовата. 
кейто изнесе забележител- културната и други обла- 
на реч. Ето няколко ак- сти. 
цента от изложението на 
.Мойсов.

Консултациите на необ
вързаните отрани за мяс
тото и времето па Седма
та конференция успешно 
приключват и наскоро мо
же да се очакват и кон
кретни решения: Индия да 
бъде домакин на седмата 
среща на необвързаните, 
а срещата да сс състои в 
края на февруари и нача
лото на март 1983 година. 
Разрешена с и една от ди
лемите във връзка с мяс
тото, в което ще се про
веде министерска среща 
на необвързаните, на коя
то трябва да бъдат прие
ти очакваните решения. 
Именно, ръководейки се 
от интересите на необвър
заното движение и от гри 
жата за опазване на един
ството и солидарността 
му, Ирак официално съоб 
щи, че се отказва и 
организацията на мини
стерската среща.

Засега все още не е из
вестно къде ще се прове
де и дали ще се проведе 
срещата на външните ми
нистри така, както е за
мислена, или пък в друго 
'място (не в Багдад или 
Хавана) ще се насрочи 
конференция с по-широк 
дневен ред. Знае се обаче, 
че необвързаните настоя
ват възможно по-скоро да 
премахнат спорните въп
роси, за' да се даде на Ин 
дия достатъчно време' за 
успешна подготовка.

Колумбия 

в семейството на 

необвързаните?Днес Европа се ' намира 
па кръстовище. Един път 
води назад, към недове- 

„Значението на срещата рие, конфронтация, гвоз- 
е още по-голямо, защото дени завеси от всички ви- 
тя се провежда в условия зове и от всички страни- 
на. дълбока криза на меж- Вторият път е път на 
дународните политически мир, сътрудничество и сй- 
и икономически отноше- гурност. Тук се събрахме, 
ния, всякакви разединения, защото се определихме за 
надпревара във въоръжа- втория път- Затова трябва 
ването и стремежи за спе за направим всичко възмо 
челване на доминантни по жко за успеха на Мадрид- 

, зиции и влияния. Стълкно ската конференция по ев- 
венията и въоръжаването ролейско сътрудничество 
са най-остри в Европа, на и сигурност!

Президентът ни Колум
бия Бслисарио Бетанкур 
тези дни е потвърдил, че 
неговата страна ще се при 
общи към движението на 
необвързаните като акти
вен член (досега наблюда
тел. Защото „нито прави
телството,. нито народът 
на Колумбия, не искат на

партийна комисия за вън 
шните работи, която има 
за задача да ревидира вън 
шната политика на Колум 
бия, така че тази страна 
да стане активен член на 
необвързаното движение. 
Предложението на прези 
лента е намерило широка 
подкрепа в общественост
та на страната, но и отпо 
ри на влиятелни предста
вители на либералната 
партия.

Колумбия е трета стра
на от този регион, която 
се определи за необвърза 
пата политика. В края на 
миналата година такова 
решение прие Еквадор, 
а неговото искане за прие 
мане в семейството на 
необвързаните вече е при 
ето.

шата страна да стане саге 
лпт на коя и да е велика 
сила”. „Необвързаността 
е единственият път да за
пазим независимостта си 
и да не бъдем сателит в 
международните отноше
ния".

ОБСТАНОВКАТА В ЛИВАН

Палестинските бойци заминаха...
В началото на седмицата, два дни „пред

срочно”, от Западен Бейрут се оттеглиха всич
ки палестински бойци- Последната група 
1000 бойци, начело с видния палестински ръко
водител Абу Ияд, замина с кораб в Сирия. От 
столицата на Ливан се оттеглиха и въоръжени
те части на сирийската армия.

от

Лидерът на конзерватн 
вната
победи на президентските 
избори в края на май и 
пое властта в началото на 
август. Сформирал е дво

партия Бетанкур

Много страни изразиха висока солидар
ност с палестинците. Швеция, Дания и Норве
гия проявиха Успешните консултации 

имат широк отзвук в не
обвързаните страни и всред 
прогреоивната 
родна общественост. Висо 
ки оценки се 
флексибилността на необ
вързаното движение 
деликатното договаряне и 
изграждане на консензус.

готовност да приемат тежко 
ранени палестински бойци. Тези дни в Загреб 
пристигнаха 20 ранени палестинци. Това е пър
вата група ранени палестинци, които ще се ле
куват в нашата страна. С това още един път 
се потвърди високата солидарност на трудещи-

междуиа-

дават на ИНФЛАЦИЯТА В СВЕТАте се и гражданите на Югославия със справед
ливата борба на палестинския народ.

Аржентина „първа“, 
Япония „последна“

при

НА 2ТОДИШНИНА ОТ ГДАНСКИТЕ СПОРАЗУМЕНИЯ

Големи вълнения във Варшава
Във вторник, на 2-годиш та столица излезли на ули 

нината от подписването ците и извиквали лозун- 
на споразумението между ги против военното по- 
правителството и предега- ложение в Полша. Центъ 
вителите на стачкуващи- рът на града обвит 
те работници в Гданск дим, вой на милициояер- 
през 1980 година, ,във ски и болнички коли, про 
Варшава, Гданск, Вроц- тестни песни и викове на 
лов и Краков станали го
леми демонстрации. В 
следобедните часове хил 
яди граждани на полска-

няк следобед. в седалището на Между
В коментарите на печа народната организация на 

та във връзка със съби- труда в Женева е съобще 
тията бт 1980 година се но, че миналата година Ар 

с афирмират основателни- жентина е била страна с 
те искания на работници- най-висока инфлация в 
те и се изтъква, че парти
ята и правителството тряб света — 131,3 на сто. По 

огромна маса народ, напи ва да почерпят опит от същото време в Япония ин 
раща към централния пло двегодишния период, изо- флацията е достигнала ра 
щад — това е била карти билствуващ с многоброй- змер от 4,7 на сто. 
ната на Варшава във втор ни крупни събития- Инфлацията е била твър

де висока и в Израел 
(101,5%), Перу (72,6V») и 
Костарика (65,1%).

долната част на таб
лицата, освен Япония, се 
Намират Панама (с инфла 
ция от 4,8%), Гамбия и Па 
пуа —Нова Гвинея (5,6’/»), 
ГФР (6,3%), Австрия и Ун
гария (6,4% и САЩ (8,7°/.).

В
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21_^^ДАНИЕТ0 на ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ЦК НАСЮК

ПОТРЕБЛЕНИЕТО ТРЯБВА ДЕ СЕ ОБУЗДАЕ
!

зможно само въз основа 
на по-доброто самоуправи 
телно
ходното свързване на въз- 
производствело

мобилизиране на работни- вързаното движение, как- 
ческата класа, трудовите то поради по-нататъшната 

граждани е иеоб- афирмация на^ .историчес
ката му роля, така и пора 
ди решаването на много- 
бройните конкретни меж 
ду.народни проблеми и 
кризи, които застрашават 
световния мир.

Успешното

[♦] Необходимо е комунистите да бъдат по- 
активни в синдиката и останалите обществени
организации с цел да се обезпечи све^™ 
на личното потребление в рамките на увелича-

с приетата полити- 
Да бъдат начело на 

на самоуправителните от- 
ношения, за по-голяма производителност, песте
не, изменение отношението към труда, прилага
не принципите „а разпределението според ре
зултатите на труда и за укрепване на отговор- 
ността.

организиране и до хора и 
ходимо да се противопос
тавим на явленията в лрак 
тика, които на който и 
да било начин затрудня
ват осъществяването на 
задачите на икономичес
ката стабилизация.

За- решаването на тези 
въпроои е договорено да 
се раздвижи, т.е. интензи 
вира акцията в СЮК и в 
обществото, и за въпроси 
те от тази област да се

зависими
организации на .сдру

жения труд на територия 
та на цялата страна. То 
ва трябва да бъде насър
чавано чрез мероприятия 
на икономическата поли
тика и политическа

ването на дохода, в унисон 
Комунистите трябва 

борбата за развитие

те
ка.

провеждане 
на седмата среща днес е 
дотолкова по необходимо 

засилва блоко-ак-
защото се
вата надпревара, която па 

международни
те организации и преговар 

на ЦК янето,г задължени за опаз 
ването на мира.

Председателството прие 
тези информации, подкре 

становища 
действуване й 

значението на на

ция.

ПО-ИНТЕНЗИВНА АК 
ЦИЯ В СЮК И ОБЩЕСТ
ВОТО

рализира

подготви заседание 
на СЮК.

Другарите Цвийетин Ми 
ятович и Радован Влайко

членове на Председа пи изнесените 
и -насоки за

В Белград на 2о август ПОТРЕБЛЕНИЕТО В РАМ- 
се проведе заседание на КИТЕ НА ДОХОДА 
Председателството на ЦК 
на СЮК„ в чиято работа 
участвуваха членовете на 
Председателството 
СФРЮ, председателите на 
най-висшите органи на об
ществено - 
организации, 
лите на Скупщината 
СФРЮ и председателят на 
Съюзния ипълнителен 
вет. Председателството об 
съди икономическата

Председателството при
зива всички организации 
и органи на СК, изхождай 
ки о-т становищата на 12 
конгрес на СЮК да утвър
дят конкретни задачи, но-

вич,
телството на СФРЮ и 
Мирко Остоич, заместник 
на съюзния секретар на 
външните работи инфор 
мираха Председателство- ренция на необвързаните 
то за хода на подготовки страни. .
те и активностите на на- Във връзка, с това бе

изтъкната увереността, че 
интензивните допитвания

Председателството оце
ни, че мерките, предприе

ма ти за ограничаване на об
щото, съвместно и инвес 
тиционно потребление ка- 
кто и за ограничаване уве- 

председате- личаването на цените са 
на били необходими. Предсе

дателството подчерта не- 
съ* обходимостта от последо

вателно осъществяване на 
об- заключенията на 12 ( кон- 

становка в страната и не- грес на СЮК по отноше- 
пссредствените задачи на ние осъществяването прин 
Съюза на комунистите и ципа на разпределение 
останалите' обществени фа според резултатите на тру- 
ктори във връзка с това. да, съгласно приноса към 
Уводни изложения изнесо- осъществения доход, как 
ха председателят на Съюз то и за възнаграждаване 

съвет то на производствения и 
творческия труд- Във връз 
ка с това, 
чертана
ст по-голяма действеност

изтъкна 
шата активност в подгото 
вката на седмата конфе-сители и срокове за изпъл 

няването им. Комунисти 
те трябва дай бъдат начело 
на борбата за развитие

политическите

шата страна за провежда 
не на седмия самит на ше 
фовете на държавите или , между необвързаните стра 
правителствата :на необвър ни, които са в ход, ще до

принесат за възможно по- 
скоро постигане на консен 
зус и за разрешаване на 
всички въпроси от които 
зависи успешното провеж 
дане на сед,мата среща- 

Председателството обсъ 
ди и други въпроси в рам 
ките на своята текуща де 
йност-

на самоуправителните 
ношения, за по-голяма 
оизводителност, 
изменения 
към труда, прилагане прин 
ципите на
то според резултатите 
труда и за укрепване от
говорността в осъществява 
мето на законите, общест 
земите 
управителни 
ния-
грес е необходимо

от-
пр

пестене, 
отношенията

заните страни.
разпределение

ДА УКРЕПВА ДВИЖЕНИ 
ЕТО НА НЕОБВЪРЗАНО 
СТТА

на

В този контекст е изтъ
кната необходимостта от 
укрепване единството и 
дееспособността на необ-

договори и само- 
споразуме- 

По линията на 12 кояния изпълнителен 
Милка Планинц и членът 
на Председателството на 
СФРЮ Сергей Крайгер.

чрез
особено е под 

необходимостта

Както е оповестено, на на комунистите в синдика ИЗГЛЕди ЗА 1983 ГОДИНА 
заседанието е оценено, че та и останалите оошестве 
въпреки големите усилия 
на трудовите хора и пости 
гнатите резултати, особе
но в областта на външна- мките
та ликвидност на страна- на дохода, в унисон с при

политика. В подо- 
неблаго- бряването на положението 

теднденции в трябва да даде принос и
осъщес

Ю-МВШ. «9 Ю-СТАБНННО РАЗВИТИЕни субекти с цел да се 
обезпечи свеждането на 
личното потребление в ра 

на увеличаването
ди в стопанството порас
нат за 2°/о, а общите с 
1:8%. Специалистите по 
планирането обаче предви 
ждат в идната година реа 
лните лични доходи да на 
раснат с 0,9%, относно два 
пъти по-бавно.

Бремето на стабилизация 
та ще понесат заетите пре
димно чрез бавното пови 
шение на жизненото рав
нище, но от значение е, 
също така, че не ще се • 
живее по-лошо, отколкото 
през настоящата година-

Условията на стопанис
ване в предстоящата годи 
на ще бъдат много по-бла
гоприятни, отколкото през 
настоящата година.

Предвижда1 се облагани
ята в стопанството, да бъ
дат по-малки. При по-уско 
рено премахване Па соб
ствените слабости и про* 
пуски (в организацията на 
работата, трудовата дисци 
плина, използването на 
мощностите, използване
то па работното време и 
използването, на вътреш
ните ресурси) — 1983 го
дина може да бъде забс- 
лсжеиа като една от най-

Републиката ще бъде на- 
мален с около 2 милиарда 
динара).

Това ще рече, че по
треблението посредством 
самоуправителните' общ
ности на интересите ще 
се .увеличи в сравнение с 
тазгодишното средно с 16 
на сто, а общото с 15%.

Трябва да се изтъкне и 
факта, че развитието на 
Републиката в идната го
дина щс върви под плани
раната динамика в Обще
ствения до!Х)вор до 1985 
'година.

С Обществения договор 
е предвидено заемането на 
работа да нарасне с 3,2 
процента, от което в ид
ната година — то ще бъ
де 2,1%. Запланираният 
ръст на обществения про
дукт нс ще се осъщеетви 
с 5 процента, но ще бъде 
намален на 3,2%. .
ШАНС ЗА 
СТОПАНСТВОТО

Инак, и стаидартът на 
заетите в обществения се
ктор ще бъде също изпод 
планирания размер с Об
ществения договор в Ре
публиката.

Жизненото равнище би 
трябвало да расте с 2,9%, 
като средните личим дохо

Идната година също ще 
големи

отплаща-та и редовното 
не на дълговете.

етата бъде година на 
усилия с цел стопанството 
в страната да се стабили 
зира. Но тази твърде ва 
жна задача, както изтък 
ват специалистите, ме би 
трябвало да се осъществя 

.за ва за сметка на
стандарт на трудещите се. 

Това личи и от данните, 
разполага Репуб

ликанският институт за об 
в щсствсно планиране в ре 

публиката без автономни
те покрайнини. Очаква се 
в идната година 
да не надминават плаши- 
рачото равнище и да до 

иай-м.иого 20 про

приятните 
стопанските процеси про- 

второто 
. Зна

последователното 
твяване мероприятията 
икономическата 
и интензйвирането 

индустриалното ществената
всички мирането на решения

съществе

надължават и във 
полугодие на годината 
чително намалява увеличе

политика 
на об

акция в изнанието на
производство във 
републики и автономни по 
крайнини, докато всички

личния
премахване на 
ните причини «а икономи 

нестабилност. с коитоза-видове потребление и
напред значително се уве- към това тряова да даде 
личават над договореното принос 
което покрай останалото утВърждаваието 
подпомага и недостатъчно можно

_ прияттме еманс на дългосрочна про 
контролираното грама на икономическата
и създаване на пари в ста$илизаци-я, чиито реше- 
банковата система. После- ния трябва веднага да се 

високото реализират в дело. Основ 
на цените и ната насока трябва да бъ 

де укрепването ролята 
работниците в
ци-ите на сдружения труд.

ческата

и активността
и на въз

ло-ускореното при цените

стигат
цента. Също така, лични 
те доходи в стопанството 
и обществените дейности 
би трябвало да се у вели- 

около 21%.

лица на това е
увеличение 
инфлацията, което4 значи
телно е в

и а
организа-

разрез от запла- 
година.

чат с
Общото и съвместното 

отговорност и до потребление ще се
ничава и в идната година, 
което също ще бъде една 

стаби ли

кувалото за тази 
В такива условия 
чителните

огра-тяхната 
мгинантното 
ху утвърждаването и про 
веждането на

инак зна 
резултати, по- 
по лишаването

влияние вър-

от задачите по 
зация в 
Средствата за задоволява
не на - общите потреби те 
се движат по-бавно от но 
миналия ръст на дохода 
най-малко с 30 на сто, а 
бюджетното потребление 
с около 35 «а сто (вече е 
оповестено, че бюджетът в

стигнати в 
на износа, качеството "а 

в отделни

икономиче стопанството.
във всичската политика

области. Увеличаване-стопанисване
ОСТ и са,у «управител Йото
сдружаване на организаци 

труд

ки
изто на производството, 

носа, по-голямото ползува
на резервите с които 

<и подобрява 
в стопа

значителните в осъществя
ването па задачите в сто
панската стабилизация.

сдруженияиге на
все още не са достатъчни разполагаме 
по отношение нуждите на

не
резултатите 

нисването като цяло, е въ
пето Д. М.

страната.
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ДЕЙНОСТ в СОЦИАЛИСТИЧЕСПРЕДИЗБОРНА 
КИЯ СЪЮЗи (Е внитт наличните възишости

А", , пъпвоСи и »п Предприема- то па селски пътища, по.(От 1-ва стр) въпроси , допроводи, напояване
Раш-слов, т на съвместни акции? Обработваеми площи * лр

- Живота на хора 1 а ^ Дйлсгатмтс чсст0 от-
нашата община е такъв, правят въпроси, които тър
че независимо към коя мс ,(.ят ,п0 само отговор, но и 
стна общност ■ припадне- конкретно разрешаване, 

предприема жат имат всекидневно об Как Естсетшщо"^'че^елс
ши интереси, тежнения и ^ ^ в общинска-

та скупщина, така и в ску 
пщинитс иа различните об 
щности отправят 
въпроси, които са реални 
н конто търсят отговори

ла се подобрят 
жизнените условия в об
щината. Смятам, че всич
ки въпроси са плод на обе 

положение в общи

СУРДУЛНЦА: ВСЕСТРАННИ 

ПОДГОТОВКИ
иа

• Другарю 
вие сте председател на 
третата поред делегатска 
скупщина. До каква сте 
пен делегатите пренасят 

на своите деле-
* ПРИЕТ КАЛЕНДАРЪТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ 

ИР ИЗБОРНИ СЪБРАНИЯ
разпоредбите «а Закона за 
сдружения труд, общество 
иите договори и самоупра 
вителните
явленията на грулово-част 
нссобствснически и други 
идейно неприемливи и пе

се самоуправителни 
ПИЯ

НА ПРЕДИЗБОРНИТЕ Имнението 
тапии и какво

по-пълно влияние на 
делегациите и делегатска въПросИ, 
та база, върху приемането ио търсят „ СЪВместно раз 
на решения в скупщината1 решаванс. Ето защо същсс 

— Поучени от опита от тш/ва пълно съгласуване 
период, а с цел 

подобри изобщо дей

наПредседателството 
ОК на ССДН в Сурдулиш- 
ка община на последното 
си заседание прие задачи
те 1(0 провеждане на избо

ла Со- 
съюз.

те за
които естество-

споразумения,
редица1

ри в организациите
циалистичсския -
Още в самото начало 
изтъква, че тазгодишната 
изборна дейност щс харак 
тсризира.критическото съ 
блюдаване па опитите и ре 
зултатите във фуикциони- 

ма политическата,

изтеклия 
да се
ността на делегациите още 
по време на предизборния 
•и изборен период, 
всестранно прилагане на 
критериите и активността 
на всеки делегат се настоя 
ваше в делегациите да се 
изберат хора, които с ин 
терес ще извършват обще 
ствените задължения. И 
според устроената свиден- 
пия смятам, че до голяма 
степен в това направление 
е направена крачка нап- 
ред по отношение с пре 
дишния състав на деле 
гаииите. Освен това Об 
щинската скупщина и сю, 
пщините на самоуправите 

- лните общности предп 
. риеха редица мерки за по 

континуирана и всекиднев 
на връзка с делегащште в 
местните общности и тру 
довите организации, 
програмата от една годи
на, приета на сесията със
тояла се на 15 юли набел
язана е по-голяма актив
ност на скупщината и ней 
ните органи за работата 
на делегациите. Между 
другото, предвиждат се 
по-чеоти срещи с предсе
дателите -на делегациите, 
и делегатите в делегации
те, поне в районните цен
трове. На тези съвместни 
срещи ще се разисква по- 
отделни въпроси за дей
ността на делегациите, ще 
се дават отговори на тех
ни въпроси и по тоя на
чин ще се премахне схва
щането, че техните иска
ния никой не обсъжда.

и с нсл поведе-

чрез
Изборната дейност в 

същността си трябва да 
характеризира критичес- 

обсъждане иа осъще

ктивио 
мата.

Отговори иа всички пъп 
роси се дават, обаче това 
не с достатъчно. Основно 
то с, да сс 
мерки поставените въпро-

кого
ствените резултати в обла 
стта на 
общественото развитие и 
развитието на .системата 
на социалистическото са-

.райето 
особено на делегатската 
система, осъществяването 

икономическата стаби
лизация -и съвкупната^ ра
звойна политика в общи-

материалното ипредприемач
па

, си цялостно да се разре
шават- А това ще бъде въз моуправление-пата. - 

Значително 
зискванията ще бъде отде
лено на ангажирането на 
организациите и органите 
иа ССТН върху разглежда 
пето на въпроси, по кои
то сс разисква и решава 
в скупщините на обществе
но-политическите и самоуп 
равителните общности на 
интересите. До голяма 
пен ще се разисква и за 
акциите, които водят ор
ганизираните социалисти
чески сили в борбата сре 
щу опортюнизма, безот 
гзворността,

можио ако всички органи 
към кои-

място в ра В оценките за работата 
на Социалистическия съ
юз за четиригодишен пе
риод: приноса на ССТН в 
разрешаването на въпро
си и проблеми от непосре
дствен интерес за трудо
вите хора и гражданите и 
развитието на колективна 
та работа и отговорност, 
заетостта на младото по- 

осъществяване

и организации 
то въпросите сс отправят
докрай съзнателно и отго
ворно изпълняват своите 
задължения. Трябва вед- 
наж завинаги да се схва
не, че отделните служби

Любен Рангелов председа
тел на ОС в Босилеград
на акциите, както в ,съве

местните общнос- в общината и трудовите 
организации съществуваттите на

ти, така и между делега
циите. Това е присъствува 
що особено сега в момен- та заради 
та, когато се провежда 1 хрябва да се отнасят, 
акцията по електрифика 
ция на селата, изграждане

стеВ
коление, 
на конституционната ро
ля на .местните общности, 
снабдяването и прочие. Ка 
дровата политика, резул
татите за делегатските из
бори също ще бъдат 
обект на разискване в из 
борната дейност. При то
ва значително място ще бъ

заради хората, а не хора- 
тях. И така

Интервюто взе:
М. Янев. неспазване

ПАРТИЙНА ОРГАНИЗАЦИЯ В ООСТИЗ ДЕЙНОСТТА НА ПЪРВИЧНАТА 
„СЛОГА" В БОСИЛЕГРАД

КЪМ ЗАДАЧИТЕ - ОТГОВОРНО де отделено на съдържа
нието и работата на мест 
ните
ССТН, като място за ини
циативи, договори, общо 
идейно-политическо и ак- 
ционно действуване.

3
организации на— Повишаването на 

трудовата дисциплина и 
по-правилното разпределе 
ние ла дохода и личните

считам че за нашата пър 
вична партийна организа 
ция три въпроса заслужа 
ват отделно внимание: 
по-цялостно уплътнява-

Шк -■

доходи са ни едни от ос 
новните задачи в цялостно не на работното време, ■ 
то осъществяване на ико по-отговорио отношение Я 
номическата стабилизация към поставените цели и Ц 
— казва Кирил Костади- трудовата дисциплина и «|

усъвър- Ж

а* Отчетите, които ще бъ
дат поднесени в избора- 
та дейност, следва да бъ
дат критически анализи, 
отражение и резултат на 
обществено - политическа
та активност на ССТН, от
носно на трудовите хора 
и гражданите и организи
раните социалистически си 
ли начело със СЮК.

От изключителна важ
ност в изборната дейност 
ще бъдат подготовките и 
приемането1 на програми
те за дейност на организа 
И иите на ССТН за пред- 

четиригодишен

шНа мнение съм, че в от
делни органи иа община- нов, секретар на първич- по-нататъшно
та трябва да има лица, ната партийна организа- шенствуване системата за
които да бъдат задълже- ‘чия в ООСТ „Слога”. разпределен,ие на дохода
ни за .работата на отделни Проведените неотдавна н личните доходи/ разби 
делегации. конгреси на Съюза на ко- ра се, според резултатм-

мунистите е конкретните и те на труда. В това отно-
ясни резолюции, отнася- шение вече приехме и
щи се до всестранното об конкретни • решения, кои- 

къс ществено-икономичеоко и то претворявам в дело — 
стопанско развитие на казва Костадинов, 
страната ни, задължават ■ След конгресите — каз- 
членовете, организациите ва той — партийната ни 
й ръководствата на СК ’ организация проведе съб- 
още по-решителио и по- рание, на което най-обсто 
отговорно да се отнасят йно обсъди състоянието в 
към поставените станови- трудовата организация, 
ща и цели. Каква е след- която действува в труд- 
конгресната активност и ни условия. Самият факт, 
как се осъществяват тези че повечето магазини в 
становища в ООСТ „Сло- селата са отдалечени, до 
га” в Босилеград беседва тях няма съответни пъти 
хме с КИРИЛ КОСТАДИ-

Г4!

ьч -ЧВ досегашната работа 
на третата делегатска ску 
пщина, макар и за 
период (проведени са са
мо две сесии), имам впе
чатление, че почти всич
ки делегати, които учас
твуваха в разискванията 
настъпваха с мнението на 
своите делегации, които 
считам за добро.

Сигурно е, че по-конкре 
тна връзка между делега
циите и делегатската ба
за ще се осъществи ако 
делегатите навреме и об
стойно запознават делега
циите с решенията, ста
новищата и останалите ма 
териали приети на скуп
щините. Считам, че това 
напълно е осъществимо, 
само ако всички обществе 
ни фактори изпълняват 
своите задачи докрай-

ф Има ли примери на 
съгласуване на мнения на 
делегации по съвместни

К. Костадинов
към трудовите задачи 
потребителите. И тук има 

подчерта

II

ме резултати 
ва той.
- Занапред пък, за оне

зи които и по-нататък без 
отговорно се.отнасят към 
предприетите 
тия

СТОЯЩИЯ
период:

мероприя- 
продължава Кос

тадинов — ще предприема 
ме съответни мерки. Два 

членове на СК поради
„пп 1ца' създават се и големи лошо и „епрщщщщо
НОВ, секретар на първи- разходи, които затрудня ношение к.ь^ „оставените
чната партийна организа ват стопанисването. Все задаЧи ОТЛъЧИХме от пър
ция на този трудов коле- пак тук се води- сметка вичната организация Но 

всички видове потребле- засвидетелствали се'с де
вие да се сведе в рамки- ла „ б ’ маме * 
те на реалния доход. - сега ^ е ^ АО
До значителна степен на- членове и мисля.Тче Въп.

реки и известните труднос 
ти в стопанисването нищо 
не може да нй поколебае 
в изпълняването на зада
чите ни — заяви

Според програмата в по- 
дружниците и в местните 
конференции на ССТН пре 
дизборните събрания ще 
се проведат до 20 сеп-

ма
от-

тември, изборите за ръко
водства до 1 октомври, а 
Общинската конференция 
на ССТН ще се

ктив.
— Несъмнено, станови

щата на Деветия конгрес 
на СКС и Дванадесетия ко 
нгрес на СюК :на 
или друг начин заслужа- пътни, дневни и телефон- 
ват особено внимание. ии разноски, гориво и 
Имайки предвид дейност други видове енергия, 
та на нашата основна -ор- При това откровено и от 
ганизация на сдружения говорно за отношението 
труд, занимаваща се с тър на всек комунист, член 
говия и гостилничарство,

учреди до 
края «а октомври т.г. Инови
този път ще се държи 
сметка да се избират дей 
ни членове и предани на 
делото на СЮК и 
листическото 
ление у нас.

малихме средствата заедин

социа- 
самоуправ-секре

тарят на тази първична ор 
ганизация на СК.в

трудовата организация М. Я. Ст. Н.
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СУРДУЛИШКА ОБЩИНА В ДЕНЯ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО ОТ ФАШИЗМА ДУКАТ: ДЕЙСТВУВАНЕТО НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА
СК В РАЗРЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИТЕ В МЕСТ 
НАТА ОБЩНОСТУкрепва материалната 

база на общината Малко нма конкретни 

акции
ЕДИНИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СУРДУЛИШКА 

ОБЩИНА # ИНТЕГРАЦИЯТА - ДОБРА ОСНОВА 
ЗА ПОЛОЖИТЕЛНО СТОПАНИСВАНЕ

н ай-заггьнтениянал и до 
кът- Когато се касае за развитието на социалисти- 

ческите самоуправителни отношения в селото и в 
селскостопанското производство чувствуват се две 
неща — въпреки и трудностите самоуправителните 
отношения се внедряват когато става дума за въпро
сите в общественото и комунално-битовото строи
телство, но когато се касае за развитието на селско
стопанското производство, за планирането му — тру
дностите са по-големи ______ ______

В Сурдулишка общи
на се създават твърде 
благоприятни условия, за 
развитието на туризма — 
Власинското* езеро става 
център на този отрасъл не 
само в общината, но и в 
Лесковашки регион и по- 
нашироко. Предвижда се

Празникът на освобо
ждението от фашизма Сур 
дулишка бщина вече го 
дини наред посреща-и из 
праща с полагане на ос
новни камъни на нови сто 
пански обекти или с пре 
даване на вече построени 
на употреба. Тази година 
обществените и стопански 
те постижения също са 
забележителни. В потвър 
ждение на това са и фи
нансовите показатели за 
шестмесечието.

Стопанството на Сурду
лишка община, въпре
ки затруднените условия 
на стопанисване, отбеля- 

. за добри стопански резул 
тати. За шестте месеца 
на настоящата година об 
щият доход е увеличен с 
35,3 на сто, доходът е 
по-гол ям с 33,6, а чистият 
доход за разширяване ма 
териалните основи на тру 
да и резерви 23,7 на сто 
в сравнение със същия пе 
риод от миналата година 
Заетостта в общината ра
сте с около 12 на сто, а 
средният личен доход е до 
стигнал сума от 8893 ди
нара и по отношение на 
лани е по-висок за 25,6 на

в края на средносрочния 
план (1985 г.) в тази фаб 
рика ще работят 
1000 работника.

около
В обстоятелствата кога 

то се търси повишена отго 
ворност и по-сериозно по 
ведение към 
поставените 
които са в първите реди- 

а това

амбулаторията отдавна 
престана с изграждане, от 
купвателна станция за 

обществено добитъка нямаме,' подлез# 
цели, тези на пътя от Две реки до 

селото няма, сградата на 
магазина е пред рухване, 
няМаме средства за запла 
щане на телефонните так
си... За някои въпроси не
рядко оставаме на иници
ативите-

КогаТо секретарят каз
ва, че разрешаването на 
тези въпроси е неизвестно, 
а неизвестни са и на съве 
та на местната общност, 
тогава е сигурно, че тряб
ва да се повдигне въпро 
са за действуването на де 
легациите в местната об- 

организация, казва щност- Обаче, както под- 
Иван Ива- чертава Иванов, същите 

почти бездействуват, да 
же и не се събират, а в тях

на тази борба, 
са членовете на Съюза на 
комунистите, трябва да бъ 
дат първи и в положител
ните примери, с делата си. 
С тях се показва пътят на 
действуване, от тях до 
голяма степен зависи осъ 
ществяването на запла
нуваното. Колко се бави 
с конкретни въпроси в 
средата си първичната па 
ртийна организация в с 
Дукат?

— Първичната ни парти

ци«Г;

, I I „
" ^ . ' > М

ина
секретарят й
нов/ в която членуват 42 
души, живее с трудности 
те и проблемите на село
то. Но това не значи, че 
се примирява с тях. Пов
дигаме. въпроси и иници 
ативи за разрешаването 
им. В някои акции в ко
мунално-битовото строи
телство имаме резултати, 
и те са налице, но същес
твуват въпроси, които са 
ми не може да разреши 
нито организацията ни, ни 
то местната общност. Тру 
дности има, а което 
още по-лошо не ни е из
вестно кога могат и дали ланското производство по 
въобще ще се премахнат* вече е кампанийно, откол

кото планирано. Истина 
е, че климатичните усло-

Изглед от Сурдулица
В момента се строи цех 

на обувната фабрика „Ко 
щана", в който след за
вършването му ще работ
ят 400 работника, предим 
но женска работна ръка.
Капиталовложенията за 

тоя цех възлизат на 
милиона динара. В рекон 
струкцията пък на хими
ческата промишленост ,Да 
леника” се инвестират око 
ло 300 милиона динара.

нови 
обекти, та-

строителството на 
туристически 
ка че трудовите хора тук 

прекрасни
не малко има комунисти. 
Пр>й това не може да се 
каже, че на завидна рав
нище е и помощта от 
страна на общинските об
ществено-политически ор 
ганизации и Общинската 
скупщина.

И един друг въпрос, ма 
кар че е от съществено 
значение за развитие на 
селото и селскостопанско
то производство почти не 
се повдига в първичната 
организация — селскосто-

ще намерят 
условия за отдих и почив-

както зимно, така ика,
лятно време.110

Всичко това е постигна 
то главно през последните 
десетина години и е плод 
на общи усилия на труде 
щите се и всички органи
зирани сили начело със 
Съюза на комунистите.

сто.
Такъв темп на развитие 

и укрепване на материал
ната база на 
продължава години наред 
Почти цялото сурдулишко 
стопанство е сдружено и 
свързано с по-големи тру 
дови организации от вът 
решността. Колективи, ка 
то крагуевашките автомо 
билни заводи „Дървена 
застава", белградска „Га
леника”, Нишката 
на конфекция, 
кия „Балкан" и 
имат свои основни 
низации или единици 
сдружения труд*
ледък вранското стопанст
во: „Кощана" и „Симло" 
също изграждат свои цехо 
ве в Сурдулица.

общината
В Деня на освобождени 

ето на Сурдулишка об
щина от фашизма се по
лагат основни камъни за 
фабрика за преработка на 
торф край 
езеро- Този обект ще стру 
ва (в първия етап) около 
25 милиона динара. За по 
строяването на нова овце- 
ферма на територията на 
Църна трава ще се израз 
ходват 100 милиона дина-

е

Ст. Н.
Власинското

БАБУШНИЦА
ПРЕДИЗБОРНА ДЕЙНОСТ В ССТН

вия не позволяват някак
ва си реколта, но още по-' 
трудно е ако се има пред
вид, че имотите все пове
че остават необработени.
А ползата сигурно ще бъ
де голяма ако поне за до
битъка се произвежда фу 
рйж. В случая, под въп
рос е колко първичната 

вата на другаря Тито за партийна организация, ме 
колективната работа, ре- стната общност и селско- 
шаване и отговорност и стопанските произволите 
времетраенето на мандата ли дават принос към нко 
в Социалистическия съюз. комическата стабилизация.
В проектостатута важно Практиката ни учи, че 
място се дава и на осъщес конкретна акция оспо- 
тняването ролята на Соци собява комунистите. Въп 
алистичсокия съюз в на- Реки и трудностите по вси 
шата политическа система, чко личи, че тук липсват 
предимно във внедряване конкретни задачи. Затова 
то на делегатската систе голямо число членове на 
ма. Социалистическият съ СК в тази организация и 

най-широк фронт сега мълчи и иезаинтере-
совано се отнася на съб-, 
ранията. Както казва Ива-

мод- 
лесковаш- ДА СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА 

КОНСТИТУЦИОННАТА РОЛЯ НА ССТН
други

орга
на ра-Напос-

ГРАДЪТ И ОБЩИНАТА 
МЕНЯТ СВОЯ ЛИК И покрай това, че 

още не са приключили го 
дишните почивки, актив* 

Социалистичео 
секва. След 

около привн

есе
Ежегодно Сурдулица ме 

ни своя изглед: в центъра 
модеренСТРОЯТ СЕ НОВИ И РАЗ

ШИРЯВАТ СТАРИТЕ 
МОЩНОСТИ

Тазгодишното 
но тържество за Празника 
на освобождението е 
фабриката за машини и 
стоманолеярна „Мачкати- 
ца", в която е завършена 
реконструкцията и модер
низацията на най-голяма 
та трудова организация 
в общината. . Капиталовло 
женията възлизат на око
ло 260 милиона динара, а 
това дава 
гашното производство от 
1800 да се увеличи на Ю 
хиляди тона стоманени от 
ливки, след това производ 
ство на 6 хиляди тона сто 
манени лагери. Броят на 
работниците ще се увели
чи за сто души, така че

ността вна града освен 
хотел, са построени реди
ца високоетажници, 
ременни магазини. Върла 
река е облечена в камен- 

корито и дава привет 
Поч

кия съ‘03 не 
активността 
райето »а реколтата, чле- 

ССТН вече запо 
предизборната Д°й- 

Тези дни е пуснат 
обсъждане 

ССТН.

СЪВ-
централ-

новеге на 
чват 
пост*
на публично 
про ектостату тът

във но
лив изглед на града.

улици в града 
направети всички 

са асфалтирани, 
ни са тротоари, а зелени 

и цветни лехи раз

на
Според думите на Ду- 

„ председател 
ССТН в Бабуш 

общно- 
във

юз, като 
от организираните общес 
твено-политически 
трябва още по-прецизио 
да се формулира — под
черта Ристич.

шап Ристич 
на ОК на 
лица, в местните 
сти
връзка с този 
трябва да приключат към 

настоящата

площи
красяват центъра на гра сили

нов сигурно е, че и опор- 
поиизмът е отхранил из л 
вестно число комунисти, 
конто недостатъчно са 
подготвени да се справят 
с проблемите. А излишно 
е да се говори да ли тези 
комунисти са от полза на 
авангарда, от полза на 
средата ои.

да.
разискванията

документЗа тазгодишния Ден иа 
освобождениетовъзможност се между Предложения и забележ 

във връзка публичните 
разисквания ще се дават 
в Общинската конферен 
ция на ССТН до 20 Сеп
тември.

20 септември 
година.

полу-другите села, път
Паля» а Клисура па

метник—чешма. В много 
са прокарани съвре- 

водопрешоди, а 
ток е стиг

ки
чи и

— Отделно място в про 
ектостатута иа ССТН иа 
Сърбия — изтъкна Ристич 
—. с дадено иа ииициати-

села 
ме ни й 
електрическият

В. Б.М. И.
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СЪВЕТ НА ОС В БОСИЛЕГРАД ДКТУАЛНОПО ИНИЦИАТИВА НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ

СДРУЖАВАНЕТО МЕЖДУ РАСОЛИДАРНА ПОМОЩ НА 

АВТОТРАНСПОРТА“
ЗВИТИТЕ И НЕРАЗВИТИ ГЕ

Стремеж към висши 

облици на сдружаванеп
да намалял’ автогарните ус 
луги, които за шестте ме- 

иа наетояйцата годи- 
възлезоха иа 2 милио-

М. Янев

От всички трудови организации в общината ще 
съгласие за освобождаване на тази ор 
някои видове облагания.

се, потърси 
ганизация от ■соца

иа от Дими*А Сдружаването на организациите

разпитите региони ^СРСърШяи ^
отбеляза самоуправителен процествърде важен стопански и " г 1077 година
бсше ООСТ „Димитровград”,
интеизивираС ос^бХ през по^едаште годани ^га;
то „Сточар влезна в деловата общност на „и А 
от Белград, кожара „Братство стана 
токс” ОТ Сплит и „Балкан се включи в 
на „Компас" от Любляна.

Нищ, иа динара.Финансовите резултати Враня, Леоковац, 
на стопанските организа- Белград и други градове, 

1 дни в Ъосилеградска 
щина през първите шест 
месеца, на настоящата де
лова година наистина са 
задоволителни. - Но с гю- 
пълноценно използуване 
на вътрешните ресурси, 
с по-високо

от
об-

\ СУРДУЛИЦА

Кратки новини
ООСТ на „Ко

семейството
»взаимодеист- • От 25 август до 25 септември, основ
ната организация да сдружения труд за произ
водство на минерална вълна „Галеника в Сур 
дулица ще изнесе в Чехословакия 123 000 ква
драти! метра вълна. Общата стойност на из
носа ще бъде 222 630 долара по клиринга, или 
9,5 милиона динара.

ф Основната организация на сдружения 
труд за производство на микромотори „5 сеп
тември” в Сурдулица ще изнесе в Италия до ' 
края на септември 15 000 микромотори нагре
ватели.

Стойността на този износ възлиза 93 000 
3,2 милиона динара. Очаква се да 

договор за доставка

между организации 
те на сдружения труд и с 
по-отговорно отношение 
на трудещите се към тру
довите задължения, 
панисването 
бъде много по-успешно.

Като константираха то
ва, членовете на Изпълни 
телния съвет на Общинска 
та скупщина в Босилеград, 
съвместно с представите
лите на стопанските орга
низации, тези дни обсъди 
ха обективните проблеми 
и субективните слабосу^, 
които намаляват успехйте 
на стопанската дейност в 
общината. В центъра на 

- вниманието се намери по 
ложението на „Автотран
спорта”, защото въпреки 
положителната полугоднш 
на равносметка, тази ор 
ганизация в предстоящия 
период ще бъде изправе- 

■ на пред редица обективни 
Именно, недо

вие

ресованите организации с 
тези наши програми.

Кои основни цели тряб 
ва да се постигнат с реа- 
лизацията на новите ини- 

за сдружаване?

сто- 
можеше да опит в 

безспорно
Десетгодишният 

сдружаването
' с твърде положителен, а 

ефектите — многократни.
Днес ООСТ „Димитров
град" е най-голямата тру- циативи 

организация и ос
новен лост в развитието на 
общината, 
шното
сдружаването с 
обезпечиха на Димитров 

) градската кожара сигурен 
плаемнет на стоките и ста 
билното снабдяване със су 
ровини. Използуването на 
немалките
на общината в' туризма,
„Балкан” свързва инте
грацията си с „Компас”.
Много- се очаква и от зап 
лануваната самоуправите скупщина, 
лна трансформация на със^ силните

Единствената трудова зар на стойност от 11 ми „Инекс”. трябва да внесе в димит-
организация в Димитров- лиона динари и на валут- Насърчени от досегаш ровградските стопански ор 
град; която повече от по- теите пазари стоки за 15 ните успехи в областта на ганизации високооргани- 
ловината от своето произ милиона динари. Това е сдружаването, Димитров- зирано съвременно произ 
водство изнася на чуждия стопроцентова реализация граддеките стопански и об водство, завидна произво 
пазар е конфекция „Сво- на плана за първите шест ществено-политнчески де- дителност на труда и ви- 
бода”. месеца. При това 70 на ^ци раздвижиха нови ини сока трудова дисциплина,

сто от съвкупния план за циативи в тази област.
През първите шест месе- продукция се изнася. „Сво- Основният мотив на ини- 

ца на тази година „Свобо бода” изпълнява основно- ■ циативите е 
да” е увеличила износа то искане на обществото 
общо със 77 на сто. Изно
сът на валутните пазари 
е увеличен със 74 на Сто. 
а клиринговите с 80 на 

В момента юонфек-

дова всичко това 
напш-

— Преди 
е включването на 
те стопански организации 

производства 
ни системи, в рамките на 
които върши разпреде
ление на производствени
те програми. Освен това, 
заяви Тасев, включването 
трябва да бъде и път към 
чуждестранните пазари.

НяКОЛКОГОДИ-лири, или 
бъде сключен 
50 000 мотори.

на още сътрудничество и
„Котекс” в големите

С. М.

V.
В КОНФЕКЦИЯ „СВОБОДА” В ДИМИТРОВГРАД

възможности

ПОВЕЧЕ ОТ ПОЛОВИНАТА 

ПРОИЗВОДСТВО—ЗА износ
Според думите на пред 

седателя на Общинската
сдружаването 

колективи
трудности.
имькът на автогуми и ре
зервни части, а най-мно
го увеличените цени на 
горивото и маслата, ще 
въздействуват неблаго

приятно върху стопанис
ването на организацията, 
впоследствие на което, ка 
кто заяви директорът на 
.Автотранспорта” Любен 
Митов, ще се създава ме 
сечна загуба от около 
700 000 динара.

Разбира се, преодоля
ването на посочените тру 
дности изискват повишени сто. 
усилия на трудещите се в ция „Свобода” най-много 
тази организация. Тези 
усилия трябва да бъдат 
насочени преди
към по-добра вътрешна онерите са реализирали • 
организация, особено в стоки на клиринговия па- 
авторемонтната работил
ница, към издигане на 
трудовата / дисциплина и 
преодоляване на останали
те субективни .слабости.

' Крайно е време в тази 
организация да се разгра 
ничи трудът от безделие
то, и да се заплаща — са

Сдружаването между ор 
ганизациите от развитите 
и изостаналите краища 
на страната е процес с 
многократно значение за 
икономическата стабили
зация. В това еднакво се

познанието, 
че съществуват условия 
за висши облици на само- 
управителна стопанска ин 
теграция- Именно, в до
сегашното сдружаване все 
още ие е намерил мяс
тото си съвместно съз
даденият доход. За това- 
не съществуваше основно 
то условие: реализация 
ма съвместни произведе
ния и програми.

повече от производството 
да се изнася на пазари в 
чужбина. От друга стра
на, като принос на стаби риозни задачи и отговор

ност имат и развитите и 
неразвитите. Първите — 
да помогнат, вторите — 
постоянно да издирват въз 
можностите си и въз осно 
ва на тях да раздвижват ■ 
инициативи и предлагат 
конкретни програми. Ди- 
митровградчани раздви
жиха инициативи, имат 
конкретни програми, обез 
печиха и известни сред- 

— След обстоен анализ ства. И Фондът за насър- 
на нашите възможности, чаване развитието на 
ние изготвихме конкретни недостатъчно развитите 
програми в отделни сто- краища следи техните уси 
пански области- които лия, помага им да се 
трябва да се реализират свържат със заинтересо- 
чрез сдружаване на труд ваните организации, ще

обезпечи и част от необ 
хо димите средства. Сега е

лизационната политика, 
„Свобода” за своите произизнася в Съветския съюз

и НР България. За първи ведения ползува само до- 
всичко те шест месеца кояфекци- машни суровини.

А. Т.

Имат ли димитровград- 
чани конкретни програми 
за висши облици иа сдру 
жаване? ’

мо трудът.
С Ъглед естеството на 

проблемите, Изпълнител- 
' ният съвет раздвижи ини 
циатива за солидарна по
мощ на „Автотранспорта”. 
От всички трудови органи 
зации ще се потърси съг 
ласие за освобождаване 
на тази организация от 
някои видове облагания. 
Освен това, ще се отпра 
ви искане до автотранспор 
тните организации във

и средства с подобни ор 
ганизации от развитите 
региони на Югослапия — 
казва Петър Тасев, пред 
седател на Общинската 
скупщина, — Вече напра
вихме и първите крачки 
към запознаване на заинте

ред на развитите органи
зации: да дефинират соб- 

, отвените си интереси и да 
се ангажират със. собстве 
ни средства.„Свобода”: повече от половината производство 

— за чуждестранния пазар К. Г.
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ДИМИТРОВГРАД

ВДГОТОШ 31 ЕСЕННИ! СЕНШ 31Н1ШН1ВШ - В1ЛУЕ1
С регионалния 1 380 000 литра ще се пре 

а 720 ли
ца" неплан по 

откупуване на пшеницата 
е било предвидено в Сур- 
дулишка община да бъдат 
откупени 36 тона 
ца. Обаче както беше 
хъкнато на последното за 
седание на Председателст
вото, Изпълнителния 
и съвета за стопанство и 
финанси при Общинската 
скупщина, в тази насока 
не е направено почти ни.

Основната организация 
на сдружения труд „Ниша 
ва" при земеделската ко
операция „Сточар” — Ди 
митровград за пазара в 
САЩ осигури износ от 71 
хиляди килограма кашка
вал. За това количество 
„Нишава” ще получи око
ло 83 хиляди долара. 
След тази първа доставка

е изпълнила свои- 
които се

На заседанието беше
заключено, че организа
циите, които 
обработваеми площи, 
длъжни да ги засеят ,с пше

работят в сирене, 
тра в кашкавал, като се 
получат около 220 хиляди 
кг сирене и 74 хиляди кг 
кашкавал. Около 10 хиля 
ди кг се произвежда кисе 

105 хиляди ли

те задължения, 
съдържат в договора, как 
вото е обезпечаване 
възпроизводствен
ал, тогава те 
от договора. Освен 
другите

притежават
на сапшени- матери- 

се отказалииз-
ница и други зърнени кул 
тури. Но имало случаи 
обаче когато кооперация 
„Йелашница” например, не 
е обработвала и по Ь хек 
тара плодородна земя. 
По-незначителни площи, 

от- собственост на ООСТ „Ма 
сурица” и на Образовател 
ния център „й. Б. Тито”, 
също са останали необра- 

взима ботени.
Селскостопанският ком 

бинат „Власина—продукт” 
в Сурдулица и земеделска 
та кооперация „йелаш
ница'' са поели задължени

тях и 
селскостопански 

производители, главно 
ради ниоките • добиви, са 
задържали

ло мляко, а 
тра пастеризирано

Цялата тази продукция 
се реализира в млекопрс

мляко.съвет по-

пшеницата в 
своите хамбари. щ0 се ка 
сае до тазгодишния 
куп, интереоен е фактът, 
че вместо наплащане в на 

организация тура, частните собствени
ца сдружения труд „Ма цп на комбайни са 
сурица”, която изключи ^ли пари. 
телно се занимава със сел 
ско стопанство и е поела

щ?-1 1що.

Основната М'.

' к ■За да може съществува 
щите слабости в откупа и 
сеитбата да се преодоля
ват, в общината се пред
приемат сериозни пригото 
вления за успешно органи 
знране на есенната- сеит
ба. Както е запланирано,

' /задължение да откупува 
пшеницата, . досега не е 
взела нито килограм пше 
ница. Както беше изнесе
но на заседанието, 
„Масурица” е сключила 
договор с петима частни 
селскостопански 
дители, които са поели за 
дължението целокупният 
излишек от зърно да пре

е го веднага да влезнат в 
кооперативни връзка с 

'Най-малко от 50 на сто от 
селскостопанските произ
водители. С оглед на фак 

произво- в равнинните села с пше- та, че на „Власина—про- 
ница ще бъдат засети 415 дукт” не й достигат 10

милиона динара за обезпе 
чаване на изкуствени торо 
ве, беше взето заключение 
да й се окаже помощ.

С. М.

ООСТ

^ Шт
КТШт

Димитрие Дончич подготвя сиренето за транспортхектара, докато със зърне 
ни култури в полупланин
ските предели ще бъдат за 

Тъй като „Масури- сети над 300 хектара.

работвателните пунктове, 
някои от които имат се
риозен характер. Пункто 
вете се намират в селата 
Желюша, Куса врана, Бар 
йе, Височки Одоровци, 
Изатовци и Сенокос- 

За шестте месеца от нас 
тоящата година са произ
ведени 100 хиляди кг сире 
не и 58 хиляди кг кашка
вал. Сиренето най-много ' 
се доставя на пазарите в 
Скопие и на САП Косово, 
както и в Белград, Ниш и 
други градове на Югосла
вия-

започва подготовката на 
втора пратка от 20 хиля
ди килограма за същия по 
требител.

Според данните, които 
ни даде комерческият ди 
ректор Арсен Тодоров, ос 
вен редовната цена, око
ло 50 на* сто се осъщест
вят чрез стимулиране, ме 
жду другото и за увели
чен износ от 20 на сто по 
вече в сравнение с мина 
лата година.

През 1982 година ООСТ 
„Нишава” ще преработи 
около два милиона литри 
мляко. От това количество

дадат на тази организа
ция.

ЗАПИСКА ОТ ВИСОК

Мост на Височина
Тук би могла да ока

же помощ 
та организация 
митровград

всяко домакинство
1000 динара, а имат и 

значителни средства полу- 
щети от град. По 

мощ им оказва и „Горско 
то стопанство” от Пирот 
секцията „Широке лукс , 

безплатно им дава 
дъски

даваОбща констатация за 
села в Димит- 

община е, че
строителна- 

от Ди- 
следейки 

на „Сърбия-

повисочките
ровградска 
те „стареят" и от година 

година се намаляват. 
Обаче . населенйето на . те
зи села се старае според 

си, да си 
живота и подо-

чени за
ки примера 
транс” или „Горското сто 
панство”. Наистина мест 

общност на Изатов- 
е обърнала 

но би било за

на

А. Т.ната
за ци още не се 

за помощ
се похвала ако „Градня" се 

отзове и помогне на иза- 
товчани да се завтфши мо

която
необходимите 

В кофраж и
За сега като проблем

работите около 
арматури- 

работи.

възможностите 
облекчи
бри жизнените условия- 
подкрепа на това твърде- 

посочим примери- 
Изатовци и

ЖЕТВАТА В ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНАдруги нужди

Опит - и за догодинаявяват 
изработата на 
те и бетонните

ние ще 
те на селата 
Брайковци.

Местната общност 
Изатовци

ста до есента.
в

местните общности и то
ва е твърде положителен 
опит и за следващите 
дини. По време на жетва 
та частните 
действуваха като машин
на оператива на обществе 
ния сектор. За свършена
та работа получават па
ри, а уемът остава на об
ществото.

Когато жетвата се схва
не така, както трябва — 
като задача над задачите, 
проблеми няма, а борбата 
за храна свършва с прбе- 
да, ма селскостопанските 
п р о 113 водите л н. Ком петен 
тните в Димитровградска 
община ие крият задовол
ството си от изключител
но успешната тазгодйш 
па жетва. В оптималния 
срок е събрано житото от 
имайте в долината па Ни 
шава и в Забърдието, а 
успешно ;и в срок се про
вежда н жетвата във Ви
сок.

тезизапочва 
строи нов мост на 

Височица който Ше 
маха-

дни да горека
свърже „Лесичкова 
ла” със селото и ще улес 

прибирането на рекол 
тата от площите, които се 

другата стра

комбайнери

ни

намират от 
на на Височица.

Начинание за изгражда 
моста даде и наи- 

ангажира съвмес 
общност

нсто на
С оптимизъм се говори 

и за откупуването на пше 
иицата. Над 200 тона ве
че са обезпечени от обще 
ствения оектор. От уема 
също трябва да се събе
рат към 200 тона. Тьй ка
то акцията за събиране 
на уема се води с висока 
решителност* сигурно е, 
че и тези количества ще 
бъдат събрани. Селскосто 
ланските производители 
проявяват готовност да 
дадат пшеница за брашно 
и фураж, така че са нз-

много се 
тно с местната 
Георги Зарков който 
вее и работи в Ниш. Той 
обезпечи две констРУКЩ’ „Индустро- 

Княжевац, 
станция 
констРУ

жи

На това място ще бъде построен поп мост
от вагони от 
монтажа” от 
откулувателната 
в Дольевац, даде

Брайковци строи водопровод На какво се дължи то
зи успех?

— Осъществихме пъл
но единодействие на всич 
ки субекти, които имаха 
за задача да организират 
и проведат жетвата — 
заяви Горян Велев, предсе 
дател на Изпълнителния 
съвет на ОС. „Кооперант". 
беше на равнище па за
дачата. Тази година .за 
пръв път организацията па 
жетвата беше доверена на

та на войниците на
чело с поручиик Ши 
ян, вече са изкопани 
каналите, в една част 
търбите положени и 
затрупани.

Старата чешма ще 
се поправи и ще ос
тане за да може все 
ки минувач да си 
отдъхне и освежи.

А. Т.

село
най-мал

във Висок

Жителите //а 
Брайковци, 
кото село 
са взели решение да 
доведат вода по до
мовете си.

Делча Димитров, 
Илко Димитров, Гер 
го Кукудинац и дру
ги са раздвижили та 
зи акция и с помощ-

кциите като помощ на ме 
стната общност по значи 
тилено ниска цена. 
чителна помощ на изатов 
чани оказва тРУД°вата Р 
от Ниш, която безплатно 

констРУ кци'„ 
„ОьрбиятРапс 

Иза-
ще прекара
гаггизация
итс от Дольевац до

пълнени всички условия 
за цялостна реализация 
на плана от 540 тона отку 
пена пшеница.товци.

Средствата е 
местната общност 
товци на следния

обезпечила 
на Иза 
начин:

К. Г.
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ДИМИТРОВГРАДСКОТО „ПРОКИСЛО ЛЯТО"

КОМЕНТАР На „средно“ равнищеВ унисон с развойните 

програми както и винаги, ветеранът 
Петьор Гигов — Пепи. Оба 
че, трябва да се каже, че 
р крайно време 
си опресни 
си, защото години наред 
се представя пред публи
ката с едни и сънш песни, 
макар и на високо равни 
ще.

Единствената културна 
манифестация това лято 
в организация на димит
ровградските самодейци, 
традиционното „Пропие
ло лято", се състоя на 27 
август. Дали затова, че 
обичат тази своя ма^ифес 
тапия, или пък затова, че 

беше известният пс- 
Белград Предраг

Пепи да
димото внимание във все 
ки трудов колектив и тези 
планове да нс са израз па 
моменталните потреби или 
пък предпоставки на ръко 
водните структури, а ре
зултат па обстоен анализ, 
съгласуван е дългосрочни 
те развойни програми.

на сдружения труд- Още 
тези об-

репертоараЗапочна новата учебна 
Дойде края на същевременно, 

щпости по заемане, ежед 
невно получават дописки 
от организациите на сдру 
жения труд, с които

немалко число ква

година-ученическите и родител
ски грижи да намерят мя 

училищните окамей 
средношколските об 

разователни центрове. И 
в новата учебна година 
ще се школуват такива 

които

сто в 
ки на се гост 

вец от
Гойкович — Цуне, димит .

изпълниха

търси
лифицирани произволите 
ли с точно определена 
специалност и дори пред 
лага стипендии и други 
преимущества за онези, ко 
нто се съгласят чрез пре
квалификация 
да намерят работа в 
термалното производство. 
Само през миналата го
дина по този начин в ре 
гиоиа са получили работа 
1815 души, за което общ 
ностите (всъщност ' сдру
женият труд) са изразхрд 
вали повече от 10 милио-

Все пак най-успешен в 
програмата беше 
Предраг Гойкович — Цу- 
не. Особено трябва да из
тъкнем, че той Дойде без 

договор и

гостътровградчани 
зайата на Културния цен
тър до последното място, 
даже имаше и правостоя
щи. А цената на билетите 
не беше малка — чак 60 
динара.

производители, от 
най-много се нуждае сдру 
жеяият труд. Дали това 

е така?

Това, струва ни се, 
единственият начин, новата 
образователна система до 
край да изпълни общест
вената си функция, а 
сдруженият труд да еи спе 
сти значителни материал- 

гол кова не

с

подписване на 
буквално от колата изле
зе иа сцената, понеже ид- 

почивка в Гър-

гю-бързонаистина ма
До края на тази година, 

организациите на сдруже- 
труд в Нишки реги

он, с които пряко контак 
тираха
образователни 
могат да приемат на ра
бота само 566 
колци със завършена тре 
та степен професионална 
подготовка, което е неЩ<5 
повече от - 
постъпилите 
във втория етап на средно 
то образование с професи 
анална насоченост- Какво 
ще стане с останалите по 
чти 95 процента?

ваше от 
ция- Похвала заслужава иВ течение на почти дву 

програма видяхчасоватани средства, 
обходими на . редовното 
производство и, което мо
же би е най-важното, пре 
ди да се определят за ед
на или друга специалност 
средношколците да са си
гурни, че след завръшва- 
не на образованието си го 
дини наред да не чакат на 
списъците на незаетите.

НИЯ

средношколските 
центрове,

среднош-
на динара.

Като се знае, че могат 
да се преквалифицират са 
мо онези, които преди то 
ва имат поне трета степен 
професионална подготве
ност,- ясно е,_че в едно и 
също лице повторно 
инвестират 
средства, 
избегне,

5 процента от 
тази есен

Поради всичко това е не 
обходимо, час по-скоро 
да започне широка и до
бре организирана общес
твена акция, чийто иници 
атор и двигател, .не съм не 
но трябва да е сдруже
ният труд, не само зара
ди възможните спестява
лия, но и заради открива 
нето на по-добра трудова 
перспектива за хилядите 
млади, оспособени произ
водители, които- със зна
нията си и 
присъщ на
създават^ нови обществени 
блага и по този начин ще 
допринасят за откриване
то на нови работни места.

се
обществени 

Може ли да се
Разбира се „щастливци

те" ще продължат шко
луването си на някое по- 
лувисше, или виеше учеб
но заведение, докатонай- 
голямата част ще „кисне"

или поне да се 
намали това двойно инве 
стиране?

Ако лятото е „прокисло — нужно е програмата да 
бъде „пресна”... 
едноактов- .музикалният

цго без репетиции сравни 
добре съпроводи

ансамбъл, коме десетина 
ки*- почти всички на една 
тема: туризъм, турйстиче 
ска култура и туристи в 
Димитровградска общи
на. И почти всички, и ед- 
ноактовки и актьори бяха 
на нивото на димитров
градския туризъм, с из-

Сигурно е, че може. До 
статъчно е само да не се 
правят компромиси, и 
сдруженият труд докрай

тел но 
Цуне.

Общо една приятна 
чер със самодейците с 
една забележка: защо са
мо мъже в програмата? 
И ако трябва да дадем 
оценка струва ни се, че 
това е все пак на „сред
но” равнище. А възмож
ностите на димитровград
ските самодейци безспор
но са големи, и вече дока 

А. Т.

в списъците на самоупра ве-
вителните общности на 

заемане. да изпълнява установена-интересите по 
Нима това не говори дос' та си от закона функция

ентуоиазма, 
младостта, ще

татъчно ясно, че планове в образователния процес, 
те по записване в средни А това ще рече, на плани 
те училища не са в уни- райето на кадровите пот- 
сон с кадровите потреби реби да се обърНе необхо

ключение на вече провере 
ните артисти, да кажем 
„специалисти” за едноак- 
товки Слободан Алексич 
и Момчило Андреевич.

В музикалната част от 
програмата доминираше

В. Богоев
БОСИЛЕГРАД зани на практика.

В ОСНОВНОТО УЧИЛИЩЕ „29 НОЕМВРИ” В ГОРНА ЛЮБАТА ПРЕМАХНА 
ТИ ВРЕМЕННИТЕ МЕРКИ

Избран директор н трудов съветседмицата
С избирането на дирек избрани 

тор в основното училище моуправителни 
„29 ноември” в Горна Лю 
бата въведените от стра
на иа Общинската скупщи 
на в Босилеград, времен
ните мерки са премахна
ти. Именно на 25 август 
т- г. трудещите се в това 
училище избраха БОЯН 
ВАСЕВ, преподавател по 
история и география за 
директор на училището.
Освен това на същото за
седание 23-те трудещи из 
браха и нов трудов съвет, 
а за председател на съ
щия' е избран ПЕНЕ СПА 
СОВ, преподавател по ма 
тематика. С това след 
осеммесечната пауза от
ново действуват самоуи- 
равителките органи. Оча 
ква се тези дни да бъдат

и останалите са- 
органи.

Естествено е, че това бе 
и единствен изход за 
тях, пред новата учебна 
година. Очаква се в тече 
ние на настоящата година

и по-сериозно, и по-отго
ворно поведение на всич 
ки към задачите и общес 
твените цели — образова
нието и възпитанието на 
подрастващото поколение.м. я.

През идващата седмица иа любителите 
. на филма в Босилеград предлагаме филмите:

9 АКУЛА — 2, (америкаиоки, цветен). Главни
те роли изпълняват; Роу. Сеидер, Лорене Горв 

~ и Муре Хамилтон. Режисьор — Яхот Шевърс 
(на 7-ми септември).
ф На 10 септември, петък — „ТРОФЕЙ” — до
машен цветен, с тематика от съвременния об
ществено-политически и икономически живот.
В главните роли — Столе Аранджелович, Сло
бодан Димитриевич, Раде Маркович, Татяна 
'Маркович и- Ярода Калопар — Тайдер.

Филмът „Трофей" проследва едногодиш
на акция на една комиоия по изследване 
теклото на имущество в една среда. По време 
на тази обществена акция изпъкват .множе
ство случки, които дразнят общественото мне
ние. Всъщност, филмът е опит да отразят раз
личните критерии на подетата обществена 
акция.

ЦЕНТЪРЪТ ЗА КУЛТУРА „25 МАЙ” 
в ДИМИТРОВГРАД

НА ВСИЧКИ ТРУДЕЩИ СЕ' И ГРАЖДАНИ 
ЧЕСТИТИПО-

8 септември
— Деня иа освобождението 
на Димитровградска община
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Балграо

ОБРАЗОВАНИЕТО ПОД СТЪКЛЕН ЗВЪНЕЦ
„Дали тряова и дали бива в най-аисши "

те партии» документи да преиисваде 
новищата от по-предишните документи самп
затова да успокоим съвестта си?" _
ви въпрос на Дванадесети»
Богдан Райков.

„В последно време .в СК отслабна инте- 
Р-ьтза някои жизнени въпроси на младо- 
ТО поколение, относно неговото обществено 
ангажиране, идейната работа и насйняване 
то на работа — заяви пред Конгреса Ми- 
ломир Петрович. р 1

И двамата

та, социалната и 'технологическата интегра
ция, само многократно увеличава наличната 
разлокъсаност.

И така, досегашните пътища на ученето 
и работата на младите упорито се размина
ваха, а бъдещето се показва все по-неиз- 
вестно.

ста-

поста- 
конгрес на .СЮК

Действително, някои начални резултати 
в самоуправителното преобразование на 
възпитанието и образованието вече се ви
ждат. Още по-добре от тях, обаче, се вижда 
стихията в развитието на образованието, не- 
рационалността, ниската ефикасност, чуват 
се критиците от разни буржоазни, елитисти- 

.ческй, чиновнически, догматични позиции. 
Имаше и така наречени обективни трудно
сти. И покрай всичко това резултатите биха 
били по-големи, ако СК винаги бе знаел, 
могъл и искал в процесите на реформата в 
пръв плън постоянно да изтъква работниче
ско-класовия интерес, упорито да отстоява 
върху революционните промени. А послед
ните, най-кратко казано, се състоят в след
ното: всички, в началото, да имат еднакви 
възможности веднага да постъпят на работа 
и в процеса на производството доживотно 
да се школуват, образованието вътре в 
сдружения труд да бъде елемент на разши
реното възпроизводство и сдруженият труд 
— разполагайки с дохода, който създава — 
да овладява и с образователната политика.
Вместо това, тъй като СК като чели се е 
задоволявал с частичното поправяне на ста
рото, с организационното усъвършенствува- 
не, с приемането на принципни проклама- 
цйи и апели, че е инеобходимо осъществя
ването на реформата, без да съблюдава в то
ва какво,-става в 
вайки икономическите и обществените усло
вия за реализация на приетите принципи.

казаха това, говорейки за об
разованието, двамата, както и всички оста
нали делегата, подчертаха твърдото опреде
ление на СК да изтрае в провеждане на 
концепцията по самоуправителното преобра
зование на образованието 
прието на Десетия 

и ясен отговор на 
на еснафските отпори
която офанзива упорито се прокарва тезисът 
за отказване от принципите на реформата.

Но, вероятно е, че и покрай това твър
до определение на СК няма съществено да 
се промени картината в първите дни на на
стоящата учебна година. Не трябва човек да 
е много далновиден и да предвиди тази 
картина: записване, блъсканици, изпити, уче
бници. Всичко това и множеството недовол- 
ствия, които всъщност са външна манифеста
ция на отделната и обществената неизвест
ност заради онова, което ще бъде утре: къ
де и как да се намери работа? Многоброй 
ни са последиците на тази неизвестност: вн-

и възпитанието, 
конгрес. С това дадоха 
„страхотната офанзива 

от всички видове”, в

дими, трудно видими и прикрити, което мно 
зина навежда на предсказването на обще
ствени кризи, вълнения, сътресения-

В този контекст, и в продължение на
конгресните разисквания, твърде важен 
изглежда въпросът: Как и на кое, поправо, 
трябва да изтрае СК?

обни ществото, не изпълня-

Един от основните принципи на самоуп
равителното преобразование на образование
то и възпитанието, приети на Десетия кон
грес бе и този, младите хора възможно по- 
рано да” се оспособят за първото занятие, 
колкото е възможно по-рано да постъпят в 
света «а труда и в процеса на производство 
то постоянно да се школуват, според зна
нията и способностите си, а не благодаре-

Върху тази основа се създаваше, поддържа
ше се, стана доминантно съзнанието за пре
образование на образованието и възпитание- 

треби, егзалтираните статии във вестниците 10 под стъклен звънец. Въпреки че образо- 
във връзка с всеки увеличен процент на уче- наШ1ето в веРоално е много присъствува- 
ници и студенти, записани в производсгве- що’ в пРактиката го изтласкват множество, 
ните занятия — младите хора» показаха за- Уж и Действително първостепенни въпроси, 
видно равнище ма'реализъм и способност в пък 'и тогава лекторски прагматично, с ня- 
съглеждане общите тенденции в обществото. какав необясним страх да не се разбие то- 

ние на имуществените, социалните, класови- БироКратизацИята заедно с технобюрокра- зи СТъКЛеи звънец, от поставянето на образа 
те и останалите благоприятни условия. Ос- и^Ге с М1ОДго доминантна през изйз- Ш1НИ€Т° и стратегията на образованието в 
новно условие за осъществяването на този клите дссетилетия статистическото ,и адми- средището на стратегията ьга стопанското и 
принцип е масовото постъпване на раоота на ИИСТративното уреждане на всичко, и което общественото развитие, там където е и един- 
младите. Без това нещо реформата на обра- б'ва и което не трябва, недвусмислено ственото им място. Защото, да кажем и то- 
зованието, на опаката си страна, показа по- ' личиха стойността и перспективата на иа* не 1гскаме Реформата на образованието
не две неща: най-голямо число от младите 1НеПрОИЗВОдетвеиИте занятия* Затова апелите 11,1 да бъде само рутинна и ялова копия на
всички свои знания и умения използува да останаха само а,Пели. реформите по белия свят* У нас не се ка
не отиде рано на работа, на всяка цена да ^ в-ророто съществено определение на сас само за сДнн или друг вариант на обра- 
се запише в някое от непроизводствените за-. ск _ да се развива образователната фуик- зованисто, но за пътищата в развитието на 
нятия в средното училище и да продължи ция на сдружения труд, сдруженият труд да самоуправлението, на обществените отноше- 
по същия път на някой от факултетите по плавира кадровите и образователните по- иия* • Затова^ Съюзът на комунистите, преди 

ж обществени науки. Това вече не са треби — остана само слово на хартия* Свре- всичко' тРяова сам Да се освободи от бре-
9 лични драми, това са днес, например, 250 000 0брази,ият захлас от възможностите и ради- ^1е,° на Тясното прагматично, секторско 

студенти по право, икономика, политиколо- ите ,,.а планирането на образованието, съз- олюдаване на образованието, да разбие око- 
гия, социология^ а постоянно се откриват по- наТ€ЛНО или не, напълно занемари факта, че ло се0е си тези черупки, за да не тъпчем в 
ви факултети тъкмо за тези области. И вто- сдруженият труд не е овладял дохода, че до- място — както каза Богдан Райков — всич-
ро, тук са 800 000 души без работа, между ХОдъТ 11а трудовите организации не зависи ко да ме личи на „успокояване на съзнание-
които 43 иа сто са хора с висяне хгалуми- от обществс„ата производителност на труда, то". Защото самоуправителното преобразо- 
ше и средно образование, в маргинална по на< най-вече от това, колко се справят в * „ ни
зиция в-ьв всяко отношение, възприемчиви пол,ИТИКо,адмшшстративиата и спекулаитско- шс 1 ‘ образованието и възпитанието не 
на резигнация, социален редикализъм, наци- пазар1шта конкуренция. Този и така дефор- може и ис трябва н да чака коренни пре

мираният доход обуслови и критериите за мени в сферата «а труда, нито може да им 
Въгшеки всички възхвали на производ- подбор на професионалните и .администра- гтредшествува. Тези два процеса може да 

егвената работа, апелитеда ^подобри ** текатсамо успаРедао' обуславяйки се взаим-
проюводствените 'работници, критиките от- ра планирането иа образованието и на ка- «°> "Р* Съществено по-другоячЬ теоретячес- 
ГГгал™ към родителите еснафите които бу- дрите. Всъщност трябва специално да се из- ко и практическо разбиране на това отноше- 
т-1т лепатд ги в чиновници, основните орга- тъкне отрицателното влияние иа технолога- ние в Съюза па комунистите.

.... сдружения ТРУД, които не пла- ческата зависимост иа югославското стопан- 
нира/ образователни/ /кадровите си по- ствО, което вместо да ускори икономическа-

Снимка: Н. Янчич

на-

онализъм.

Кача Мияновпч

I*
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факултета но охрана на труда, бри 
гадир от Аранджеловац, покрай 
задълженията на трасето, е задъл
жен 'И за стен-нестника и за дру
ги културно-забавни активности в 
бригадата си. Той счита, че обще
ствения живот на акцията трябва 
оше повече да се осмисля:

В КРАЯ НА БРИГАДИРСКОТО ЛЯТО Чс\г повече внимание ,ос посвети 
пя някой незначителен окцес, от 
колкото па 'изключителните ТРУ 
дови и бригадирски резултати. А 
когато се касае за селската мла 
деж и нейното участвуваме на ак
циите въпрос с дали ние в прания 
смисъл и имаме селска младеж. 
Сигурно с, че структурата на бри
гадирите трябва да се измени за- 
1Пото па- акциите всс повече има 

ганизирали в 13 бригади, които в ..малчугани", които в условията на' 
първата половина на смяната над- самофинансирането груднй издър- 

Туристическото селише’ Кара- хвърляха нормата за 20 процента. жат ..борбата за норма . 
таш. поместено край самия бент Работим според принципа на са
на Джердап, отдалечено петнадс- мофинаисирането. а запланувано е

Никога достатьчио работа
КАК ЖИВЕЯТ И РАБОТЯТ МЛАДЕЖИТЕ НА ИАЙ ГОЛЯМА 

ТА СМТА „ДЖЕРДАП 82”
МИОДРАГ ДЖУРДЖЕВИЧ

— В секретариата, на акцията 
е приет моя „проект" за обогЛя- 
нане на културно-забавните актив
ности в селището. Предложих вся 
ка смяна в акцията да организи- 

В селището „Джердап 82” са Р» преглед па целокупните актив- 
организирани разнообразни облици кости в тази ооласт. 1ова ои бил 

сетина километра от Кладово.има тази година да се завършат рабо- „а идейно-политическо издигане и някакав вид' Фестивал на култур- 
както казват тук, два „сектора”: ти, чнято стойност възлиза ма ше- марксистко образование. В акци- но-забавния живот на всяка бри- 
туристически (известен спортйо-ре- стдесет милиона динара. Бригади- ашката политическа школа е * гадирска смяна, 
креационен център) и бригадир- оите когато не са иа строителните Милорад Зелич един от- бригади- И покрай това, чс Александър 
ски. Придошлият. дори и когато обекти, организират бройни оби5с- рИте на интернационалната мла- Радоичич от бригадата на Град- 
се запознае с това, тази „двойност" отвели, култушо-забавни и спорт- дежгса трудова бригада „Братство ския транспорт в Белград вече из- 
не различава; особено, ако тук се ни активности. Бригадирският жи- и единство”, и която са дглади от честен иа „по-широката обшестве- 
намери навечер, когато гостите вот е организиран на оамоуправи- Чехия « деца иа наши преселници пост", почти когато се касае зг,

просто потъват в лисата от осем- телец начин, така че акцията е „ Австралия. Милорад в Австра- живота и духа на акцията „Джев»
етбтин бригадири.. овеобразно училище на труда, са- лия е заминал преди единадесет дал .82" не може да се измине. .

Така тук и някои „статистнчес- моуправлението, дргаруваието.. години, като дете. Има много вие- Да припомним: Александър Радо- 
ки дайни” се губят в многоброй- “ селището е обезпечено и цяло- чатлеиия за повторната среша с ичич на трудовата акция на Тйен-
ните познанства, хубостта иа . стио информиране: всекидневна родния край и начина как тук сс тище на трасето пълно с камък
другаруването, работата... листовка, програма по радио уред- работи. „намали" своята кирка за 25 сан-

Все лак. ето и няколко основ- ба и седмичен вестник „Трагови" _ Мгппитр в Аш-тпяпия зя вл- тиметра, а своята си тежина за 17
ни данни за акцията. който се печата в печатницата в „ож„остите дз дойда г и Югос га- килограма. Тази Ацина кирка днес

Радммла Станкович докладчик Кладово и покрай останалото се X на тогаота акция са осведо- в експонат в Музея на революпия-
за информиране на „Джердап : доставя иа всички младежки ак- „ейи чрез обява в печата Иняк п та на легендарната Сутйеска.— В уреждането на краибре- иии в страната. ■ Дали студентска- - лДр„ ва в г,е ,ата- инак в
жието на Дунав и откриването м та. работническата и селската мла 1° съмгеетвува
опазването на археоложкнте места Деж губи интересование за акции- „„„„„1 я° „

■ между двете водоцентрали (Джер те с оглед на факта, че всред бри- дежка организация, гова ояха при — 1ова е първото ми орига- 
дал е изграден преди десет годи- тапирите са все по-малко? чините да посешавам■ политическа дирско лято. но твърде убедител
ни. Джердап II е в изграждане), Веселин Млджголь бт пе.„ ии та ^кола иа акцията- Може ои но, понеже вече една акция имах 
на трасето дълго почти седемде- жинер по минно дело член т 1'!,е „оъДп.в„ <?СТ°яние няК0И опи" в Белград и направо от тази ак- 
сет километра сега работят над аранджеловашката ^младежка тоу II! "5, ЕР? Пи Да преиеса и в пия дойдох в Караташ. Започнах 
осемстотин младежи и девойки от Дова бригада „19 септембар"- •Т' “°в“1а Всичк§ това Т1/к е почти случайно. Занапред моите
двадесетина градове на Югосла- — Малко популяризираме ак Дип йт? За Десетина бригадирски лета винаги те бъдат
вия, Чехия и Австралия. Те са ов- циите всред младите. В нашия пе- ?о че ли ГгодТши^бяхме^аедноКа’ в^*з1евременно изпланирани до

Джордже Станкович от Земун .такова
мла- десет годиние.

В НАЧАЛОТО НА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА

Пропуски не смее па има
АГИМ МАЛЯ ни са нови. Това е една димензмя 

на този проблем. Обаче, втората 
.Започна новата учебна година дашензия, онази около която по- 

Подготовката за започване на обу рано се дигаше голям 
чението. според твърденията на държанието на учебниците — ко- 
отговорните в образованието, ус- ето най-напред трябва да бъде във 
пешно са проведени, изключавай- Функция на задружността и таче- 
ки обективните трудности, какви- нето на братството и единството 
то са липсата на помещения, ка- остава да се потвърди.
ДРн и ДРУГО, което образованието Особен проблем, който предиз- 
особено средното отдавно съпът- вика големи усилия на опредеде- 
ствува в пялата Покрайнина. Без ните структури и които това все 
отлед на споменатите твърдения още правят, е въпроса за кадрите
всяка подготвителна мярка и пре- Този проблем трябва да се наблю- тюнистите. които с мълчанието то че ли 
махването на предишните слабос- дава. в целокупната си' своя нзо- си крИят своята националистичес- нто се’ пялк-о 
ти те бъдат потвърдени единстве- стреност за разлика от времето ка идеология. Те и всички оста- Такивя гття,, т „ 
ио след началото на новата учеб- особено преди контвареволюцион- нали’ които с поведението’ си не именно за са характерни

»ите събития, когато главно се ^ под крак със с^тоуправт тическо-си™^нат^ Т°^ П0ЛИ‘ 
Еддо е съвсем сигурно; проти търсеше кадрите да бъдат квали- 'гелнИя социалистически .морал не ка е нестабил^ обстанов-

воположно на миналата година Фкпирани. докато в друг план се ^01^ат да бъдат в Училищата. Вси- центпопрТези училищни 
когато активността на врага на хвърляха техните морално-полити- чките слабости, които затруднява- пътитя яя Лъснати, .макар че 
индокринацията и затровяването чески качества. ха процеса на разграничаването в ИИИ™!3 33 тяхяото свързване соб-
с вражеска идеология бе твърде Особено в средните училища миналата година — опортюнизмът влияние съ-
силна и когато в училищата вла- голям процент на преподавател- неутрализмът, политиката на не- т(т?ВтУВ™ Т почвайки о г мест- 
дееше твърде конфузно и замъгле ските кадри (около .40 на сто) все засягане. политика на пвуличие 1 к?н*еРенцю[те на ССТН
но положение, тази година поло- оше е неквалифициран, а в много т'н- ~ и през тази година дюгат ВЕ гд° °°щинските^комитети. То- 
жеаието е. по-инакво. След почти училища преподават полуквалифн- да бъД®т пречка. Затова е трудно ? необходимо

т нЦ0ЛяВИНа4На борба с вра' цираии- °Т друга страна,, на пуб- да се очакват положителни резул тп оИИ тра,нс*°Омиране .Акционната про- ликуващите конкурси на училища- та™. ако не дойде до решителен гът п0Д°же»ие. Дори нито 
рама и Платформата, а особено та навсякъде се обаждат повечето зав°и- както това наложи Дваггя на идеНно-политическото раз- 

еста след задачите които постави кандидати, дори по десет или два- десе™ят конгрес. Оттам голяма^ ГРаничаване не мотат да водят са- 
КОНГрес на СЮК Десет- В Урошевап бяхме осведо- гов°Р™ст лежи оЖоТЙ структурите в у™лиша?^бидо 

е. ясно ДОРИ И. до мени, че за обучението в Средно- &1гилм1|г.?а.^,рганизаииите на СК 1я^3 Да става дума 33 Разгранича- 
голяма степен школския център на насочено об- Хртрпп14^0 НЕ СМЕЕ ДА БЪДЕ ^т,еТ0 в1-РеД професорите или уче 1Ютушен,но. все оше в гйзоваиие са конкурирали над ОСТРОВ ниците. Активността трябва-да се

определни среди полага усилия и 800 кандидати. Безсъмнено е че Има се впечатление че „ г Разшири и осъществява в пппепс- 
?ето*В'?яа^п^°бх>е е извеСтно к°й 10Вк дава сигурност със сериозен за на комунистите рядко и Вт ленитв местни общности Напри- 
Р.™1и„са дастРУКтивните лгу подбор да се обезпечат Вай-добри статъч"о на Дневен тед се глист ' Мер- Училището в УпХшевгш ни- пели. известни са неговите пер- и наи-подобаваши кандидати Ос- въпроси от образовасДагат как не може само Р°шеВа”

, фидни методи на работа. Ако къ- тава проблемът за обучението на “енени особено със гтпбит' ®оре‘ идейно-политическ.,? а провери 
дето и да е, в която и да се специалните предмети който се ните проодсГ,”а^ стопангсто3'“1??; тр««а каЙдЦптГ^оГ ,еСТВа 113 
ймДа‘ н€шо не върви ГРЯ- Учат в насоченото образование и °станалите обществени ^ ^ обадили на конк\;пр Са се

воагьт успее да афирмира зашото тях преподават кадри от чески организации каТтоеНи„П?ЛИти' както му е твт,пп?С^™г„'1риемане 
дейността си. виновниците ще бъ сдружения труд. Изправени пп^п един известен начин че ди па върши' ПНЗГ’,т,трудно да из- 
дат .посочени по «ме и презиме и Училището и адружешя тпуд Т п0 стоамтам област „°СтаВили преподаватели™^ 3“2 всред 900

и™* Тр„. „ш, од„ «агь лагггж
тъкне срочното обезпечаване на организират в общините ра. Председателство?^^организи- менталио *”знено значение за мо-
всички учебници, което не бе слу- Когато се касае Г,,™, СК 3 Косово «с ™°Да ПК на обстанов® актУалната политическа 
лев^ДОсегзШната практика. Меж тази годгаа трябм да се пазттЙ' ООЩ1«оките комЙтето^о^ДРИте на на?! Тою ! П№райнинаТа истра

• нТ=°заС=ане^бШЖ вр“а ^"^5

дздеЗГр=Гте ~ ^
хвърлени ОТ употреба и обезпече- ТряГва да се разоткриЯт опор. ^ ^

ШУМ съ-

са пусти острови, на ко-

ус ло
на техне- 

1 проце-

на менени особено 
ните процеси на 
и останалите чески

В

се впеча- 
«недостатъчно сс 

Т4отто!г4е ли е трябвало да 
да^стя110 па Учебната го- 

Разговадй:ъберат младите и дака- сс
с тях!
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НАУКАТА И СТАБИЛИЗАЦИЯТА

На чинийка 

със син 

ръб
Завоюваното производство на техницнум генератори в 

институт „Борис Кидрич", който досега 
можност да скъсаме с 
лицензи.

се внасяше, 
неутолимата жажда за

Д-р Славко Миленкович обяснява принципа на работа на технициюм 
генератора0Т т. Интересувахме се и от иконо-

Института за ядрени науки мическия аспект «а това научно- х

(научен) ум — генератор за про- потребите на домашния пазар. По оовшги — това е привидно лесна в които са застъпени нгички 
изводство на технициум (99), ра- този начин вносът ше бъде нама- Работа. Ако и заиапред се прави интересовани субекти’' ” тяпо
диоизотоп с широко приложение лен с 30 милиона динара. Освен така. ще бъде голяма опасност за лагат с авторитет^ който може пя
в изследването на мозъка, костна- това. съществуват изгледи техни- страната.. Ние имаме извънредни върши подбор м
та сърцевина, черния дроб. бъбре- циум генераторът да се изнася в кадри, но ако те бъдат принуде
ните, белите дробове ... Защото СССР, Унгария и в някои страни ни да насочат творческия си ен- „
технициумът произведен в този в Близкия Изток. Преговорите са 1 Усиазъм към приемане и приспо нането не може да се премахне 
генератор се съединява с Физио- в ход. собяване на отдавна надминати по съществуващия начин. Мисля
логическия разствор, твърде бър- пппгг лицензи каква е целта на то- че трябва да съществуват профе-
зо загуова радиоактивността си • — Нашата ООСТ за външно- ва. Обаче един стил и политика гипн>ятт„ г~ 
така че внасянето му в организма търговски оборот внася 80 на сто не може да се изменят за една сио,нални институции, които 
не е вредно, а на съвременните от радиоактивните изотопи, както нощ. За много неша са нужни дъл Дават информации за най-съвреме 
апарати за диагноза помага да и радиофармацевтични препарати гогодишни влагания и проучвания нните технологии в света, като из 
дадат точна снимка на състояние- за потребите на югославския па- В научно-техноложкото развитие хождат от научни критерии (а не 
то на наблюдавания орган. С ре- зар, така че добре. ни е известна владееше стихията и само карди- ч
шаването на редица научни проб- липсата на валутни средства. За пална промяна , на поведението и 1 1НЯКии други/. и представят ка
леми и със завоюваната техполо- вноса на тези препарати нашата ясна стратегия на развитието мо- кво за нашата страна би било по
тя за производство на посечения ‘ страна дава около 14 милиарда же да ни помогнат- Струва ми лезно, както и да изпълняват ро- 
генератор. нашата страна се нл- стари динара. Поради липсата на се. че във всичко това все още Ляхо на разпределители в разоре 
реди сред малобройните страни валутни средства, почуетвувахме изостава необходимата акция на прлр„|1(Тетп .,„п _т;ття ши,,,,
които са в състояние да го про- известна несигурност в стопанисва- Съюза на комунистите и органи- мс'|,смп ТРУДс1 между домаш
изведат. Отсега, което е твърде нето. д бяхме принудени да про- зираните самоуправителни сили ните научни ведомства, оценява- 
важно, няма да бъдем принудени меним поведението си-— казва Аз съм съгласен, ако не бива по- йки компетентно тяхната работа.

Бирчанин. Насочихме се към сдру инак. и с административно „пре- ^ това тпе се избегне всички дл 
жаване на труда и средства. Спо- сичане на това състояние. Не съм 
ред нашата оценка, югославските против лицензите там. където

от

на научните ин
формации. Този „камък на ггрепъ-

ще

да отделяме валутни средства за 
внасянето му. € работим всичко, а обществените 

т средства би се използували по-ра
ционално — казва Миленкович.

Този твърде ценен научен, се производители в тази област. за илюзия да се развива технология
га вече и производствен резултат няколко години със собствена те- за КОято са необходими 
е постигнат с многогодишен труд в хнология. да завоюват производст

вото на 10—15
ердства

извън нашите възможности или Той не отрича съществуващото 
мнение, че обществото трябва да 
каже какво му е необходимо, за 
да научните работници работят 
тъкмо това. Обаче счита, че съ
гласно днешните процеси в наука
та, учените са тези. които трябва 

видят по-далече и по-задълбоче- 
но от другите хора и да посочват

препарати, които
80 на сто за която, нямаме кадри. Но в обрамките на реализацията на про

екта „Радиоизотопи — проучване досега представляваха 
развитие, приложение". Финансо- от вноса — каза Бирчанин. 
вите средства за проекта бяха 
обезпечени от осемдесет медицин
ски ведомства от цялата^ страна и 
от Самоуправителната общност по 
наука в СР Сърбия.

ластите, за които имаме и сред
ства. и кадри, трябва много по
вече да се облягаме върху соб
ствените си сили — заяви Милен-

ПРЕДВЕСТИЕ

Нуждата меня „закона". Така кович. 
беше подписан договор за сдружа-

Ин- Бсз претенции да бъдем все- даРъководителят на изследовател ване на труда и средства с 
ски а екип, който подготви произ- ститута за приложение на ядрена обхватни, попитахме: Какво кон-

наука6започна даТе омужа^Гно кос™° трябва се «аправп? За- »а обществото какво трябва да сс 
шастливТ ш“ тогава,3Вкога- шото. въпрос е как да намерим «■»« » научно-техноложкото

__ Нашият Институт е един от то можем да съобщим, че подоб- мярката — коя лицензия ни е ну- Развитие. ватова той се застъпва
първите в Европа, който започна ни аранжмаии са сключени и с
да се занимава с фундаментално останалите ядрени центрове в
проучване на радиоизо/гопите, 
известни научни резултати, до ко
ито първи стигнахме ние, бяха при 
ети и в света- Този опит. ентусиа
змът на всеки член на екипа, ша-
чното^сътрудниместв^с^кооперян- тази година ше произведе
тите^фабр„ката аа игли от Ко^ « КАМЪК НА ПРЕПЪВАНЕТО

„1 алеиика от жм/ ■) дадо ВНОС1;Т |[1е се намагш още с 30 ми- ■
лиана динара. С тези две произ
ведения идущата година ше се
компенсира 45 ,на сто от стойио- та са правени опити за сътрудни- Ова да знаете какво искате. Има 
стта на вноса на радиоФармацев- чество в съвместни изследовател- неша. за 
тичии препарати.

водството на генератора д-р Слав
ко Миленкович разказва:

за много по-голямо включване на 
учените в Утвърждаването на ра
звойните насоки.

Жна; как да се препречи 
на разпиляването, когато сгава ду 
ма за паралелни 
програми за един /Г същ проблем

пътят

а страната, че се стигна до взаимно 
сдружаване във връзка с съвмест
ни проекти.

изследователски
Дали им обществото дава до-' 

— които понякога сс финансират :гатъчпо шансове?
ОТ един II СЪЩ ИЗВОР?Благодарение на посоченото 

сдружаване, Институтът в Земуи 
Фарма- — В живота човек трябва да

се наложи с труда си — отговаря 
Миленкович. Никой, нищо както 

Въпреки че опитът ша Милен- казва Остал Бендер, не ше ви сер-
рид и
ха принос за технологическата ре
ализация на генератора. кович говори, че в тяхната рабо- вира на чишгйка със сшг ръб. Тря-

комто аз нямам време 
оки програми с подобни колекти- да разсъждавам. Но например • 
ви от страната, за да се избегне ние нямаме закон за научните 
паралелната работа, .инициативите дейности. Няколко години правим

ИКОНОМИЧЕСКИЯТ АСПЕКТ

С очевидна гордост Миленко- Наблюдавано по-широко може 
вич ни показва писмото от профе би “ова са примери които пред-

йядаий =ь» •—.... . -
писмото сс изтъква че от съшия *^даТРза внасяме на
са твърде доволни. Считат, чс по лицеизи. която ни доведе в поло- мо за един такъ.в
качеството си. той е равен на жеиие да не произвеждаме сами при това заяви, че не разполага мо също така тя трябва да бъде и 
вносните и че трябва да сс лрила- пито паста за зъби. Л}?.1Ж с данни за работата на останали- във функция на стопанството. На
га иьв всички югославски лабора- м^е Ладползуваме повече соб- те изследователски центрове- Все обществен и държавен план нау 

— вместо вносните. Че тех- с.|;вени сили в научпотехмоложко- пак заяви: „Това може Да звучи ката е прекадено насочена към об- 
нициум генераторът е така и при* то развитие? Напомняме думите като обвинение,, а аз съм 
ет имахме възможност да се убс на Павле Савич. че изпаднахме в скр0мсн научен работник”. И про
дам и по друг начин. Телефонът положение, в което изоотава соо- 
постояиио звънеше. Обаждаха сс огненото научно творчество, зашо 

страната- то прекадено сме насочени към 
изпращаха просто превзимаие па 

шения и лицензи.

но до-
Миленко- сега нищо ■ не направихме. Наука-интереси.

вич с притеснение си спомлгя са- та е заедно с образованието. Тя 
.пример, като е във, функция на образованието

тапии
само разопаиието. а по-лгалко към сто

панството. ,на което трябва да 
служи. Сегашната икономическа 
обстановка сигурно шо промени 
някои процеси.

дължи:

— Обществото трябва по-ефи- 
чуждп ре- касно да използува съществува-/ 

шия научен потенциал и да обез-
от всички краища па 
Беше ден. когато се 
поръчките. Драга// Кабпдамч
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в-тп всеки случай не е досегаш- обикновено е да има мишо, откол- 

' надаци’ неприкосновена охогг кото пешо (по-добро) . Ни като 
Г ^прехвърляне грижата Па всичко, което създава някои е до-•Чалвс.в « а-гяа* аавк
ТУо,,'иге становинга изисква гео- “ вчершшт?Гпопу-
„„ „^ конкретна теория до мрак- листи, но огричане правото на НЮ ДО .КОНК|рстла пи,о|/у1л, тпппчесшво Ш/ИЮИр на

авяизвгвйякл««якгвяависс к«догевяия хардегъу т0 к^рато липсват критерии за ка- 
Оокоацилта. трудно е от- честното всички стават арбитриякгвякгггйв » -~Г' ааав "" ■кг." “ г.™»“” гг^гопецифи ш«иа чч “ излекува псевдо творчеството, га-

щото тя никак не иска да разбе- 
обоипят Ре истината, която неотдавна със- 

Р. Пелеш как „трябва да се

ВМЕСТО ДНЕВНИК

Цената на културо
художествената
безценннца

екс на
рия

I
в
практика- '-▼ятгтг

КултVролОЗИТс ТИС ви
трябва да с трак^™ зажул^рнат^полИти- ^ да род,

обшност. от -Р-киоактр. (Как да обичаме
ДАНКО ПЛЕВНИК во оше материално 

очаква някой, който има (общест- ка от
В ппошгнпнята онази тежка, и вено) жилище. вила (която гласи рациятл до местната

^ГпрГен^рФХсПГлкотопо: При .недостига на зрели твор-
вече отделяме за културата, отна- за всички,-) и валутна спесгои а ™ на имгилма : "исничма и пи културата в провинцията из-
сяме се (и към това даване) все юмжка■ иа тези бихсвиопистическа култора, необ насилват души, на които култур-
потнекулдурно. Зашото. шом ня- девственост. Дублиране |а гс ® а п-|Зход към горните ета иите (проявления много лесно се
кой културен обект се открие, степ спестени престиж ? Вярвам ходама ™и зад целия явяват, гледайки'в културата пе-
неизбежно започва неговото уско- че Маркс не Iе«™“„ “.„лкпп-^Пп- точи академически панаир1 шс ос Щ° което е някога била: граждан 
рено отдалечаване от възхалява- нията си. яито^близко• 10л:к°®‘ ~ танат няколко вестникарски кла- ски приятна романтика «а профе- 
ни$г проектиран кадрови, органи- гатство на отделен човек .потреО пуми зашото - няма съм- сията- Затова лебно се срещат ко-
задионен и екологически идеал, но реифицираното съзнаниеДа • етас ду 'течение на дебатата лешалности на средношколските 
Тази басня се повтаря и след пре- П0Ч“У да Уе и „йша-твяно-полиги- чрез ялузии ше се скарат — и дидактизми, патернализми на из- 
««ГГ ЛжНпНгаш1ХОТеЛ11’ беНЗИН° ческите организации в малките свършено! Конкретният културен’ служилите артисти или страстни станции, ж.п. гари... с?ед^а с^оннидаразмисляг със .климат и продукция „ге трябва аналфабетизми, съгласни почти вси

икономистически бинокли, да разработват разпаметеиите ту чко да провъзгласят за живот.
види каиши организатори (на тази де- творчество и култура- Не искаики 

а бата) в плаващия тримач* самоуп- да стъпи в бороа с такава логи
ка. да се бори гърди по гърди, 

такъв

:

*

Защо е така? Заггова защото същите _
всичко влагаме в аспирацията, в Най-напред трябва да се

това ме н1п™'^;кГо останало, равителната обшност - култур-
шата по себе. отвличайки с това и ЛИ НИ янес точно това нитс заведения — сдруженият крачка по крачка с един

ШШШ 1111111 ИШШШ шМЩшш.
топята' пштя» като гнетено ниловка — всички ние сме както п анкети за техните културни по- но егоистическа пооеда .на здра- 
шклтчт янр постоя «Нппоа- трябва и никой няма право няко- треби и програми, редовно заора- вия разум и поражение иа здра- 

жмм ? уж го да упреква на (културен) ред вяйки. че и работниците от кул- вия морал. Именно, това е засил-
юняга гр няткем — трудно е с (директиви) за един турните заведения трябва да имат ване на централизацията на твор-

Празшшзтге които шшчинява ней Д«н да съберем плодовете на ра- съшо свои собствени културни по чеството и аудитория, 
тта ’в мтаГтга м С тоналността, отговорността и со- треби, програми и акции. И така
^юХтаето на нейната шжро лидарността, добродетели, които цялата тежест на културния ка:
или макгю обшност V лесно се се спечелват ло старински — с мък остава върху исивите приме- дезертери остават заправо и вгра

, пленяване и очистване, трайна кул пи та културните практици, тъй довете творци, обаче все по-мал- 
тивизаци-я и възприемане на реда като само с практиката се щзо- ко марксисти. Това название при
на идеите, които зачитаме. Или меня и развива практиката. Зато- надлежи на онези, които съзна-
свикнат ли учениците да минават ва ■ действителните Революционери телно остават. На храбрите кул- 
от клас в клас без възпитание на културата остават на барика- турни активисти, които се бунту- 
без учене и с плач, трудно може днте на провинцията, борейки се ват против собствената си тъга за 
да се отвикнат да не прилагат за стойностите на творчеството 
тези навици и във Фабриките, кан политиката на цивилизацията

Мнозина творчески марксисти-

попълват със статистическия волун 
таризъм. Обхванати от фанатичес- 
кия квантитативизъм по-лесно ни 
е да броим колко селски домове 
сме построили или градски кул
турни центрове, отколкото да ак 
тивизираме качеството на тяхната 
работа или да помагаме всекиднев 
ните им активности. Ето защо мо
же да се обяснят онези прекадено 
гласни манифестации на култа 
към културата, на които ежегод
но се жертвуваме с цел да се ;_
купим пред пристойната обшестве 
ност и естетическата съвест-

по-културния град и донкихотско- 
и то съществувание, против кадро- 

бонтона на човеколюбието. Но. да вия натурализъм в културата, про 
бъдеш съвременен в Шарлевйл тив всички дилетанти, пейористи 

За обществото е съшо трагично безспорно е по-трудно отколкото ламентаяти. скептици игноран-ги 
обстоятелството и неспособните в Париж — потвърждава Римбавд вандали, цинични критикари и 

из'. стопански дейци да се навикват с живота си. дефетисти, против доминацията на
на спасяване ,с чужда акумулация яловите автократи или
и при това оше да се наричат до на които културата е чап-ия гтпа
бри икономисти. Подобно е и с КОНКРЕТЕН СПАСИТЕЛЕН ст илп жал за над.инита куятл-
ръководните кадри в културата ПОЯС рен ред.. На пропаганяистите " на
тесните места. които неписано ооа к\/лт\чзтште стдндзрти
че правилно се създават от поли- А какво бива когато провин- же да важат и в други 

Как да се прекрати такава кул тическо-икономическите талони цията напускат най-способните да Против аниматорите, които 
турна апетиненция на малките Всичко това е самозалъгвате и я променят. Става смяна на поня- ски се жертвуват за действително 
-среди, по кои пътища, да се стиг- липса на последователност във въз тията да се занимаваме с до- творчество в съответната среяа ка 
не до функционално културен пщ-анието, цененето и по,гуля,ри- машно ръкоделие и създаваме ху- то единствена гаранция на собстве 
стандарт? Твърденията, че Култур- зацията на общественото битие дожесггвени дела- Изчезва всеки ния им култтоен континуитет. 
ните потреби автоматически ще като наша култура. С какво да критерии за качеството- Лайбни*
се развиват с държавното усъвър- почне ревизията на такива нави- новата метафизическа пословица: В тази борба за по-добри вза-

на ци', че културата е всичко: освен „Защо по-обикновено е да има не- имни културни отношения трябва 
популацията, се оказаха като ялов с последователно отглеждане, по- що отколкото нишо’’, се превръ- °®шествено по-значително, откол- 
икономически детерминизъм. Как- ощряване и въвеждане в. обичай? ща в аятифизическото: ..Зашо по- к°то Д°сега да се реафирмира ен-ш и туоиазмът на онези, които остават 

в провинцията, — съзнателно „мъ
чени — да оказват ежедневни кул 
турни примери:
кретен пояс за спасяване от уда
вяне в хибридите, привидите и 
стиснатия пректицизъм на провин 
циалното всекидневие. -

целариите, заведенията.

чудаците

С ПЛЕНЯВАНЕ И ОЧИСТВАНЕ които мо- 
среди. 
истин

шенствуване и увеличението

тър Караянов (СР Македония), Янез Корошец 
(СР Словения), Андраш Мадарас изпълняващ 
длъжността (САП Войводина), Мирко Михале 
вич изп, длъжността (СР Хърватско) Матия 
Новосел (СР Черна гора) и Алберт Души (ре
дактор на изданието за ЮНА).

Адреси на редакцията на всички изда
ния на „Комунист”: Площад Маркс и Енгелс 
11, телефонна централа 335-069, Белград- 
Редакцията на изданията за СР Сърбия; Нови 
Белград, Булевард Ленин 6, телефон 627-793.

Издава Издателска трудова 
„Комунист".

Комунист абсолютно кон-

С указа на Президента на Републиката от 
22 декември 1964 година ,,Комунист" е отличен 
с Орден народно освобождение, а с Указа от 
30 декември 1974 година с Орден братство и 
единство със златен венец.

Директор и главен и отговорен редак
тор на всички издания на „Комунист": Велко 
Миладинович.

Урежда Единна редакционна колегия: 
Директор и главен и отговорен редактор Вел 
ко Миладинович, заместник главен и отговорен 
редактор Джуро Джурашкович, главни и отго 
ворни редактори на изданията в републиките 
и покрайнините; Дубравко Цурач (СР Босна 
и Херцеговина) д-р Живорад Джорджевич (СР 
Сърбия), Реджеп Хайрулаху (САП Косово), Пе

На

организация

Печата се в четвъртък “а сърбохърват
ски, относно хърватско-сръбски (кирилица и 
латиница), словенски, македонски и албански 
език, а в съкратени издания на български, ун
гарски, словашки, румънски н русинскн език.



Младежка трибуна * Младежка трибуна шт
УСПЕШНО БРИГАДИРСКО ЛЯТО НА МЛАДИТЕ ОТ БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИН БРИГАДИРСКО ЛЯТО ’82

Примерна младост Високи достижения на братската 

бригада „Пера Мачкатовац“
В Сурдулица от 18 юли 

до 14 август тази година 
е работила смесена братс
ка бригада „Пера Мачка
товац". Бригадата е била 
съставена от бригадири на 
три града: Прищина (15 
души), Куманово (също 
15 млади) и Сурдулица (30 
бригадири). За 28-те .трудо 
дни средното изпълнение 
на бригадата е било око
ло 150 процента.

Бригадата е работила 
на обектите на химичес
ката промишленост „Га
леника" — изграждането 
на водопроводната мре
жа, както и на новострое 
щия се обект на „Коща- 
на" в Суодулица. Освен

това, бригадирите на „Пе 
ра Мачкатовац" са раб 
тили и върху уреждането 
града, а са дали помощ и 
на местната общност в 
кея на Романовска река в 
Алакинце — един трудов

другаруват с работа и об 
ществени активности, ор
ганизирани тук извънред
но добре. В младежката 
политическа школа и в 
десетина курсове и семи
нари са включени всички 
бригадири. Разбира се, 
има време и за спорт, за 
бава.

ф На Съюзната младежка трудова акция 
„Белград 82" са записани нови страници на друже
любие между 50 бригади с три хиляди бригадирки и 
бригадири от цялата страна. Босилеградската брига
да между най-успешните

ден-
Високите постижения 

се отчитат и в броя. на 
бригадирите — 18 души са 
провъзгласени за ударни
ци, още толкова имат спе 
циални похвални грамоти 
а всички бригадири са по 
хвалени.

Бригадирският стан на 
братската бригада е бил 
Домът за учащата се мла 
деж „Пера Мачкатовац".

Ст. Н.

С високо развято зна- Бригадирският 
ме и с песента: „Друже обаче не са само нормите 
Тито, ний ти се кълнем.,.", 4. и мазолите- 
миналата събота на площ а 
да в Босилеград чевръсто 
и гордо, в стройна реди
ца, пристъпи младежката 
трудова бригада.

Това бе -символично де 
филе по повод завръщане

живот

Има нещо
Тази трудоваи повече от това, което 

определя 
жание на

акция е 
и истинска школа на само 
управлението, в която мла 
дите получават богат опит. 
Тук всичко ,се решава на 
самоуправителен начин — 
сговорно, без много думи 
и дълги беседи. Задачите 
са известни, трябва само 
равномерно да се разпре
делят- Но без 
труд
но договаряне — изтъкват 
бригадирите, ст които поч 
ти всеки е член на някой

богатото съдър 
бригадирското

ежедневие, започващо за
ран в четири, а приключ 
ващо вечер в 20 часа.

В това се уверихме в 
то й от Съюзната младе бригадирския стан в „Пио 
жка трудова акция „Бел- нерския град” на Кошут-

■ град '82”". В тази топла няк, потънал в безкрай
на зеленина и прелест- 
Тук на всяка крачка се 
среща жизнерадост, плът- 
н з другарство. Същинс
ка другарска атмосфера 
— такава, каквато знае 
да създаде само младост
та — владее в бригадир
ския стан.

същинскиавгустовска вечер то се 
превърна в същинско тър 
жество на младите в Боси 
леград.

— Ех, че изтеклият ме 
сец мина като един ден! 
Може би затова, защото 
за Всекого от нас бе чест 
и удоволствие да бъде 
строител на Белград, чие- 
то име с почит се изгова 
ря в целия свят — бяха 
първите думи, които с чув 
ство на гордост ни каза 
председателят на босиле- 

. градската бригада ВЛАДИ 
МИР СТОЙНЕВ.

Такава гордост блика
ше и от лицата на остана 
лиге 52 бригадири и брйга 
дирки. Те успешно про
дължават светлите брига 
дирски традиции на сво 
ите предшественици от Бо 
силеградска община, да 
ли свой значителен при
нос в следвоенното соци 
алистическо строителство 
на нашето общество.

Получаваме данни: 'Бо
силеградската бригада взе 
участие в последната смя 
на. Тя бе една от петде
сетте бригади с 3 хиля
ди бригадири и бригадир
ки, дали през изтеклите 
три месеца 454 хиляди тру 
дочаса в изграждането на 
нашата столица.

В този общ трудов^ по 
ток, Босилеградската бри
гада със средна 
от 17 години, е била ед
на от най-младите на ця-

няма самоуправигел

от самоупразителните ор
гани, в бригадата.

И да добавим. Тази бри 
гадирска младост свързва 
и обединява Титовите 
вети: дълбока обич между

— Най-силно впечатле
ние ми прави истинското 
другарство, братството, 

единството. Съвместна ра 
бота, другаруване, песни. 
С една дума живеем слож 
но като едно голямо сеглей 
ство — изтъква Вера Сто
ева, която за първи път е 
на трудова акция.

Всички изтъкват, че 
най-добре се запознават и

«а

нашите народи и народно 
сти. Между младите не съ 

Нап-ществуват граници, 
ротиз те са мостове на 
съединяване -и щастие. За 
щото, с доброволния си 
труд съзнателно изграж
дат страната ни, но съще 
временно И себе си.

С песен на уста — наВ. Велинов

ЮГОСЛАВСКИЯ ИГРАЛЕННА АРТИСТИЧНИТЕ ПОСТИЖЕНИЯ НАЗАВЪРШИ ФЕСТИВАЛА 
ФИЛМ В НИШ

Присъдени наградите
ства и вестници. Люба ТаСветислав Гонцич за рол 

ята във филма „Да се жи дцч получи наградата на 
вее като останалия норма „Народно новине" за най- 
лен свят", наградата „Цар добре изговорен текст. .Бя 
Константин" па Милан ха раздадени и наградите 

на „Двойе", загребския 
„Вечерен лист”, „Дечйе 
новине", „Златна клапа" и

фести Журито на фестивала, чии 
то председател бе изтъкна 

филмова 
Ми-

Седемнадесетият 
вал на артистичните пос
тижения на югославския иг 
рален филм, който в древ
ната Нишка крепост пре- 

особен

та югославска 
и театрална актриса 
ра Ступица, съобщи награ

Щърлич за ролята на Фи 
лин във филма „Искам да 
живея" и наградата „Ца
рица Теодора” на Соня Са 
вич за изпълнената роля 
във филма „Да се живее 
като останалия нормален 
свят".

Г1 рофесионалмото \ жури 
също така присъди и оста 
палите награди: Голямата 
грамота на Раде Шербед 
жия за мъжка роля и на тИЯ фестивал са на твър- 
Семка Соколович за жен- л ~
ска роля; докато грамота Де “™око равнище. Сь- 
за мъжка роля е при- що така отчете, че има 
съдена на Мустафа Нада- малко главни женски ро- 
рсвич, а за женска роля ли и че тазгодишният фе-
иа Душица Жегарац. стивал в Ниш/изобилству

Най-добра епизодиа ро редица твърДе успеш
ля е провъзгласена за из у м +

Лиляна. Кон И1Г изпълнения. Радващо

интерес дите.дизвика

прочие.
Нишката публика ,за 

най-популярен артист про 
възгласи Любшпа Самар-
джич.

В съобщението на профс 
сионалното жури се нзтъ 
ква, че артистичните пос
тижения на

възраст

Релата трудова акция, 
зултатите, които тя постиг 
на са наистина добри: ме 
жду 16 бригадири в . пос
ледната смаяна тя се наре 
ди между първите шест-

на бенто-

Седемнадесе

Изграждането
наводнения отве срещу 

Сава, уреждането на ра-, 
метлите паркове „25 май 
и „Дйинцс" — са само ня
кои от обектите, на които 

босилеград-
пъл пението на 
тич — Бояпич, а за мъж 
ка епизодиа роля на Иво 
Грегуревич. Дебютаиските 
цагради за свои 
пия получиха Матяж Виш 
нар и Вария Джукмч.

Раздадени бяха и остана

при това е, че младото по
пълнение артисти в юго
славския игрален филм 
внасят ново освежение и 
че тяхното професионално 
изпълнение е -на завидно 

лите награди, конто при- майсторско равнище, 
съждат различггй ведом

участвуваха 
ските бригадири.

— В еди// де// успяхме 
да преизпълним нормата 

235 на сто, което е
изпълпе

Светислав Гои-Милан Щърлич, Соня Саиич иСИ с
ятор резултат на тази як* 

Борис Тасев, 
участник 

в съюзни младежки трудо

тазгодишните наградицич — лаусати на
Наградата „Грам—при" 

_ „Челс—кула", е крисъ-л «обителите ка фил-казвация —
Няколкократен па 28 \изкуство, Ст Н.мовото 

септември т.г. приключи артистдена на младия
ви акции.
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СРЕША С ПРИМЕРЕН ВОЙНИК — ГРАНИЧАР

Признание, спечелено с труд и другарство
тук от много краища, от всички народи и

БОРИСЛАВ ГАЗИБАРИЧ, от Нова Гра- народности и, че ни е доверена една от най-
дошка, сега войник—граничар в поделението . възвишените задачи — да пазим границата
на Борислав Павкошч е един от тримата и суверенитета на Титова Югославия,
войника на които по случай 15 август'
Ден* на граничаря, в това гранично поделе
ние бе присъдена значката „ПРИЛЕЖЕН 
ВОЙНИК. Този млад, амбициозен и упорит 
младеж, съзнателно и дисциплинарно изпъл 
иява всяка задача. Освен това Газибарич е 
активен на всяко поле. Проявява се и като ор 
гавизатор на музикални тържества и сьтру 
дничество с младежите от града.

Тези дни го посетихме и разговаряхме 
за войнишкия живот.

— Градинарският живот — казва той — 
е неповторимо събитие. Живеем като едно 
оемейство, като братя, всички задължения, а 
и воички проблеми разрешаваме съвместно.
Това прави по-красив нашият живот на гра 
ницата и създава възможности всички еже || 
дневни задължения да преодоляваме с ус- а 
пех. Винаги бдим.яад граничната бразда но ж 
и едновременно на дело претворяваме Тпто ® 
вите поръки — да пазим братството, един- 
ството и задружността, най-светлнте при [...с.Н 
добивки на нашата социалистическа револ
юция. Аз, а разбира се и всички мои дру- Полковникът й. Груберич връчва значката 
гари се чувствуват горди, че сме събрани „Примерен войник"

спечелил значката „ПриЗа това как е
войник", какво значи това за него и 
ли се спечелва това най-високо вой- 
призиапие Газибарич каза: .

лежеи
трудно
нишко

ф .Изхождайки от това, че границата 
колективно и, че всички които сме 

сме задължени за това, призна-се пази
тук еднакво 
„ието, което по предложение яа другарите 

бе присъдено за мен е гордост, но съще
временно и още по-голямо задължение за 
всестранно отговорно и точно да изпълня
вам всяка задача на командирите ми. Е по

ми

признание, всъщност ми се из- 
от детските мй мечти, да стана 

войник.'
лученото 
пълни една 
добър и примерен

познаватБорислав Газибарич, когото
младежи в Босилеград, ни ос- 

остава до края на войниклъка му,почти всички
ведоми, че
да сс изпълни още едно желание —• да ста
не член на Съюза на комунистите. Вероятно, 

примерен и добър войник, желаниетокато
му ше се изпълни.

М. Я.

СПОМЕНИ ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА БОСИЛЕГРАД ПАРТИЗАНСКА НАРОДНА ПЕСЕН

Народът с радост 

ни посрещаше Нишавски
■ ■■

*През лятото на 1944 година в Боси- 
легоадския край владееше голяма горе
щина. Неизвестността за окупаторите 
нарастваше от ден на ден. През август 
вече партизаните свободно ое движеха 
по планинските усоиша от Голеш до 
Стрешер и Чемерник. Българските фа
шистки окупаторски поделения и по
лицията бяха разположени по по-голг- 
мите градове, където се намираха тех
ните гарнизони.

Най-масово събрание партизаните 
устроиха в Раков дол и Рикачево, на 
южните склонове на Църноок. Това 
стана в неделя след „Голяма богороди
ца", където се провежда традиционен 
събор. В
и цял ден разговаряха с наоелението 
На 28 август в Дукат се проведе и ми
тинг. на който говориха активни сътру
дници на движението. След това отря
дът през Рикачево, Зли дол, Бресница 
Църнощица, Дукат. Долна и 'Горна Лга- 
бата, Плоча, Мусул, Ново село. Горна 
и Долна Ръжана при залез слънце се 
озова , в село Горна Лиоина. Пътьом те 
унищожаваха фашистките обшини, ка
то създаваха Йародоосвободителни от
бори. На Бесна кобила те заплениха 
24 български фашистки войници и един 
офицер, 5 коне. две коли с боеприпаси 
и съоръжения.

Във всяко село. във всяка махала 
където отрядът минаваше, беше посре
щнат с радост и въодушевление. Насе
лението се • грижеше да окаже на пар
тизаните по-голямо гостоприемство ка
то по такъв начин изразява своята дъл
бока привързаност към партизанското 
движение. На партизаните то гледаше 
като на своя войска, а изразяваше не
навист към окупаторите. Например в 
село' Плоча при Филиповци поискахме 
парче хляб и сирене. Жена на средна 
възраст ни донесе цяла погача и пълна 
тенджера със сирене, като ни канеше: 
„Вземете момчета!”... Така ни посре
щнаха и в Ново село, Плавило, Гор
на Ръжана и в Гузобийска махала в 
Долна Ръжана.

В Горна Лисина нашият отряд пре- 
нощува. На сутринта селяните надоне 
соха ашета и торби с хляб. Мнозина ни

канеха да отидем по домовете им и 
да им бъдем гости. Аз се отбих в къ
щата на свещеника Владимир в цен
търа на селото- Нашият патрул и разу
знавачите отидоха рано сутринта да 
видят какво става в Босилеград. Към 
обед те ое завърнаха и ни съобщиха 
че фашистката власт и полицията са 
избягали, а войската им е напълно де
морализирана след като научили за 
навлизането на Червената армия в Бъл
гария и за разрухата на цялата им фа
шистка система. Партизанска комисия 
която беше дошла от Любата беше при
нудила фашистите да подпишат усло
вията за превземане на властта от стра
на на партизаните.

Нашият отряд пое около 13 часа от 
Горна Лисина през Долна Лисина към 
Босилеград. Колоната се разтегли на 
около 2 километра. Вървеше се бързо 
но предпазливо- Пътят беше сух, но 
ирахлив. Някъде към старата централа 
забелязахме група младежи, идващи от 
града. Някои бяха с велосипеди, които, 
бях-а окичили с червени знамена, дру 
ги носеха букети в ръце и разни зна- 
менца, направени на бърза ръка. Кол- 
кото повече наближавахме към града 
толкова колоната беше по-гъста. Сме
сихме се партизаните и младежта и 
населението. Отрядът влезна по една 
улица (днес ул. „Маршал Тито”), а от
към Гуйчак пък друга колона, като се 
насъбрахме дред къщата на Рангел Бо
жилов. Там беше устроен митинг. На
селението с внимание слушаше орато
рите. а след това настана народно уве
селение. В центъра ,на Босилеград се из
ви „Титово хоро” ...

Нек отекне над Нишава 
партизански глас, 
от Пирот до Морава 
за въстание е час.

Миджор праща ехо на борбата 
към Суха планина 
зове своите братя 
покрит в зеленина.

Хайде от баири вси овчари 
от полята страдалци, 
за свобода бойци стари — 
за свобода храбри, бойци.

Робство ни дотегна 
тегло голямо, 
предателство натежа 
от четнишка кама.

Хей навред сега се плашат
нашите злодеи, силна е нашата войска
за народа се бори тя.

Нека тръпнат вой душмани, 
крясък дражевски, 
с народа .ний сме партизани 
отряд Нишавоки

\

този ден партизаните слязоха

Веселието продължи до късно 
нощта, а .след това се 
по къщите на нощуване. На утреден 
определихме места, на които да бива- 
куват партизанските чети. Ведно с то
ва усилено ое работеше върху създава
нето на Народоосвободителните отбори 
и установяването на нормален живот в 
града. За няколко дни беше

през 
разпределихме

тт създадена Народна милиция, поща и др. ведомства 
Народната власт изникна от народа и 
служеше на народа.

Стоян ЕВТИМОВ
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Гюра ЗЛАТКОВИЧ—МИЛИЧ

НАПАДЕНИЕТО НА ЛЮБЕРАДЖА
(Откъс от монографията приближаваха 

на Лужница „ЛОШИ ВРЕ 
МЕНА”)

към мля
тото на нападението. Пред 
черковната ливада в Са

на партизаните и бомбите 
най-често експлодираха в 
пространството

колоната се раз- тях. Най-сетне

ните. От тази височина те 
лесно можеха да се прех
върлят през стената.

Милич, който в момента 
беше най-близо, се опита 
да спаси ранения Ратко 
Митрович — Шумадинац. 

С подготвен експлозив Току-що го изправи на ко 
и с пушка в ръце Ратко лене и се опитваше да 
Митрович — Шумадинац 
се показа на портата и ве 
че беше готов да направи 
през прозореца да хвър
ли бомби вътре, когато на 
вратата на училището се 
показа неприятелски вой 
ник. При среща с него и 
двамата едновременно

стреляха и двамата едно Комендантът направи още 
временно се олюляха и един опит да спаси ране- 
паднаха тежко ранени.

лят бомби срещу партиза Комендантът на батальона

между 
партизани 

те успяха от южната 
да хвърлят три 
през един прозо 

рец. Отекнаха страхотни 
експлозии. Но партизани 
те не се възползваха от 
този удобен момент да 
влезнат в сградата и да

линац,
простря в стрелческа фа
ланга. Две трети от бата
льона нападнаха Щаба,

... Партизанската коло
на тръгна гордо й смело 
по криволичещия път към 
мястото на нападението.
Пред Радиници 
нът спря, за да се полу- 

' чат най-нови данни 
се намерят водачи за вси 
чки групи. Тъй' като пре
ди да падне мрак били за
белязани български фа- докато трета чета отиде
шистки войници, парти- към общината- Въпреки
заните се придвижвали че кучешкият лай навест
внимателно. Окупаторски яваше идването на парти
те войници най-често се заните, все пак те, със
отбивали в къщата на ста светкавична бързина дой 
рецшината в селото Ми- доха на петдесетина раз- 
лия Митрович. В тази къ крача от бункера, когато 
ща блестеше силно освет 
ле ние. Допираше оттак 
шум и човешки говор.
Партизанската колона спи 
раше. Старейшината в

страна
бомби тръгне с него, почувствува 

силен удар в гърба си .и 
тялото му започна да се 
изтощава, 
помисли си и се просна 
на земята, като изчаква
ше експлозия и смъртоно 
сни шрапнели ,-но хвърле 
ната бомба не експлодира.

а една трета се устреми 
батальо- към общината, където 

трябваше да бъде заловен 
да и шпионинът Любо. Полу 

кръжната фаланга бегом 
се приближаваше към сте 
ните около училището,

„Готови сме”,

принуджт неприятеля да 
се предаде. Охраняващи 
те сградата напуснаха на 
палнатата стая и наскоро 
се озоваха на покрива, а 
оттам започнаха да вхър ния си другар.

ГОРСКАТА СЕКЦИЯ В БОСИЛЕГРАД

Разширява дейността систражарят изстреля пър
вия куршум. Ьторият и 
третият куршум бяха из 
стреляни, когато бойците 
вече заеха позиция около 

Някои постове 
заеха и ве

че обстрелваха- Десният 
фланг на стрелческия 
строй на черковната лива 
да поспря, но след това 
пак се разпламтя- Борба- заети още 40 нови работници, 
та се водеше на разстоя
ние от няколкометра, кол 
кото изнасяше простран- 

е ството между външните 
стени на крепостта, 
то партизаните държеха 
и училището, откъдето 
неприятелят се защищава
ше.

* Общият доход е увеличен с 32 на сто, а сред
ният личен доход — с 44, 71%. Райсадница за 
собствено залесяване. 50% от строителното^ дърво се 
обезпечава от обществените гори. Производствените

селото, кметът на окупа- стената, 
тореката власт и съпруга партизаните 
та му Талия се намирала 
на страната на народните 
предатели и от дълго вре

Обработено дърво в еле 
менти по програма на раз 
лични трудови организа 
зии увеличава дохода на 
горската секция- За тази 
цел горската секция е за
вършила втората развой
на фаза на дъскорезница
та. Всичко е готово, как 
то ни осведоми директо-

разходи намалени с 9,8®/». Втората фаза ще увеличи 
дохода с една трета и ще даде възможност да бъдатме партизаните ги прес

ледвали заради сътруднн 
чество с окупатора. За
туй най-напред бива под 
готвена партизанска гру 
па, която първо да блоки 
ра къщата, а заместник— 
комендантът на батальона 
Радослав Митрович — 
Шумадинац, с още двама 
партизани влезе вътре. До 
макините бяха много из 
ненадани от идването на 
неканените гости, но няма 
ха никакъв изход от по
ложението. Освен тези 
предатели, в къщата се 
намираха още шестима 
селски стражари, въоръ
жени с обикновени тояги. 
Старейшината на селото 
ги. предупреди да 
бдителни и отговорни, ка 
то по такъв начин искаше 
да запази авторитета на 
властта, което му беше 
при сърце над всичко.

В тази група по своето 
телосложение изпъкваше 
Петър Стефанович. На 
всеки начин той искаше

И тазгодишните шест- смрика, 900 000 бор, а ос-
месечни' стопански резул таналите са елха, айриш,
тати в Горската секция в явор и др. 

коя Босилеград говорят за 
успешна дейност на та 
зи трудова организация.
Именно, през първите 
шест месеца на годината 

Командирът на враже общият доход е 32 044 366 
ската охрана Чолаков 
квартируваше в канцела
рията на нападнатата сгра 
да. Нападението го свари 
на спане. Първият изст
рел на постовия не раз- ’ 
бра, а при втория и тре
тия скочи и даде знак за 
тревога на войниците си. 

бъдат Докато те даваха въоръ
жена съпротива през про 
зорците на сградата, Чола 
ков по телефона 
дежурния в съседния гар 
низон в Бабушница и му 
съобщи, че е нападнато не 
говото поделение ,от стра 
на на партизаните и поис- 

окаже

Този посадъчен матери
ал използват и бригадири рът на секцията инж. Дра 
тс на съюзната младежка ган Мицов, освен котлар- 
акция „Власина 82”. Гор ницата за производство 
ската секция в Босилеград на енергия за парене и из 

сушване на дърво. Купени 
са и монтирани котли на 
твърдо гориво, 
трябва да бъдат нагоде
ни и се очаква до края на 
настоящата година тази 
задача да бъде изпълнена-

и занапред ще произвеж
да фиданки.

Дъскорезницата в пър-
динара, който в сравне
ние със същия период на обаче те

Тази фаза ще увеличи 
дохода за една трета и 
ще си открият още 40 
нови работни места. Пред
стои перспектива за още 
по-добра работа и стопан
ски резултати на тази сек 
ция, а отделно на дъско
резницата. В тази насока 
се търси решение за свър
зване производствената .

СИМПО или

извика

програма на 
на някоя друга известна 
трудова организация 
дървообработващата про-. 
мишленост. Както ни уве 
доми Мицов, свързването 
върху доходни начала, 
по-пълното използуване 

на всички машини, обра 
•ботката на елементи на

ка от него да му
да смекчи Шумадинец и бърза помощ. В този мо- Производственият цех на Горската секция 
да го увери, че кметът й 
супругата му са добри хо 
ра. Това правеше от опор 
тюнистически съоръжения

в
мент през прозореца и не 
го го засегна един залп 
от партизанска картечни
ца. Той Успя само да съ- 

защото се боеше, че тряб общи на своята команда, 
ва да бъде свидетел и че Че в момента с тежко ра- 
и той, както селските стра . н©н. След това изпусна 
жари ще бъде подведен слушалката. Дежурният 
под отговорност от бъл в Бабушница можеше но 
гарските власти зарад такъв начин да следи хо- 
слаба охрана на селския да На сражението, което 

Той беше мно- продължаваше и за стана
лото да осведоми 
командири в пиротския 
гарнизон. От Бабушница, 
Своге и Пирот беше 
пратена помощ на лапад* 

менданта Митрович и той натото фашистко поделе- 
зашлеви няколко плесни
ка и го упрекна зарад съ
трудничество с враговете.

Арестуваните окупатор 
ски слуги бяха закарани 
на партизанска терито
рия, а батальонът пое към 
Любераджа. Нощта * бе
ше топла, суха, а от сел- ше 
ските къщи през отворе
ните врата, лумваха свет
лини по сокаците. В коло 
ната един по един, на по- 
дълго разстояние', парти
заните бързо и тихо се

■ште шест месеца на годи 
ната с обработила 2560 
куб. м. трупове, от които 
50 на сто са от обществе-

миналата година е увели 
32%. Шестмесечните 

дължат на
чел с
резултати се 
увеличеното производст
во и намаляването да про ните гори, а другата поло 

вина са набавени 
ните селскостопански про
изводители, както и 1800 
пространствени метра тех кретна програма на пре- 
ническо дърво. Правени работна на качествено 
са елементи за нуждите 
от програмата на дървооб 
работващия комбинат в 
Лесковац, амбалаж за 
АЛФА въп Враня, „Полет” 
в Скопие и „Делишес” 
във Владичин хад.

от част-изводст вените разходи, с 
9,8 на сто. В тази т.рудо 
ва организация със 188 ра 
ботници, а временно, в 
зависимост от нуждите и 

работят и по по- 
150 работника. За

дърво, относно една кон-

главатар, 
го натрапчив, а Шумади
нац много обиди с това; 
че му се обърне с „госпо 
дине” Това нещо много 

за местни к—ко-

сезона 
■ вече от 
лични доходи са заделили 
13 769 360 динара. Сред- 

орещу 
на 8826

дърво в тази дъскорезни
ца. Защото, както казва 
ТОЙ, „търговските” отно
шения' и (работата върху 
временни доставки за нуж 
д-ите на някои организации 

Изхождайки от качест- Не гарантира устойчиво 
развитие на горската сек
ция, която от някогашна 
малка трудова организа
ция за пазене" на общес
твените гори, неколцина . . 
работници црерастна в ед 
на от по-добрите горски 
секции в Южноморавски 
регион.

своите

из мият личен доход 
работник възлиза 
динара и е увеличен в сра 

ние в Любераджа. внение със същия период
От укреплението в учи на миналата година с 

лището съпротивата ста- 44,71%.
ваше все по-жестокд и по- СОБСТВЕНИ ФИДАНКИ

ЗА ЗАЛЕСЯВАНЕ

разсърди

вото на купеното матери
ално дърво и нуждата от 
още дър-

ще се наложи да бъ
дат създадени нови ком- 

гори и то в „Ши 
роки дол” в Рикачево, къ 
дето вече е построен път 
и „Шипак” при оеЛо Пара 
лово. Всичко това е бу
кова гора, която се изсича 
и преработва.

по-качественоЗапочнаха 
бомби

организирана, 
да хвърчят ръчни 
от двете страни. Височина 
га на крепостта не дава- 

въ-зможност да се 
видят прозорците,

во,
Горската секция в Боси 

леград през настоящата го 
дима в разсадниците _ 
Бистър, Две реки , и Гор 
ма Любета е произвела ра 
злични видове посадъчен 
материал около 
фиданки, от които

плекси
си в

към
които партизаните хвърля* 

бомби. Но сте*ха своите 
ната пък пречеше иа вра
га да обстрелва позицията

2 000 000 
700 000 Б. Костадинов

СТРАНИЦА 11
Братство ф 3 септември 1982 (



БАСКЕТБОЛ

' |Ьа^пТг11т:Х'|;>,'Т,-')—
Загуба в последната минута

ЗАГУБА В КУПАТА 

НА ЮГОСЛАВИЯФУТБОЛ

„СВОБОДА” — „ПИРОТ" 54:60 (32:20)

П,шиите борби в Купата 
на Югославия-

,ДСЕН БАЛКАНСКИ” — „РЪТАН” (БОЛЕВАЦ)0:1 (0:0)

Димитровград, 29 август 1982 г. Спортният 
център „Парк , зрители около 300. Времето 
слънчево, задушно. Съдията на срещата Зоран 
Кръстич от Ниш. Голмайстор Д. Иованович в 
90-та минута. Жълти картони Джорджевич и 
Йелич от отбора на „Рътан”. Червени картони 
йслич и Раша Тодоров от „А. Балкански .

„А. Балкански”: Стоян Анджелкович 5, Ра- 
Тодоров 5, Драган Величков 5, Никола Най" 

денов 5, Предраг Димитров 6, Мия Васов 5 
(Зоран Тошев —), Милован Тодоровнч 6, Си- 

. Иванов 5, Новица Алексов 5, Кръста Кръ- 
6, Тошко Тошев 5 (Миленко Виданович5).

В първия кръг ма ново
то първенство в мсждуре- 
гионалната лига „Група Сс 
вер” футболистите на „А. 
Балкански” неприятно из
ненадаха своите привърже 
ници, като претърпяха по
ражение ги своя терен. Те 
загубиха от не така

отбор „Ръгган" от Бо-

Димитровград, 25 август 
1982 г. Спортният център 
„Парк". Времето: продъл
жителен проливен дъжд- 
Зрители около 100 души. 
Съдии: Кръстич и Голубо 
вич от Ниш.

„Свобода":
Захаров 6, Сотиров 2, Ми 
ланов, Симов 21, иелен- 
ков, Филипов 17, Еленков, 
Пстрович 8.

Проливният дъжд попре 
около 100 любители 

от Димитровград на бас
кетбола да видят добра 

, игра. Твърде добрият бас 
кетболеи отбор „Пирот”, 
в който от неотдавна иг
рае един от най-добрите 
баскетболисти от Димит
ровград Зоран Геров, с до 
ста трудности успя да по
беди младите баскетболи 
сти на „Свобода”, както 
се класираха за по-ната-

Първото полувреме до
машните баскетболисти 
спечелиха със седем точки 
разлика. Във втората част 
на срещата се води равно 
правна ( борба и домакини 
те държаха превес все 
до пред края на срещата. 
Едва, когато напуснаха те 
рена Симов и Петрович 
от отбора на „Свобода”, 
гостите благодарение на 
ветерана Миле йованович, 
който с шест успешни на 
падения, донесе победата 
на своя отбор, се наложи 
ха като по-добри.

Баскетболистите на 
„Свобода” в неделя продъл 
жават борбите в първенст 
вото, където засега са 
убедително първи.

сил- Йованович,ша пия 
левдц.

ниша
стев Домашните фубтолисти 

играха без 
дартни играчи от първия 
състав на миналогодишно
то първенство. В отбора 
имаше доста нови играчи, 

могат

стан-седсм

НА' СТАДИОНА В ДИМИТРОВГРАД чи на

Започна строежът на покрита трибуна които всс още не 
да играят с пълни сили в 
отбор, състезаващ сс на 
едно, такова равнище. Оба 
че тона не трябва да обез
куражава никой, по тряб
ва да се пристъпи към за
силени тренировки, преди 
всичко да се подобри фи
зическата издръжливост, 
а след това да се подобри 
и технически играта им. 
Това е първият кръг и 
има дни за пълна изява на 
силите и възможностите

ската самоуправптелна об 
щност по физическа кул 
тура (1,3 милиона динара), 
Самоуправптелна общ

ност за отдих и почивка 
в Димитровград (500 хиля 
ди динари) и Самоулрави- 
телната общност по фи
зическа култура остана
лата част от средствата).

Целият проект обхва
ща изграждането на три
буни за 2000 зрители, за 
ла за шахматни състеза
ния, зала за тенис на ма
са, зала за стрелба с въз 
душна пушка и кегелбан, 
както и помещение за 
клуб на спортистите. А. Т.

Тези дни в 
център „Парк” 
строежът на- покрита три 
буна на западната стра
на на футболното игри
ще. Покритата трибуна ще 
бъде Дълга 40 метра и ще 
може да приеме 600 зри 
тели. Под трибуната ще 
бъде построен вход и две 
зали с различни предназ 
начеНия.

Това е първата фаза яа 
доизграждането на спорт
ния център в Димитров
град, за'която ще бъдат 
изразходвани 4,5 милиона 
динара. Средствата са 
обезпечили Републикан-

спортния 
започна.

д. с.

БОСИЛЕГРАДим.
Във втория кръг „А. Бал 

кански” гостува в Тешице, 
където ще се срещна с 
отбора „Ястребац”.

Младост'-,Минералац' 2:01
Д. Ставров 0 Босилеград, 28 август. Стадион „Пескара". 

Зрители около 300. Голмайстори: 3. Младенов в 10 
минута и В. Ивковин в 45 минута. Съдия А. Антич 
(Сувойница) оценка на играта: добра.

ИЗ МИНАЛОТО НА НАШИТЕ КРАИЩА

ИЗЧЕЗНАЛО 1РА1Н1СК0-ГОЛЕШЛО ЕЗЕРО Футболистите на ФК 
„Младост” от Босилеград,

И докато зрителите оча 
кваха с този резултат да 

във втория кръг на тазго се завърши първото полу- 
дишното футболно пър- време в последната мину 
венство в ,Д” групата на та на полувремето, след 
Междуобщинската Фут- едно точно подаване на 

болна дивизия Враня се Г. Георгиев, В. Ивкович 
наложиха с резултат от отново вкара топката зад 
2:0 срещу футболистите гърба на В. Стойкович, 2:0 
на ФК „Моравац" от Пре- за домашния отбор, 
деяне и с това спечелиха 
две точки. По време на 
целия мач босилеградски 
те футболисти играха по- 

имаха превес в 
Особено те се

На тримеждието на три републики 
(от югозапад СР Македония, от север СР 
Сърбия и от изток НР България) съще
ствува продълговата вълнообразна ко
тловинна. Тя е разделена с два приро
дни прага, образуващи три малки рав
нини, наречени от селяните: „Горно”, 
„Средно” и „Долно” полета. Околните 
чуки 'са разноцветни конгломератни сте 
ни. Природните геоморфоложки дей- 

времена (па и 
въздействие

вац или „небоглед", наричана още „во 
ден бик”. Счита се, че и климатът то
гава е бил много по-мек.

Езерото изчезнало, но сред наро 
да е запазена една легенда. Димитър 
Ангелов, роден през 1912 година в се
ло Голеш. слушал как стари хора я 
разказвали. Тази легенда разказва и 
дядо Тонче Николов. Цветков, роден 
в село Жеравино. А тя, гласи:

„У Жеравинско и Голешко поле. 
рамнината, кадето било шевар от мно- 
гу по-рано било езеро. У езерото има 
ло чукари, а има я и сега „Чукарката”, 
на която излизал от водата воден бик 
При водния бик на чукарката дохож 
дали селските говеда и настаяла бор
ба помежду силните селскц бикове и 
водения бик, който живеял в езерото 
Надвил селския бик и водния бил 
перен и кога се върлил във водата той 
ое ..распитосал” у езерото. Тогава во 
дата почнала да пробива при местност 
та „Езерина" под Чалминска махала у 
Голеш и „проработела" на север из до
ла, наречен „Бобанов дол”, помежду 
„Голем камик" и „Цуцулес камик" у 
Голема река.”

Играта във второто по
лувреме до значителна 
степен се измени. Гостува 
щият отбор, нямайки ка 
кво да изгуби вече заигра 
пощобре и успя да уста 

ор нови равновесие в играта. 
Сменяваха се атаки, ту 
пред едната, ту пред дру 
гата врата. Но винаги вра 
тарите Чипев и Стойко- 
вич излизаха като победи 
тели. ,

Да добавим, че преди 
органи срещата на първите отбо 

Последва-

ствия от праизконни 
днес) оказали и оказват 
върху релефа. На места се срешат фо- 
сили от Разни животни и растения в 
седиментните скали. По падините и дъ
ната на равнините са скрити огромни 
остатъци от стари борови дървета.

Жеравинската чука и местността 
„Ергъл” и „Кофил” са били съединени 
а и „Голем камик” и „Цуцулес” са има 
тг висок праг и са били една цялост 
Тогава е съществувало планинско езе
ро, обкръжено с повече малки бари, 
които населението нарича „езерца". Ко 
хезионната сила на скалите не е мог
ла да спре силните природни действия 
(ерушши, земетресения, действия — на 
слънцето, водата, въздуха и пр.), така 
че с хиляди години скалите се дробили 
и разлагали. По този начин се оформя 
ват стръмните и скалисти дъна на „Же 
равински дол” и „Бобанов дол”, пре? 
които е изтекла водата от някогашно 
то езеро. От околните била и чуки дъ
ждовните води свличали и нанасяли 
почвата и така се оформили „рамнин 
ките” — полета.

За действието на водата в скалите 
изваяни облици. „Високи ка 

езеро и е

добре и 
играта.
представиха с добра, 
ганизирана и резултатна 
игра в първото полувре
ме, когато и успяха два 
пъти да вкарат топката.раз-

Още с първият 
ски знак, 
тръгнаха е добре 
зирани атаки.

съдий- 
домакините

ри се проведе среща ме 
ха една след друга атаки, жду младежките отбори 
докато гостите защитаваха 
с по няколко футболисти 
всички -пътища към своя 
та врата. Но в 10 
та 3. Младенов

на .двата футболни клу
ба. В добра, и вълнуваща 
игра, младите футболис 
ти на „Младост” извоюва 
ха висока победа от 6:1 
срещу младежкия отбор 
на „Моравац". Всъщност 
това е първият кръг на 
тазгодишното първенство 
на младежките отбори.

„Младост игра в следния 
състав:

М. Чипев, С. Владими
ров, В. Ивкович, Б. Тасев,
B. Тасев, А. Васев, Д. Зла 
тков (В. Йовчев), Г. Геор- 
гиев (И. Кирилов, 3. Мла
денов, В. Младенович и
C. Крумов.

Стоян Евтимов

мину- 
със силен

и точен удар от далеч ус- 
пя да улучи ‘целта. След 
този гол, домакините 
още по-добре организира 
ха своите редове, 
ваха голови 
но никак да вкарат топка 
та във вратата на госту
ващия отбор. Наистина и 
гостите имаха няколко го 
лови положения, но вра
тарят М. Чипев 
мач показа, че 
ден вратар..

има чудни
мък" краси някогашното 
истински геоморфоложки уникат г 
природата. Тук са още: „Ушес камик 
„Самарче", „Тупано" и други. На дру- 

- „Ръбело”. „Чумулушка 
камик". Съществуват и по 
I” и „бари".

създа 
положения,

ги места са:
„Просечен 
вече „езера

В някогашното планинско езеро и 
по барите са живеели блатни птици, ка 
то щъркели, жерави и птицата „бука

и в този 
е извънре-„Голем камик" на Жеравинска чука

М. Я.
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VУ V
ОБЩИНСКИЯТ КОМИТЕТ НА СКС 
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ССТН 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ НА СИНДИКАТИТЕ, 
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗА НА 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА МЛАДЕЖ

В БАБУШНИЦА

НА НАСЕЛЕНИЕТО В ОБЩИНАТА 
И СЪСЕДНИТЕ ОБЩИНИ

БАБУШНИЦА
ВСИЧКИ ТРУДЕЩИ СЕ И ГРАЖДАНИ В 
ОБЩИНАТА И СТРАНАТА

ЧЕСТИТЯТПршввтетвува празнина п 

свободата — В оелтември
ПРАЗНИКА НА СВОБОДАТА — 6 СЕПТЕМВРИ

като им пожелават още по-големи успехи в социа 
листическото изграждане занапред

Г
като им пожелава още по-добри успехи занапред

VЧ Г
У V !.... ... • , - ■

ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА 
В БОСИЛЕГРАД

ЧЕСТИТИ т
8 септември — Деня на 

освобождението на общината от 
фашистка окупация

■1 И
V '. (

на всички граждани и трудещи се като им пожелава 
щастие и високи завоевания в социалистическото 
строителство на свободната ни, независима и необ- 
Е.ьрздна страна

ТРУДОВА ОРГАНИЗАЦИЯ „КОМУНАЛАЦ” — 
БАБУШНИЦА

НА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ И ТРУДЕЩИ 
СЕ В ОБЩИНАТА И СЪСЕДНИТЕ ОБЩИНИ

ЧЕСТИТИ

ГЧ
У ГОРСКАТА СЕКЦИЯ В БОСИЛЕГРАД

На всички делови приятеля, потребителя, 
трудещи се я граждани от Босялеградска община

ЧЕСТИТИ

ОСМИ СЕПТЕМВРИ — ДЕНЯ НА ОСВОБОЖДЕ 
НИЕТО НА ОБЩИНАТА ОТ ФАШИЗМА

6 СЕПТЕМВРИ — ДЕНЯ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО 
НА ОБЩИНАТА ОТ ФАШИСТКО ИГО

У
ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ — „БУДУЧНОСТ” 

БАБУШНИЦА

НА ВСИЧКИ СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОИЗВОДИ, 
ТЕЛИ, НА КООПЕРИРАЩИТЕ СОБСТВЕНИЦИ,
НА ТРУДЕЩИТЕ СЕ И ГРАЖДАНИТЕ

ЧЕСТИТИ

6 СЕПТЕМВРИ — ДЕНЯ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО 
НА БАБУШНИШКА ОБЩИНА

със сърдечни пожелания за постига
не на още по-високи трудови резул
тати и още по-високи завоевания в 
социалистическото изграждане

.Г

ЗДРАВНИЯТ ДОМ — ДИМИТРОВГРАД

на всички граждани и трудови хора от Димитров 
градска община пожелава още но-големи успехи в социалис*като им

тпческото строителство занапредI
ЧЕСТИТИ гч8 СЕПТЕМВРИ VУ__ ДЕНЯ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО

ТИЕ И ВИСОКИ ТРУДОВИ ПОБЕДИ
ОБЩИНСКАТА КШВМРЕНЦИЯ НА СЪЮЗА 
НА КОМУНИСТИТЕ \
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ СЪЮЗ „л
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗА НА 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА МЛАДЕЖ 
ОБЩИНСКИЯТ СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ 
ОБЩИНСКИЯТ ОТБОР НА СУБНОР 

В СУРДУЛИЦА

на всички граждани и трудещи 
община

VУ ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА 
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА

ЯйгЕГЙЖрИцИ. „А СЪЮЗА НА
КиЖшГсИНЯИКАЛЕН СЪВЕТ 
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗА НА 
МЛАДЕЖТА
ОБЩИНСКИЯТ ОТБОР НА СУБНОР 

В ДИМИТРОВГРАД 
Ч ЕСТИТЯТ

8 СЕПТЕМВРИ — ДЕНЯ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО 
НА ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА ОТ ФАШИЗМА

се от Сурдулншка

4 Е С Т И Т Я Т

5 септември — Деня на 
освобождението на Сурдулншка

община от фашизма
на всички граждани като им пожелават високи трудови побе

ди и всестранно изграждане на соцналн 
етическото самоуправнтелно общество у 
пас.

общинатаи трудещи се в
като им пожелават високи за

самоуправителното
воевания “ 

соци-изграждансто на 
алистичсско общество у нас / ч.ч
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ООСТ „Тигър — Димитровград"ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ 
НА СЪЮЗА НА ИНВАЛИДИТЕ 
ПО ТРУДА В БОСИЛЕГРАД

гражданите и трудещите се
от Димитровградска общинапя

на всички инвалиди по труда, 
трудовите хора и, граждани 
в общината ЧЕСТИТ И

ПРАЗНИКА НА ОСВОБОЖДЕНИСТО ^ 
ОБЩИНАТА ОТ ФАШИЗМА

— 8 септемвриЧЕСТИТИ

с пожелания за по-високи трудови победи 
и всестранно изграждане на самоуправи 
телното социалистическо общество 

„ТИГЪР" произвежда:
— радиални гуми за леки
— гумени нишки
— съвременни модерни спортни ооувки
— дълбоки ботуши за зашита при раоота
— лачени дамски и мъжки обувки
— технически стоки за широко потребление и

други технически стоки______

Празника на свободата — 8 септември
I и товарни кол и

с пожелания за щастливо бъдеще и още по-хубави 
успехи в социалистическото изграждане на елмоуп- 
равителната ни и необвързана страна

Г\
АВТОТРАНСПОРТНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ

г„АВТОТРАНСПОРТ" ОБЩИНСКИЯТ СИНДИКАЛЕН СЪВЕТВ БОСИЛЕГРАД
В БОСИЛЕГРАД

на уважаемите си пътници, 
делови приятели, 

трудови хора и
граждани в общината ЧЕСТИТИ

8 септември — Деня на освобождението 

на общината
ЧЕСТИТИ

Деня на освобождението 

— 8 септември на всички трудещи се и граждани с пожелания за 
всестранен възход на социалистическите самоупра- 
вителни отношения и за нови трудови победи.с пожелания за нови лични успехи 

и още по високи трудови победи в 
социалистическото изграждане 
УВАЖАЕМИ ПЪТНИЦИ И 
ПОТРЕБИТЕЛИ!
ползувайте услугите на пътния и то
варния ни транспорт

УV.

ООСТ „ГАЛЕНИКА” — СУРДУЛИЦА

на трудещите се и гражданите от 
Сурдулишка общинаЛ„КОМПАС” — ЮГОСЛАВИЯ 

ООСТ ГОСТИЛНИЧАРСТВО И ТУРИЗЪМ ЧЕСТИТИ

Балкан" — Димитровград Петн септември — Деня на освобождението 

на общината от фашистко кго
11

На гражданите и трудещите се 
•от Димитровградска община .

като им пожелава високи завоевания в изгра
ждането на социалистическото самоуправител- 
но общество у кае
„ГАЛЕНИКА” ПРОИЗВЕЖДА 
— МИНЕРАЛНА ВЪЛНА „ВУНИЗОЛ”,

има широко приложение в общественото и 
частното строителство

ЧЕСТИТИ

8 септември — Празника на свободата която

с пожелания за още по-добри успехи в 
изграждането на нашето социалистическо 
самоуправително общество

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ

„Христо Ботев"СТРОИТЕЛНА ТРУДОВА ОРГАНИЗАЦИЯ

Грация“ - Димитровград ДОЛНА ЛЮБАТАИ V
На учениците си,

трудещите се и гражданите
в местната общност и общината

ЧЕСТИТ И

скаЯобщинСаВОБО>пДт,тИ^то на б°силеград- 
ОЬШИНА — ОСМИ СЕПТЕМВРИ _

ЧЕСТИТИ

Деня на освобождението от фашизма 
— Осмн септември

С пожелания за още по-високи завоевания 
в социалистическото строителство 

„ГРАДНя” СТРОИ ОБЩЕСТВЕНИ И ЧАСТНИ 
ОБЕКТИ ПРИ ТВЪРДЕ ДОСТЪПНИ ЦЕНИ гтеДт.к°ТеЛ^а виеоки ^РУДови победипредък в социалистическата 

необвързана страна
и всеобщ на

ни самоуправителна и

У
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сНА ИНТЕ- ТРУДОВА ОРГАНИЗАЦИЯ
„Босилеград“

в

в Босилеград

С ОСНОВНИТЕ СИ ОРГАНИЗАЦИИ НА 
СДРУЖЕНИЯ ТРУД:

ЧЕСТИТИ

8 СЕПТЕМВРИ — ДЕНЯ НА 
ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА 
ОБЩИНАТА ОТ ФАШИЗМА

„СЛОГА" — за търговия и гостшшичарство, 
„ИЗГРАДНЯ” — за строителство, 
„НАПРЕДЪК" за селскостопанска дейност, 
„УСЛУГА" — за комунално-битови услуги и 
ОБЩИТЕ СЛУЖБИ

на всички трудови хора и граждани каТо им 
пожелава нови и още по-големи успехи в из
граждането на самоуправигелното ни социалис
тическо общество

па трудещите се
и гражданите

в Босилеградска община

ЧЕСТИТИ

8 септември — Деня на 
освобождението на 
общината от фашизма

Г
РОВГРАДСКА ОБЩИНА

с пожелания за още по-високи завоевания в изграж
дането на свободната ни, социалистическа и необ
вързана страна

ГРАЖДАНИ И ПОТРЕБИТЕЛИ,
ползувайте услугите на нашите организации.

Ч Е С Т И ТИ 
ПРАЗНИКА НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО —

У
като им пожелава високи трудови победи и всестран
ни успехи в изграждането на социализма у нас.

КОНФЕКЦИЯ „СВОБОДА” ПРОИЗВЕЖ
ДА: МЪЖКО, ДАМСКО И ЖЕНСКО ОБ 
ЛЕКЛО СЪС СЪВРЕМЕННА КРОЙКА И 
БОГАТА РАЗЦВЕТКА

ОБЩИНСКИЯТ КОМИТЕТ НА СЪЮЗА НА 
КОМУНИСТИТЕ
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ СЪЮЗ
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗА НА 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА МЛАДЕЖ И 
ОБЩИНСКИЯТ ОТБОР НА СУБНОР 

от БОСИЛЕГРАД
У на всички трудови хора и граждани в 

общината
ЧЕСТИТЯТ

Празника на свободата 

— 8 септември
ТРУДОВА ОРГАНИЗАЦИЯ „СТОЧАР" 

ДИМИТРОВГРАД
С ОСНОВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА

СДРУЖЕНИЯ ТРУД:
ТЪРГОКООП”

„НИШАВА"
КООПЕРАНТ"

и им пожелават извънредни трудови 
резултати на работните им места и 
още по-високи завоевания във внед
ряването на социалистическата де
мокрацияпа всички селскостопански производители, на 

гражданите и трудещите се

ЧЕСТИТЯТ

г8 СЕПТЕМВРИ — ДЕНЯ НА 
ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА. 
ОБЩИНАТА ОТ ФАШИЗМА

САМОУПРАВИТЕЛНАТА ОБЩНОСТ НА ИНТЕРЕ 
СИТЕ ПО ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА — БОСИЛЕГРАД 
на пионерите, младежите,

трудещите се и гражданите от Босилтеградска 
опщ/ша

ЧЕСТИТИ

8 септември — Деня на 
освобождението 

от фашизма

като им пожелава високи успехи в труда 
и изграждането на социалистическото об
щество у нас

л
ЗДРАВНИЯТ ДОМ е пожелания за още по високи заво

евания в социалистическото изграж
дане на странатаВ БОСИЛЕГРАД

У
на всички /

трудещи се
и граждани

в общината
СРЕДНОШКОЛСКИЯТ ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР 

„И В А II КАРАИВАНО В"
В БОСИЛЕГРАД

па учениците си,
трудовите хора

и граждани в общината 
ЧЕСТИТИ

ЧЕСТИТИ

ПРАЗНИКА НА 
ОСВОБОЖДЕНИЕТО 
— ОСМИ СЕПТЕМВРИ

8 септември — Деня на 
освобождението 

на общината
с благоположения за щастливо здраве и нови 

социалистическото изграждане //а с пожелания за още по-големн ус
пехи и завоевания 
но-образователното дело и социали
стическото изграждане на страните

завоевания в 
страната

във възпитател-

УV
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ВЕСЕЛА СТРАНИЧКА

За бранаМъдри
мисли

Наетвата 

иа Ера-нирария
Ерите с десетилетия са 

били и кираджии. Нато
варват катран и клека — 
и е цял керван тръгват в 
Шумад«я за жито. Пътьом, 
край моста Бйелице ес 
срещат с драгачевци и 
цял ден умуват слсд кое 
то продължава пътят им.

— Е, иещете за дълго! 
— .пресрещна ги един ча- 
чанпн. — Ето строи се 
„Адриатическа жп-лшшя", 

ваш „Злати 
шас-

в старо

ф Който се жени по любов — получава 
жена. Който прави това за пари — получава 
другарка в живота. Този, който се жени зара
ди обществено положение — получава 
Жената обича, другарката уважава, дамата 
търпи- Жената е твоя, другарката е на твоя 
дом, дамата е на света и цялото ти общество. 
Жената е на едно мнение с тебе, другарката те 
управлява, дамата те следи. Ако си болей, же
ната се грижи за тебе, другарката те 
ва, дамата се осведомява за твоето здраве. Же
ната разделя с теб твоите несполуки, другарка
та — твоите пари, дамата — твоите дългове. 
.Ако умреш, жената ще те оплаква, другарката 
ще жали, дамата ще се облече в черно.

А. ДЮМА —СИН

ф Когато се срещнат женен и неженен 
човек, <ге винаги си завиждат един на друг.

БРАНИСЛАВ НУШИЧ

дама.

я че държим
1говорнавестя-

;■!Ти# пънове слезо у ошаднуту па си 
рдим йскойе работе и чуйем некву „живу дис- 
кусию" при предссдникатога. Рско си чеке да 
чуйем кво орат© памет/ш човеци, та после и я 
да сс праим ш паметното 'мецу моите селяци. 
Ка там — човециги се договараю за прославу 
ту. Е, убаво що си дошъл чичо Манчо, каже 

йсдън оди руководител»ете, ти си стар човек, 
ПОМ//ИШ
програмуту и ти да кажеш лекою 
думу.

ОГ1-
така, че този 
борски бързи влак 

отиде ||коро ще 
то желязо!

— Е, иска, из твоята ус
та в ръцете па тези тук 
инженери! Иска жп-лтин
ята бъде готова, • та аз ма 

ребрата
ми

бслобождеиийето, да те уключимо у
паметнукар да мзглодя 

па коня си кулаш! — ка 
за Бра и щастлив, че се 
строи жп-лииия

ф Човек трябва да се жени само но лю
бов; да се ожениш за момиче само защото е 
симпатично, е все едно да си купиш от паза
ра ненужна вещ само защото е хубава.

А. ЧЕХОВ

Млого сс мисли кво да работим. Да пре- 
байем па домашън светъц това умейем, ама я 
и политика — рогове у вречу. Збуни се, тесно 
ми га скроите овия руководителе. Гледаш ме 
и сс цере, а у себе си мисле 
ри, зиайеш да ни критикуйеш и оратиш да 
забл>уждавамо народат с празяе вразе, ай да 
видимо кво ти че кажеш”. Сбраше се около 
мене кико на мечку и све ме подбръцаю, а я 
си мислим кико би било арно да щукяем, ама 
не могу да се опраим накуде беше вратата. 
Поче вече да ме вата яд що се увърте кико 
првооделенъц, па прочисти гръло и поче ре-

■Iлодхва- 
Ей, момичена песента: „ 

от Дйетипя"!
Запяха и с останалите и 

целият керван доволно 
тръгна към Шумадия-

(Иитерпреглед)

,,чеке сине ста-
ф Ожени се. Ако си имаш добра съпруга 

— ще бъдеш щастлив, ако бъде лоша — ще 
станеш филозоф.

СОКРАТ

и
! II

Ш оез дошеиие
I

ИЗНЕНАДАН
В неделя Павел срещна 

приятеля си Ацо, който но 
ссше букет цветя и го по
пита:

— За кого си купил те
зи хубави цветя?

— За госпожа Николич

петицию:I; Другари и другарйи,
38 г опи не минуше откико се ослободимо, 

а сечам се кико ючера да беше. Кико да се 
не сечам кига туя слободу чекамо кико же
жък лебац. Боеше ни нагнули патила, сирома- 
щпя, страове, разни белосветсВи господари, та 
ка се ослободимо кико слънце да ни огрея. 
Млого убаво се сечам и ка се трупнумо кой с 
кво има да подигиемо на ноЬе дръжавуту, да

„ДЕЙСТВУВАТ” НЯКОИтях да минат и 
стари навици.

В разискванията за пре
каденото увеличение на 
личните доходи се изтък
ва, че най-много се пови
шиха заплатите на общин
ските функционери.

Изглежда 
лите най-сетне схванаха, че 
трябва да се действува — 
с „личен” пример!

:
МИР И СПОКОЙСТВИЕ ка.

— Приятно ще я изне
надаш?
— Съмнявам се. Днеска е 
погребението й.

изградимо социализмат-
Подигомо Ьу,4 дойде убав живот, до голем 

комат и — съга требе пай Да се „ослободимо”. 
Да, другари, да се ослободимо. Едно време се 
ослободувамо оди вашисти, четници, усташе, 
домебрани, балисти и разни поробл>увачи. Съ
га требе да се ослободимо оди айдуци, нерабог 
ковци, „здраво”—болни, националисти, кариери 
сти, бирократисти и какъв ли не шлям.

Но, другари и другарйл, на онова време 
беомо гладни, голи и боси, е малко оружйе, 
па за четири—пет годин искарамо неприятегьете 
А съга имамо и леб и с леб, и не смо голи и не 
смо боси, а еве

ИНавсякъде се чувствува 
жива активност около же
твата, откупуването на жи 
тото и сеитбата-

ЯН1:1
: !ръководитс- ф
1ШХУМОР ИЗ НАШИТЕ 

КРАИЩА I
Лисинъц и 
краставица

В Босилеград — Мир и 
спокойствие. Жетвата и 
сеитбата тук са непознати 
теми и проблеми.

;; 13ДАЛИ ЩЕ ИМ ПАДНЕ 
НА УМ? I; %

По повод Празника 
свободата ще се 
тържества, в рамките 
които ще се отворят вра
тите на нови обекти.

I !на
Отишъл лисинац у про- 

давницу да си купи кра- 
ставице.

— Дай ми едну краста- 
вицу! — рекъл на прода 
пача.

състоят
на

трету годин бийемо битку за 
стабилизациюту и лежаче колко 

Тува малко застану да узнем 
ду и да видим кво че кажу руководител>ете арно 

. ли йе, ка гледам — останул само записничарат- 
Каже добре йе чича Манчо, че те туримо за 1П|| 
— последньу точку. Ш ь *\ :

Мсъ&ьау ||

I г!АКО СЕ ВЪРНАТ... очеш... 
малко въз-

Тези дни в Логаново 
група хора търсеха зако
пано злато, а намериха — 
стършели...

Дали някому ще падне 
на ум да не позволи през

!?;— Е, сега чу ти 
рем едну убаву, 
краставицу — одговорил 
му продавачат.

— Гледай га кикъв йе, 
Па я не съм свиня, та да 
едем зелену

избе-
зелену

Ако се върнат, ще 
копаят — призовка за при 
съдията за нарушения-

из-
краставицу. 

Че ми дадеш едну убаву 
зрелу краставицу!
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