
БрятстНо С указ на президента на 
СФРЮ Йосип Броз Тито от 
14 февруари 1975 г. Издател
ство „Братство” е удостоено 
с Орден братство и единство 
със сребърен венец за осо
бени заслуги в областта на 
информативната и графичес 
ка дейност и за принос в 
развитието на братството и 
единството между нашите 
народи и народности.
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ПРАЗНИКЪТ НА СВОБОДАТА ОБЩИНА ПРЕД ПРАЗНИКА НА СВОБОДАТА —ДИМИТРОВГРАДСКА 
8 СЕПТЕМВРИ Л

Символ на нановешкото 

у човека С РЕДИЦА НОВИ ОБЕКТИ
ф ЩЕ БЪДЕ ПОЛОЖЕН ОСНОВЕН КАМЪК НА БЪДЕЩИЯ ОБРАЗО

ВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР В ДИМИТРОВГРАД

'Втората фаза — е изграж
дането на физкултурна за
ла и кабинети по общоте 
хническо образование и 
третата—амфитеатър

образование.

м Регионалната общност по 
насочено 
Ниш участвува с 64 мили
она, 56 милиона динара 
обезпечава 
оката образователна об
щност, а 12 милиона дина
ра трябва да бъдат обез
печени чрез местно само
облагане.

Празника на свободата 
— 8 септември Димитров
градска община посреща 
при стабилно политическо 
положение и при пълно 
мобилизиране на всички 

| творчески сили в претво
ряване в живо дело на за
дачите от Дългосрочната 

стопанска

ного светли дати записаха в по-новата си ис
тория народите и народностите на социалисти
ческа самоуправителна и необвързана Югосла

вия. Дати на дни съдбовни, дни на славни битки и 
чутовни подвизи във величавия поход към свободаха 
— това универсално условие за възстановяването на 
най-човешкото у човека: да бъде строител на бъде
щето си, господар на творчески си труд.

образование в

Републикан- за
музикално 
Сключен е и договор за по
строяване на обекта. В 
срок от пет месеца ниш
ката строителна трудова 

„Граджеви-
ети, 6 и 8 септември са от тези дати. С ярката 
звезда на свободата се накичиха преди 39 го- Ц програма 
дини, когато над Сурдулишка, Бабушнишка, 

Димитровградска и Босилеградска общини — краи
ща, в които в найт°лямо число живее българската 
народност в С4*!РЮ, изгря слънцето на новия, соци
алистически живот- А това слънце се роди в свърхчо 
вешката четиригодишна борба на въоръжените с без 
пределна храброст Титови партизани и революционе 
ри против фашистните нашественици и поробители.
Оттогава под топлите лъчи на свободата в нашите 
краища, както и в цялата страна, избуява безспирен 
материален и културен прогрес- От селища, чиего 
състояние се описваше с няколко жалки изречения- 
Димитровград, Босилеград, Бабушница и Сурдулица 
израстнахг< в приветливи съвремени градчета с по 
няколко хиляди жители, с промишлени цехове и съз
нателна работническа класа, с модерни улици и жи
лищни постройки, с числени учреждения и институ- 

самоуправителната власт- Селата се благо
устроиха и разтвориха широки обятия за съвремие
то. Освободеният от експлоатация труд на социалис 
тическите сили при всестранна
страна бързо изличи картината на беда и немотия и 

тези краища с прекрасни

п организация 
нар” ще трябва да завър
ши първата фаза на обра
зователния център, а след 
това ще продължи изграж 
дането на другите фази.

НОВА ПО-НАСКОРО 
ЩА И ЦЕХОВЕ ПО РА
ЙОНИТЕ

В Димитровград вече се 
строи нов а сграда на по
щата, към която по-къс
но ще бъдат .монтирани 
5000 телефонни постове, 
като по такъв начин чув
ствително се подобрят те- 
леграфопощеноките съоб
щения в общината. В съ
щата ограда ще бъдат по- 
стрсгчи и 16 нови апарта
мента. За новата поща са 
обезпечени средства от 
29 000 000 динара.

Тези дни в Смиловско 
поле е завършен рибникът 
и вече са пуснати в него 
10 000 риби. Приключва и 
изграждането на трета фа
за в „Свобода” ...

(На 4-та стР-)

ции на

Димитровград: панорама
помощ от Цялата

Както ни уведоми пред
седателят на общинската 

Димит ров- 
град Петър Тасев, този 
обект Ще се строи в три 
фази. Първата фаза, която 
започва да се строи От 8 
септември 
учебни помещения на площ 
от 2411 ишадратни метра,

стабилизация- В чест на 
тази историческа дата — 
39 годишнината от освобо 
ждението от фашистко иго 
— на 8 септември в Дими
тровград ще бъде поло
жен основен камък на бъ
дещия образователен цен
тър- Вече са обезпечени 
127 милиона динара, като

изпъстри настоящето на скупщина в
дела.

синовна по-насръпващите празнични дни със 
чит, преклонение и признателност Ще си спом- щ 
ним за всички онези, които изнесоха на пле- 
си безчетни битки и сражения с врага, за зна- 
незнайни герои, които дадоха животите си за

В
ще бъдатщите

за което мечтаха и паднаха, че бдително пазим сво- 
бодата си и техните свещени завети: да живеем и тво 
рим в братство, единство и съдружие.

Пезултатна е и тазгодишната ни празнична рав- 
РносХка. Ше ни трябва много пространство 
* да изредим всички постижения между *ааг " 

редни празника на свободата. Ето само иаи-крупни- 
?е Босилеград получи два, а Бабушница един нов нро 

цех В Димитровград ще оъде положен ос
новен камък на нов образователен център, в Сурду- 
™^а ше започне строеж на детска градина. По села- 
;я г1по^тооиха десетица важни комунални обекти: 
мосТовН^тиаш, електрически мрежи, водопроводи 
Започна ^лизацията на програма за ускоряване на

В БОСИЛЕГРАД ЗА ПРАЗНИКА НА СВОБОДАТА

Още един промишлен цех
вата мрежа в село Барйе 
— също тзка дело на со
лидарната ПОМОЩ 
роката общност. В рамки
те на чествуването ще се 
проведе и тържествена се 
оия на обущпнската ску 
ищина, на която по търже 
ствен начин ще бъдат връ 
чени
награди и признания_на за 
служили работници и дей
ци от Босилеградска общи

мишлен Населението в Бооилег- 
радска община и тази го 
дина се готви тържество 
но м достойно да посрещ
не празника та свободата 
— 8 септември. Според 
приетата програма 
честнуване па празника п 
'навечерието на деня, кота 
то е изгонен врага от тери 
торията на Босилеградска 
община, :в Босилеград в за 
лата на Културния 

бъде изпълнена 
брата културно-забавна 

програма, подготвена от 
КХД „Младост'', 
ците

чки училища първите ча 
совс ще бъдат посветени 
на освобождението на на
шата страда от фашизма 
,и успехите в социадистиче 
окото самоуправително 
изграждане. На същия 
дон по тг.ржествен начин 
«де бъде предадена на упо 
треба и фабриката за пре 
работка на зеленчук и ра 
стенния, която е Дело па 
доходното свързване на 
мощните организации от 
региона и страната с орта

на ши-

развитието. поолямата ни радост от богатите на ДО-
сегашното свободно развитие е и наша голя

с-
дателния ТРУД, “га;с”0кОЙиото световно положение, 
становка у нас и неспок и ^ е необходим да
др-лзновеният и вдъхновен сВ0Й на своето.
утвърдим свооодата си, Д® ^следователно осъ-
Задачата ии е сложиа и вш ик по икономи
ществяваие на Дълг°с^оч“а0Тавд10Р С0Р очертава револ- 
ческа стабилизация, вк ято^ ^ сюК. ^ всеки

тоудовИИчовеКки гражданин за всяка трудова органи
зация "и местна обшност, - за всички нас заедно - 
започна още една съдбовна битка за страната. Има- \ 
ме сили и възможности, и требва да я спечелим.

За да бъдем и пребъдем!

г Осмосептември й ек и
об-

дом
йод на.

ще
В чест на празника и^е 

се проведат и Редица спор 
тви състезания, в 
ще участвуизвт отборите 
на ФК „Младост" ЮНА и
средношколците.

низациите от недостагьч- 
общини ка-,но развитите 

кцато е и Бооцлеграиска.учени- които
от босилеградското 

училище, обр<?.ю- ;По повад празника 
свободата по тържествен 
начин ще бъде предадено 
ма употреба и низкотоко-

на-основно 
,пател,пил център и войни- 

Босилег-ците-граничари в 
рад. На самия ДСн въ'в вси

М. Я.
Кирил Георгивп



НАС |I и аПО СВЕТА
ДВАДЕСЕТ ГОДИНИ ОТ „ПОХОДА КЪМ 
ВАШИНГТОН"

ПРЕДЛОЖЕНИЯТА НА ЮРИЙ АНДРОПОВ

Крачна към изхода? Две десетилетия без 

промениф Вашингтон: „Положителен знак" при условие 
предложението да бъде изнесено на официалните 
преговори в Женева ф Берлин: ГДР със задоволство 
приветствува. съветските предложения Ф Отрица
телна реакция на Бон ф Пекин: да се унищожи це
локупното ядрено оръжие

ваше или унищожаване на 
съветски ракети в други
те Региони.

Затшдногерманското пра 
впггелство оценило, че въг 
п,р0К1И положителните еле 
мгенти съветското предло
жение е „н©1 трием лчтно", 
защото потвърждава съ
ветското (Надмовше в Ев
ропа.

Германската демократи
ческа република със задо
волство приветст1 лувала съ 
верските предложения за 
намаляване па ракетните 
арсенали <п ги оценила ка
по още една круггна крач
ка към напредък в разо
ръжаването и женевски
те преговори.

Генералният секретар на 
Км та йската «комуни сти че - 
ска партия Ху Яобан зая
вил пред „Унита", че Ки
тай се застъпва за унищо
жаване на целокупното 
ядрено оръжие-

В политическите кръго
ве в Белград инициатива
та ша Андропов се оценя
ва като значителен принос 
къл1 усилията за преодоля
ване на застоя в прегово
рите по разоръжаване-

Бляп/тг на Мартин Люхер Кинг „всички хора в 
СДЩ да жиие»т с еднакви човешки и граждански 
прана" не се сбъдна, а положението на малцинстве
ните групи се влоши още повече

Ма 28 август 1963 годи
на в историческия „Поход 
към Вашингтон" участву
ваха 250 000 души. Предно 
ждаше г-и тогавашният из 
тъкнат водач <па черноко- 
жите американци и борец 
за граждански права и ра
вноправие Мартин Лютер 
Кинг- В историята остана
ха записани думите на Д-р 
Кинг, че „стуНува" деня, 
когато всички американ
ци, бели и черни, евреи, 
католици и протестанти 
ще се възползуват от ед
накви човешки и граждан 
ски права преди всичко 
от правата на тРУД, свобо
да >и мир.

Двадесет години покъс- 
но, на 27 август 1983 годи
на, пред паметниците на 
президентите Вашингтон 
и Линколн. отново се съб
раха 250 000
ход към тРУДа, мира и 
свободата”. Походът е де
ло на около 700 различни 
организации, които дове
доха свои членове от 350 
алгериканоки градове и се 
/;а. Събраха се да отбеля- 
зат годишнината на похо
да 'и да проверят какво е 
осъществено и неосъщест
вено от с:зса, за което 
се застъпваше д-р Кинг.

По въпроса на труда го-

Ако Съединените амери
кански щати се откажат 
от заплануваното инстали
ране на 570 
па. „першииг 
Европа, Съветският съюз 
ще намали броя на проек- 
тилите си със ореДен ра
диус на действие на 162, 
колкото имат Франция и 
Великобритания- При 
„излишните” ракети, сред 
кОмто и „значително чи
сло" модерни ядрени раке 
ти „СС-20", ще бъдат уни
щожени.

Това предложение на съ 
ветокия партиен и държа
вен ръководител Юрий Ан 
дропов предизвика голям 
интерес на световната об
щественост и внимателно 
се изучава в политически 
те кръгове на .много стра
ни. Андропов заявил, че то 
ва е „крупна крачка" на 
съветското 
към изнамиране

застоя в преговорите за 
прекратяване на въоръжа
ването.
наблюдатели «в Москва ечи 
тат, че това е и „отстъп
ка” на САЩ ас съюзницщ-о 
им в Западна Европа.

ворителите заявиха, че бля 
нът ,на Мартин Лютер 
Кинг е далече от Действи 

Чер нокожите

Чуждестраи «пито
ракети От ти- 
" в Западна телността. 

американци, и изобщо ма- 
линегвата в САЩ се нами
рат в ио-трудио положе
ние от преда. Сега 17 на 
сто от тях са безработни, 
а прели двадесет години 
бяха 11 на Сто.

Свободата, особено сво
бодата от всички видове 
насилие, и занапред оста
ва само велик блян.

Централен въпрос на то
зи своеобразен митинг бе
ше миръ.т. Философията 
на американската админи
страция и нейните съюз
ници е повече „М-икс” ра 
кети, повече „Б-1" бомбар 
дировачи, милитаризация 
на космоса за да се запа
зи мирът и осуети атомен 
удар на другата велика си
ла. Участниците в похода 
обаче единодушно изрази
ха несъгласие с тази фи
лософия и застанаха на 
становище, че за Америка 
и света каю цяло най-го- 
ляма опасност не е съвет
ската закана с ядрена вой 
на, но икономическите и 
социални сътресения, без
работицата и моралната 
криза, която разяжда раз
витите общества.

В американския Стсит 
делартмент съветската го
товност за унищожавано 
на договорен брой ракети 
се оценява като „положи
телен знак” при условие 
предложението да бъде из 
не сено на официалните пре 
говори в Женева. Вашинг
тон е
съветския тек САЩ да со 
откажат от инсталирането 
на ракети в Западна Евро 
па и да се изравни брояг 
на ракетите (по 162 в ар
сеналите на Франция и 
Великобритания и в евро
пейската част 
Освен това, предложение
то не предвижда огранича

това

„разочарован” от

на СССР).
ръководство 

изход от
хора в „по-

ГРЪЦКИТЕ СОЦИАЛИСТИ И ОБОБЩЕСТВЯ ВАНЕТО НА ЧАСТНАТА 
ПРОМИШЛЕНОСТ

Към реформа чрез контрол
ти”. правителството Ще 
формира постепенно таки
ва съвети и в останалите 
страсли па частния сек
тор. който е дохминантен 
е гръдкото стопанство.

Влизането в сила на за
кона за формиране на над 
зирателни съвети в част
ния сектор било оценено 
от ръководствата на гръц
ките синдикати като „ре
шителна крачка към демо 
кратизация ш социалисти
ческо трансформиране на 
структурата ша национал
ното стопанство”.

Формирани пръви „надзирателни съвети”, 
които ще съгласуват програмите на частната 
промишленост с развойния план на обществения 
сектор. * ЖЕНЕВА

Започна конференция за 
палестинския въпрос

Гръцкият парламент е 
приел закон за основаване 
на „надзирателни съвети", 
институции, конто по пре
ценка на управяващото 
Всегръцко социалисти чео 
ко движение ще имат пи
онерска роля в процеса 
ша обобществяване на клю 
човите предприятия в ча
стната промишленост и в

осъществването на рефор- 
мата, която е запланувало 
правителството на гръцки
те социалисти.

Първи „надзирателни съ
вети” вече са формирани 
в две компании по минно 
дело ша полуостров Евбей. 
В зависимост от това как 
ще функционират на прак 
тика „надзирателни

Под шефство на ОН, на 29 август в Женева 
започва международната конференция, посветена на 
палестинския въпрос. Откривайки конференцията, 
гленералният секретар на световната организация Пе- 
рес Де Куеляр заяви, че палестинският въпрос анга
жира Обединените нации от основаването им, но че и
след толкова години решение не е намерено.

Конференцията ще работи до 7 септември.сьве-
ВАРШАВА: В Полша се 
води 4 широка пропагандна 
акция с дел да се осуетя' 
възможните протести по 
повод третата годишнина 
от Гданските споразуме
ния.

ла Перон, който беше сва
лена От властта на24 март 
1976 година, 
лидера ша „трезвото тече 
пие" в движението ша пе
рени петите Итало 
за „свой" кандидат на 
президентските избо,р1И.

СТЪЛКНОВЕНИЯ В ПАКИСТАН Накратко определилаНасрочена стачка МАДРИД: Северните час
ти на Испания и южните 
области на Франция са за 
хванати от лошо

Лудерски живот” — предупре
дил Зиа Ул Хак.

„Движението за възобно 
вдаваме на демокрацията” 
в Пакистан за утре е на
срочило генерална стачка 
в провинцията Синд. Дви
жението призива привър
жениците си да протести
рат против убийството 
на около 40 души в стъл
кновенията с полицията 
на 14 август, когато в стра 
ната започнали стълкнове 
«ята. Според твърдения
та от страна на представи 
тели на движението в та
зи провинция от тогава 
досега са арестувани над 
10 хиляди души.

Преди няколко дни 
'кмстансжият 

Зиа Ул Хак отхвърлил вся 
каква . възможност 
разговаря с онези, които 
се застъпват за възобновя 
ване на демокрацията 
страната.

па
президент време, 

забелязано АДИС АБЕБА: Комисията 
на Организацията на аф 

единство, за-

каклзото не е 
през последните три десе 
тилетия- В големите наво 
дне1ния са загубили живо 

30 яйца, а още 20

да УАГАДУГУ: Горна Волта, в 
която неотдавна беше из 
вършен държавен преврат, 
тези дни получи ново пра 
вмтелство, от 40 членове,

риканекюто 
дължена
на стълкновението 
ду Чад и Либия ще възоб 
нови работата ои на 8 се 
птември в Либървил.

за разглеждане 
меж-в гиде си 

души са изчезнали безсле 
дно. -Положението е най- 
тежясо в Бастсия-

Той -е подчер
тал, че няма намерение 
да разговаря с политичес
ките дейци за положение 
то 'в страната, защ-ото 
„вотйко събрание на поли 
т-иците предизвиква хаос 
в страната". Тези, които 
се застъпват за демокра
ция , „се служат с «ася- 

«асилието изобщо

повече от които са граж 
дансюи лица. Председател
ят на Националния съвет 

капитан
БУЕНОС АИРЕС: На 30 
октомври трябва да 
проведат общи избори в 
Аржентина, след които та 

ТРябва да по
лучи демократическо ус 
тройство. Бившият прези 
дент на Аржентина Изабе

БЕЙРУТ: Жестоки улични 
борби се разширяват 
южните квартали към цен 
тъ|ра на западната част на 
ливанската столица, 
ваноката армия води жес 
токи сражения с шиитска 
та мюсюлманска милиция-

сеот на революцията 
Томас Санжара същевре
менно е шеф -на държава
та и министър на вътреш
ните работи.

Ли- 31И страна
ляе, а
«яма да бъде толерирано 

пешмтичеяз пакистанския
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ПРЕД ПРАЗНИКА НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА СУРДУЛИШКА ОБЩИНА ОТ 
ФАШИЗМА |

МАНАСТИР™ НА РЕКА ЕРМА КРАЙ ПОГАНОВСКИ

ПЪТЯТ И [ шии ИМА УСПЕХИ, 

НО И ТРУДНОСТИ# Рисковано 
защото има опасни места 

ф Тунел ши —

е минаването и пеш по ждрелото,

по старото трасе?
и след изпускването на ВНИМАНИЕ! — ОПАСНО 

водата от създаденото езе. ЗА ПЕШЕХОДЦИ... 
ро в ждрелото на Ерма, 
минаването по ждрелото 
на Ерма От Погановски 
манастир за Трънски .Ддо- 
ровци е твърде опаоно — 
изтъкват в Самоуправител 
ната общност за пъ,тища в 
Ниш.

От 14 март, 
на срутване на 
земя в ждрелото на р. Ер
ма край Погановски 
стир до днес 
усилията да се 
пътя. Обаче

ф ЗАЯВИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА ВИДО- 
САВ ДИМИТРИЕВИЧ

Както ни уведоми Сиби- 
нович и след освобожда
ването «на водата от изку
ственото езеро — изобщо 
не е за препоръчване да 
се минава по тази пътека, 
защото планината не миру
ва. Това твърдят най-из- 
тъкнати специалисти от 
СР Сърбия и региона, ми
на Бор и др., които на мя
сто са изучавали терена.

акция по електрификация 
или построяване на водо 
провод, пътища или Г1ТТ 
мрежа. Този възход тряб 
в а да продължи и 
пред. Предстодщият пет 
годишен период на мест 
но самооблагане безспор 
но ще ускори комунално 
битовото строителство.

Разбира се уи в остана
лите области ое постигат 
добри резултати: култура
та, образованието, спорта. 
Самодейците и спортните 
дейци, просветните работ
ници и останали дейци в 
„надстройката” чрез ома- 
совяване и всестранно ан
гажиране на разполагаеми 
те потенциали трябва да 
търсят решения за съще
ствуващите проблеми в те 
зи области.

Тук по-специално бих се 
спрял върху развитието на 
туризма. Власина трябва 
да стане туристически цен 
тър на тази част в Репуб
ликата. С дислоциране на 
определени промишлени 
обекти, е изграждането на 
нов хотел, уреждане на 
авто-къмпинг и други рек 
реационни обекти, Власи
на трябва да се „опреони”. 
Наш голям шанс е в ин
теграцията с ПКБ, чипто 

рама по икокномическа най-отговорни хора прояв- 
стабилизация. Като че ли яват интерес за развитие- 
в тази област не одге се то на Власина. Още пове- 
достатъчно ангажирали, че, че сега „Власина-про- 
Има явления на изчаква- дукт” е в състава на този 
не, сякаш друг да реши югославски сепскостопан 
въпроса, декларативна под ски гигант. Считам, че 
крепа без конкретни начи със съвместно развитие на 
мания. Това потвърждава овцевъдството, рибовъдст 
и обстоятелството, че фи- вото в затворен процес и 
зичеокият обем на пронз- строителството на нови 
водството намалява или е обекти на Власина ще До
на същото равнище от ла- принесат за окачествяване 
ни. Към тази програма на дейността и ще създа- 
трябва да се пристъпи мо де предпоставки за ком- 
билизаторски <и отговорно, плеконо развитие на тури- 
Знач и, по-малко формали- зл1а. 
зъм, а повече практична 
работа. Следователно, Дъл 
го срочната програма е про 
грама за всички, така че, 
и обществените дейности 
дейно трябва да се вклю
чат, каю намалят всички 
облици па нерационално 
■изразходване на средства
та и намаляване на потре
блението.

Доколкото се касае за 
Оурдулица, може свобод
но да сс каже, че тя ста
на модерно градче с над 
10 000 жители. С изменен 
лик — нови улици, съвре
менно архитектурно реше 
ние, тя се нуждае в мо
мента от съвременен въз
становител ио-спортен цен 
тър, комплекс от занаят
чийски работилици за нуж 
дите на дребното стопан
ство. Благодарение на са
мооблагането, не само гра
дът, но и цялата община н отелил. сподели предсе- 
коренно измени свод бит. дателят на ОС ВидосавДн 
Почти не съществува ме- митриевич. 
стна «общност, в които с 
успех да те е праведен а

Традиционно срещу Пра 
зника на освобождението 
председателят на ОС в 
Сурдулица говори за по
стиженията на общината, 
трудностите, с които се 
срещат трудещите се и 
усилията, които се пола
гат Да се надделеят про
блемите, спъващи общо
то развитие-

тт —- При твърде сложни
На наи-компетентно мяс ^ условия на стопанска дей- 

то <в Димитровград ни уве "

могат да се открият доста 
нови работни места. Общ
ността на интересите по 
заетостта е по-комплексно 
съблюдаване на незаети
те наистина трябва да ка
же кому в момента е най- 
необходима работа

зана

кога то ста- 
скали и

мана-
не спират 

разчисти 
ежедневно ност, така да кажа, при 

домиха, че населението в Щ изключително рестриктнв 
Трънски Одоравци, Искро | ни мерми> 1Най.Г0Лемият ус- 
вци, Петачинци и Куса 
врана е запасено с необ
ходимите стоки. Освен то
ва с тези села е устано
вена постоянна радиовръз-

пред строителите 
ват нови неизвестности и но 
ви опаоности. Както вече 
е известно оттогава до 
днес станаха още две го
леми срутвания, 
създаде изкуствено езеро, 
а това природно бедствие 
досега отне и три човеш
ки живота.

изник

нех безспорно представля
ва добрата стопанска дей
ност- относно стопанисва
нето без загуби. Друго 

важно постиже-
като се

Штвърде
■Ш- ние е, че Сурдулишка об 
Л щина, рядко като някоя 

търпение очакват деня, ко ^ друга, в навечерието нз Де
ня.на освобождението, я 

фабрич

на.
Дерекулчани обаче с не

В. Димитриевич
-ка година отваря 
ните порти за стотина но
ви работници. Едновремек 
но се откриват и преда
ват на употреба нови сто
пански, комунално-битови 
и културно-образователни 

Ш обекти. Така е и тази го- 
р дина: ще бъдат пуснати 
Щ в действие доизградени и 

реконструирани мощности 
в „5 септембар” и „Гале
ника”, а същевременно на 
населението ще бъдат пре 
дадени на употреба реди
ца комунално-битови обек 
ти: мостове, електрически

гато рейсът отново ще ид-Ц^жи’ в°Я°пр°воДи и про 
ва. за да не пътуват пей. | 0' , н
с часове по кози пгтеки | ру блем зана.
през Влашка планина и §§_ „ ^ ™
Гребен, по които са мина- |пРея предстаавлява заетос 
вали техни бащи и деди. «И3 на младите. Трябва да 
„ ^ п|се преустанови практика-Със сшоата на пътя в » ,м.ла^1ите да 1ЛЛОпат „а 
ждрелото на Ерма са за Ш ^ на общестВено.
познати и най- и Р ‘ политическите орган иза-
публикански деици. В » | и да търсят работа от 
щинската скупщина Дими- | слуцай до случай. Сдруже 
•гровград и в региона се л труд т,рябва да проя 
прави всичко въпроса сьс ■ ю повечв гь1Вкад0ст за хо 
сърощенията за с т* в А ^ проблем. Преди всичко 
Дерекула в най- к ро е А чрез разкриване на вътре- 
ме да се уреди. ш шни резерви, преквалифи

Урвите и дивата ЕрмаЯ кация, 
ще бъдат победени, сигурр премахване па хонорарна 

щ и извънредна работа, иен- 
М. Андонов|! сиониране на работници,

ще допринесе за повече 
справедливост в тази об
ласт. В провеждането на 
такава политика свое влия 
ние м място за изява тряб 
ва да намерят и ръководи 
телите на обществено-по- 
литичесикте орга низаци и. а 
не да се наместват от слу 
чай до случай.

Пред нас стои твърде от 
говорната задача: провеж
дане на Дългосрочна прог-

И покрай знака за опасност — мнозина жители 
от Дерекула рискуват и .минават по клисурата—

От обезпечените досега 
80 милиона динара към 30 

Всекиса изразходвани, 
ден работа в клисурата 
струва над 100 хиляди ди
нара.

— И покрай всичко —
не можем да кажем кога 
пътят ще бъде готов и къ
де ще се прокара: дали 
по старото трасе или ще 
се прави тунел през Гре
бен планина — казва Ве- 

Сибинович, секре-
Да кажем и това, че бъ

дещото ой развитие на об
щината е в три насоки: 
развитие на промишлено
стта в рамките на съще
ствуващите системи и за
читане принципа за соб
ствени суровини, 
има на територията на об 
щината, развитие на жи
вотновъдството и рибоовъд 
ството и на туризма на 
Влаоинско езеро.

Накрая Сурдулишка об
щина, като смесена нацио
нална среда, — сърби, бъд 
гари, роми и друпи, с ус
пех развива братството и 
единството, 
традициите на социалисти 
ческата ш революция, а 
с монолитността ои е при
мер за правилно уреждане 
на междунавдюналните от

лимир
тар на Самоуправителната 
общност за пътища в Ни
шки регион. >Ние напълно 
разбираме «неспокойстви
ето на населението в Де
рекула, в откъснатите се
ла, но изпречила се е „ви
сша сила” дето се казва. 
Правим всичко да попра
вим пътя, но овърви доста

дошколоваване,

но.
които

ИЗДАТЕЛСТВО „БРАТСТВО“
ТРУДНО.

Имат ли основание слу
ховете, че от силните (и 

количества взрив)

НА ГРАЖДАНИТЕ И 
ТРУДЕЩИТЕ СЕ

В СУРДУЛИШКА, БАБУШНИШКА, ДИМИТ
РОВГРАДСКА И БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНИ

ЧЕСТИТИ

големи
експлозия е станала тази 
злополука?

— Не- В никакъв слу
чай срутването не е ре
зултат от това, но е ре- 

на нестабилния те-

задълбочава

39-та годишнина от 

оввобождеиието «м
зултат
рен. Както казват сиециа 

строежът налистите, 
скалната маса е такъв» 
не е годен за прокарване 

съобщени^. Но 
както и да било — въпро
сът с пътя тук 'Ше бъд,е

с пожелани;/ за нови лични и общес
твени завоевания в изграждането на 
социалистическата ни самоуправител 
на и необвързана страна.

на пътни

подчертаваразрешен
Сибтович. Ст. Н. — С. М.
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БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА ПРЕД ДЕНЯ НА 
ОСВОБОЖДЕНИЕТО ОТ ФАШИЗМАОБЕКТИС РЕДИЦА НОВИ Време на постоянен 

възход
(От 1-иа сгр.) ТОорочната програма по 

стабилизация.
ра ще бшат открити ра
ботни места за още 314 
душм.

В скоро време значитвл 
ни средства 'ас бъдат ало 
жени и за подобрение н 
развитие на селското сто
панство — за завръдтаие 
на фермата а Бачево и 
за изграждана на козаро- 
овчарока ферма в Бороц- 
ско поло. като се 
зуват пасищата в мерите 

селата Борово, Врабча 
и Петачинци.

ЗА ПО-ДОБРО ОРГАНИ
ЗИРАНЕ

стопанска 
До средата та септември 
В'ьв попчки организации на 
сдружения ТРУД и и оста- 

трябва
до наа-малкп подробности 
да се „они'М!и” положение
то м там кьдсто стопани
сваното не върви под крак 

да се

В ход е подготовка за 
строеж на цех на кожара 
„Братство” в село Трън- 
оки Одоровци, в който п\е 
бъдат инвестирани 150 ми
лиона динара, а затваря се 
финансовия цикъл за от
криване ,на цех «а питки 
„Вулкан” в Смиловци за 
производство 1на пружини 
за семеринаи (остава да 
се обезпечи още сумата, 
която трябва да се запла
ти във валута).

палите среди

МЕЖДУ ДВАТА ПРАЗНИКА В БОСИЛЕГРАД
СКА ОБЩИНА, ПЕТ СЕЛА ПОЛУЧИХА ТОК, В ЧЕ
ТИРИ СЕЛА ЕЛЕКТРИФИКАЦИЯТА Е В ЗАКЛЮ
ЧИТЕЛЕН ЕТАП ДОКАТО В ОСЕМ СЕЛА СА ПРО
КАРАНИ ПЪТИЩА

В рамките на непрекъс
натия социалистически ра 
звоен възход ускореното 
обществено - икономичес
ко и стопанско развитие 
на Ьосилеградска община 
продължава вече години 
наред. Това, преди всичко, 
е 'резултат на всестранна
та солидарна помощ на 
широката общност и уси
лията които в тази насо
ка прави общинската скул 
шина, тРУДегците се и вей 
чк.и жители на общината.

с 'изискванията 
набележат конкретни мор 

преодоляване "а 
трудностите. Преди вси1 
ко трябва да се положа 
максимум усилия за но 
пълно използуване на същ 
ствуващите игроизводств 
ни мощности и да се по 
веде решителна борба про 
у и и уклоните слабости.

М. Андонов

изпол-
ки за

ци, Рибарци, махала Липа 
и Бресница е победен ве
ковният мрак. Електрифи
кацията пък на селата: 
Горна Ръркана, Барйе, под 

низкотоковата

на

В Димитровград наско- 
,ро трябва да бъде открит 
и цех на „Нитекс” от 
Ниш. С топа капиталовло
жение от 42 милиона дина

мяна
мрежа в село Райчиловци, 
и /някои махали в Горна 
Любага, е в заключителен 
етап. За тази цел в тече
ние на годината са израз
ходвани около 26 202 000 
динара, от които над 70 
на сто обезпечи Републи
канският фонд по електри 
фикация.

на
Всички сили в момента 

са насочени към провеж
дане па задачите от Дъл-

ОБЩИНА ПО ПОВОД 6 СЕПТЕМВРИ — ДЕНЯ НА ОСВ БАБУШНИШКА 
ВОБОЖДЕНИЕТО Й ! V'*'

По следите на лужниише 

партизански части Доход! юто свързване и 
обединяване на труда и сре 
дствата на босилеград- 
ското стопанство с по-го- 
лемм и мощни стопански 
организации от региони и 
страната е от превъзходно 
значение за ло-ускореното 
укрепване на материална
та база на общината. Вед 
но с това е едно от усло
вията и час по-скоро да 
догони средно развитите 
общини в региона. Колек
тивите: „Здравлье", „Зеле 
Велкович'' л Дръвообрабо 
твателния комбинат от Ле 
оковац, „Алфа" от Враня 
„Прогрес” от Свърлиг и 
„Електробосна" от яйце, 
които вече имат изграде
ни промишлени цехове, 
или пък тук имат свои 
трудови единици, на прак
тика потвърждават това.

Не по-малки са резул
татите и в изграждането 
на пътища в селата. Меж-

ганизацшг. Като почит към 
падналите за 
бойци на Паметник—кос
тницата в Бабушница ще 
бъдат положени венци и

жествена сесия на общи
нската окупщина, на коя
то доклад, посветен на ос 
вобождението и следвоен 
ното социалистическо и са

Тазгодишният празник
на свободата — 6 септем- 

4 ври — и 3 9-годишни н ата 
на свободно социалисти
ческо развитие, население 
то в Бабушнишка община 
ще ознаменува делово и с 
Редица тържества и ма
нифестации. От 1—5 сеп
тември, както е запланува 
«а в приетата програма 
по чествуване на празни
ка, ще бъдат организира 
ни спортни състезания за 
Купата на освобождение
то на общината и посеще
ния на родители на падна 
лите по време на НОБ па 
ртизани. Ще бъде органи 
заигран и марш по пътеки
те на лужнишките парти
зански части. В марша ще 
участвуват бойци, 
жи и военни 
от запаса, а бойците ще 
изнесат спомени от борба

ду двата празника, с по
мощта на общинската ску
пщина и доброволния ТРУД 

селата: 
Буцапево,

свободата

на жителите в 
Млекоминци,
Бранковци, Груинци, Ми- 
левци, Белут, Църнощица, 
Мусул, Горна Любата и 
Брестница, са изградени 
пътища в дължина от над 
40 километра. За изграж
дането им са изразходва
ни над 2 милиона. От кои
то 50 на сто обезпечи об
щинската скупщина. Ос
вен това през тоя период 
в града са изградили три 
улици: „Породин". улинауз 
към квартал „Магурка” и 
улицата към фабриката за 
чорапи. В .много села са 
прокарани съвременни во 

Наред със стопанското догтроводи и пр. 
укрепване, значителни са 
постиженията и в област
та на комунално-битовото 
изграждане на Босилеград 
и селата му. От миналото 
дишния празник на освобо 
ждението досега, преди 
всичко със солидарна по
мощ и общи усилия на 
всички организирани сили, 
начело със Съюза ;на ко
мунистите в селата: Ре- 
сен, Буцалево, Млекомин-

ЧЕСТВУВАНЕТО НА 8 СЕПТЕМВРИ — ДЕНЯ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА 
ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА

Бабушница
младе 

командири цветя.
В еъщия ден в Бабушпи 

ца официално ще бъде пу 
сната в действие трудо
вата единица за произвол 
ство на конфекция, която 
ще работи в рамките 
„Първи май” от Пирот- 
Тържеството по повод пра 
зника ще се увеличи с 
културно-забавна програ
ма, която ще изпълни КХД 
„Първи май” от Пирот.

В. Б.

развитие
изнесе

моуправително 
на общината ще 
Станко Велкович, 
дател
скупщина. На сесията ще 
бъдат връчени Септември 
йски награди и признания 
на заслужили работници, 
трудови колективи и о,р-

Всичко това, и постиже 
нията в областта на учеб
ното дело, здравеопазване
то, и др., се създават твър 
де ^благоприятни условия 
за постоянно подобряване 
на селския бит и съвкуп
ното обществено-Иконом и 
чеоко развитие на общи
ната.

предсе 
на общинскатата.

На 6 септември, в Деня 
па освобождението на об 
щината ще бъде твърде 
оживено и весело. Този 
ден ще бъде проведена тър

на

ДИМИТРОВГРАД 1

Предстои конкретна работа
тър Тасев. На заседание
то бе обсъддена и допьл- 
1нена програмата по иконо
мическа стабилизация, ог* 

до общината.

I

М. я.
— Реализацията на Дъл- 

програма по 
стабилиза-

госрочната 
икономическа 
ция е приоритетна задача 
за всички трудещи се 
димитровградска община. 
Затова всеки зает трябва 
конкретно да бъде вклю
чен в реализацията на ста 
билизационите програми в 
трудовите организации — 
бе констатирано 
данието на общинската ко 

икономическа

Венци и цветя на паметните местанаоящи се 
За всяка област са опре
делени конкретни носитб- 

определени 
Задължените за

в

Чеотвуването на 39-та го 
дишнина от освобождение
то на Димитровград0143 °б 
щипа от фашизма ще 
не под знака .на нови гРУ- 
доии победи и с редица ма 
нифестации. Същото 'Де 
започне 1на 7 септември ве 
черта с концерт на самоде 
йците, който ще бъде ор 
ганизиран пред платото, 
на Центъра за култура в 
Димитровград. На 8 сеп 
тември —• Деня на осво
бождението на общината 
от фашистко иго, в девет 
часа що бъде положен ос 
«овен камък на нова свра

новен камъж на нова сгра 
да за потребите на сред
ношколския образовате
лен център „йосип Броз 
Бито”.

По повод празника на 
свободата и постиженията

за постиженията които Тя 
Всекидневно Отчита в це
локупното ои развитие. 
На тържественото заседа 
ние на заслуж/или отделни 
лица, трудови организа
ции и колективи ще бъ
дат връчени Септемврийс
ки награди и признания, а 
те бъде 'изнесена и под
брана културно-забавна

ли и дадени 
срокове- 
отделни области трябва до 
15 септемюри да израбо- 

които сетне
ми-

тят тезиси, 
да доставят Д'о съответни- 

организации,

на засе-

те трудови 
т.е. комисиите за стабили
зация в трудовите

Становищата на об-

мисия по 
стабилизация, състояло се 
на 26 август т.г.

Това бе първото заседа-

са-в социалистическото 
моуправително развитие в 
общината на Деня на ос
вобождението (в Ю часа) 
ще бъде проведено тьрже 

заседание на Събо 
общината. На засе-

колек-
ТИВ'И.

комисия са за-щинската 
дължаващи за всички ос- 

Между 
бе казано тряб

яие /на комисията, съставе 
на об

програма.
На паметните ме

ста в общината, които сви 
детелствуват за злодеяни
ята на фашистките зло
деи, ще бъдат положени 
венци и цветя- А. Т.

на от представители
политическите ствено 

ра на
данието ще бъде изнесен 
доклад за ценностите и 
придобивките в овободно- 
то развитие на общината,

компоти.танали 
тях както 
ва редовно да се ипфор

ществено 
организации и директори
те на трудовите организа
ции, (общо 23 члена) на 
чело с председателя на 
общинската скупщина Пе-

ми рат-
А. Т.
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Сътрудни
чество на

СЪЮЗАОТ РАЗШИРЕНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ КОМИТЕТ НА 
НА КОМУНИСТИТЕ В ДИМИТРОВГРАД

Осъществяването на Дългосрочната 

програма-неотложна задачадело
Много често се 'изтъква 

сътрудничеството между 
армейците и населението. 
Юва се подкрепя и с кон
кретни данни в Босиле- 
градска община. Посоч
ват се съвместните акции 
в разрешаването <на мно
го ко(му в а ли о-битов и въ
проси в местните общно
сти, съвместни културно- 
забавни програми, срещи 
и прочее. Резултатите нс 
се отчитат само при че- 
ствуване на Деня на гра
ничаря
при чествуването на 
кември — Деня на ЮНА. 
Това се изтиква и на се
ло в годишните отчети.

Кои са тези резултати, 
съвместни акции, по-по
дробно ни информира Бо- 
р/исав Павкович, командир 
на граничното поделение 
в Босилеград. Тази сутрин 
го заварихме в канцела
рията му. Пред него е 
плана какво предстои да 
се' направи в следващите 
дни. И Павкович започна:

— Според нашите въз
можности, както и нужди 
те, настояваме съвместно 
да строим, да сътрудни
чим. През настоящата го
дина правихме път (разши 
ряване, настилка, изграж
дане на подлези и отводни 
телни канали) на пътя Бо
силеград 
Извор, -както и прокарва
не на нов път Груинци — 
Милевци в дължина от 
3.5 километра, строеж на 
път до Сушичка махала в 
дължина от 5,5 километ
ра. Общо, направихме пъ
тища в дължина от 30 ки
лометра. Но това не е,са
мо наше дело. "Участвуват 
и гражданите, а самоупра- 
вителната общност по ко
мунална дейност при об 
луди ската скупщина обез
печава нужните средства 
и та/ка покрива необходи
мите разноски.

ОТГОВОРНОСТ® ДА УКРЕПВА ДИСЦИПЛИНАТА, ДЕЛОВИЯТ МОРАЛ, 
ТА И САМОУПРАВЛЕНИЕТО

окорострелно са направи
ли Огромни вили и кули? 
Това на всички е добре 
известно, а почти никой 
нищо не предприема. Кои 

общко-

ОсъЩестзяването на Дъл ние със съадия период на 
миналата година, което 

стабилиза- зле се е отразило върху 
стопанството в общината.
По-малък доход е осъще
ствен и 1В „Свобода”, „Ме- саимоуправителни 
талац” и др. Със загуби 
са работили „Циле”
5 611 и „Комуналац”
270 000 динара. Величков ще ги 
изнесе също, че значител
но са пораснали отпуски
те по болест, а 
увеличен м склада
ви или недовършени сто- опущения, но 
ки. Необходимо е — каза действува или се премъл- 
Величкоо да се вземат сс- чават- Или пък там дето 
риозни мерки за засилва- стават се изчаква някой 
не на стопанската актив- друг отстрани да им ги 
ност- разрешава. С тази практи

ка трябва да разкъсаме —

гоорочната програма по 
икономическа 
цня е неотложна задача, 
в изпълнението на която 
трябва всецяло да се ан
гажират .всички трудови 
се и граждани. Това вед
но е проверка колко ко
мунистите .са подготвени 
да се заловят с разреша
ването :на съществуващите 
и ксн омичес ки трудности • 
Така най-накратко би мо
гло да се предаде съдър
жанието на проведеното 
на 24 август разширено за
седание на общинския ко
митет на СКС в Дими
тровград, в работата ма 
което участвуваха още и 
членовете на Комисията 
по икономическа стабили
зация, секретарите .на пър 
вичните организации на 
СК в стопанските органи
зации и директорите на 
повечето основни органи
зации на сдружения труд- 

В уводното ои изложе
ние — Непосредствени за
дачи на Съюза на комуиис 
тите в реализирането на 
задачите от Дългосрочна
та програма по икономи
ческа стабилизация Иван 
Денчев, секретар на

СКС в къси черти на- 
бзляза основните насоки, ь 
които тРя^ва да се дей
ствува. Намираме се в 
един преломен момент, ко 
гато е необходимо пълно 
ангажиране на всички тру 
дещи се и граждани. Стро
иш сме предимно на кре
дит, а построените мои но 
сти използуваме едва с 
50 на сто. Голям брой 
ООСТ работят но остарела 
технология и зависят от 
вносен възпроизводстпен 
материал. Това налага по- 
пълно да се «използува г 
производствените мощно 
сти, да се въвеждат пове
че смени, при 
къ/м домашни 
•па сУРО'В'ИНИ — 
между другото И. Дончев. 
До 15 септември трябва 
да бъдат из го твен и 
кретни програми и набеля 
зат срокове за действува-

Е, Павкович сти ни са нужни, ще ги
— развиваме и занапред, а
— ■ ония които са ненужни.

з«и акция проведохме съв
местно с младежта. Да не 
забравил! и довеждането 
на вода в Долно Тлъмино, 
а предстои ни и прокар
ване на мрежа на ток с 
ниско напрежение в Дол
но Тлъмино. Заедно с мла 
дежта помагаме на оста
рели семейства. В повече 
местни общности, пък и 
в Босилеград, редовно при 
подготвяне на културно-за 
бавни програми, младеж
та и армейците работят 
заедно. Това се манифес
тира в съвместно подгот
вените точки, почти при 
чествуване .на всички дър
жавни празници и други 
тържества. Съвместно уча
ствуваме и на спортни съ • 
стезанид по футбол, шах
мат, опортна стрелба и та 
ка нататък.

Сътрудничеството с ко
мандирите от запаса е съ
що на завидно равнище. 
Старейшините от нашето 
поделение помагат в обу
чението и професионална
та подготовка на тях. Си
гурно е, че в ерата на 
стабилизацията, вечки съв 
местни акции, в действи
телност са и голяма по
мощ на местните общно
сти. Сътрудничеството е 
традиционно планово и все 
ккдневно, и то надлъж по 
цялата граница и местни
те общности. Така разре
шаваме и множество въ- 

всеки-

реорганизираме. 
Добре е известно, че има 
лекари които дават отпу-15 август, или 

22 де ски по приятелство и ти. 
Има още редица други 

бавно се

също е 
гото-

ДА СЕ УВЕЛИЧАВА 
ИЗНОСЪТ

изтъкна между другото 
Алексов, като добави, че 
Съю^зт на комунистите 
трябва да работи много 
върху своята «идейно-поли 
тическа подготовка, за да 
може да се справя с про
блемите пред които е 'из
правено нашето общество.

— Имали сме и по-труд 
ни .моменти през изтекли
те 39 години и винаги из
лизахме като победители. 
Ще преодолеел! трудности
те и този път, но трябва 
да бъдем организирани и

Взимайки участие в ра
зискванията Михаил Ива
нов, директор .на „Тигър — 
Димитровград” изнесе, че 
затрудненото положение е 
продиктувано до голяма 
степен от повишението це 
мата на долара, а и без 
това затрудненият внос на 
суровини довежда в затру 
днено положение гумар- 
ската промишленост- Но 
съществуват и редица су
бективни причини.

Петър Тасев, председа
тел :на общинската окул- 

• щима изтъкна, че е необ
ходимо най-отговорно да се 
залсъам с изпълнението на 
задачите от стопанската 
стабилизация.
«::атг. програма, приета от 
■паг.-визшите наши партии 
ни и др. органи търси от 
всекито пъдна

Груинци ок
на единни.

Бранко Пейчев,
„Свобода”

дирек-
изиесе,тор на 

че трудовата дисциплина 
незабавно трябва да се 
заздрави, а Боривое Чи 
рич, директор на Здрав-

Дългоороч нит дом изтъкна, че зана
пред ще е необходимо по - 
тясно съдействие между 
Здравния дол! м трудовите

отговор- организации с пел да се 
премахват неоправдател- 
ните отпуски по болест

ност, коренна промяна в 
поведението. Много неща 
ще се учредят и в област
та на данъчната политика, 
в разполагането с «валутни 
средства и пр. Обаче ко
мунистите ще трябва да 
бъдат в първите редици 
на борбата за провеждане 
на задачите, които стоят 

Налага се да се 
дела.

проси, свързани с 
дневните потреби. Така хо 
рата в действителност са 
и граничари, пазят грани
цата. Но, все пак бих из
тъкнал, че най-добро е съ 
трудничезтвото с местни
те общности в Груинци и 
Долно Тлъмино. Края на 

акция празнуваме

ПРЕУСТРОЙСТВО 
В ДЕЙСТВИЕ

Помогнахме на населе
нието И в прибирането на 
реколтата в махала В елки 
чеви, в местна о^гнссг 
Божица, както и на някои 

стопани в местна 
Учас-

В заключителната 
реч на заседанието на ОК 
на СКС Райко Зарков пред 
евдател на ОК на СКС из
тъкна, че пред комунисти 
те ов общината стои задача 
да засилят дейността си, 
като действуват с приме
ра си мобилизиращо и на 
останалите трудещи се и 
граждани «в борбата за 
провеждането на задачите 
по стопанска стабилиза-

синасочване
източници
подчерта

пред нас.
.мине от думи към 
Ще трябва всеки да изиъл 
няда своят част от работа

всяка
взаимно, съвместно се рад 
ваме на общия успех.

селски 
общност Груинци. конзалесяванетовтвувахме 
на Милевска планина. Та- Б. К.

та.
не-ОТ НЕОТДАВНА В ДИМИТРОВГРАД След това Крум Велич
ков, член на Председател- 

ОК на СКС ии-
стоианскито

ОСТРО ПРОТИВ СТОПА
НСКАТА ПРЕСТЪПНОСТХлябът по-евтин ствОто .на 

формира за 
резултати в първите шест 
месена на годината като 
(подчерта че са осъшествс 
ии сравнително добри ре
зултати тъй като се е ра
ботило при затруднени ус
ловия, поради недостиг на 
върпроизвощетвени 
риали. Стопанството е осъ 
шествило общ доход от 

I 688 368 динара при ръст 
от 34,9%, който до голяма

Георги Алексов,
в СВР изнесе, че исе

начал- ция-Съгласно препоръките на Съюзния «зпъ,л- 
преизуча-г цените па хляба. Нужна е и широка раз- 

акция, правна.ни
още е прясъшо декларира 
■не па (думи, а на практи
ка не се действува доста- 

Не се

нителен съвет да се 
От 24 август т-г. цената му и Димитров, рад 
е намалена е един динар.

Според решението на изпълнителния СъДвт 
24 август т-г. хляб

ясн«ит©лна 
«но тълкуване на задачите 
от «програмата и решител
на «и енергична разплата с 
«всичко, .което се пзпречва 
по «пътя «на «изпълнението

тъчно енергично, 
сочат грешките 'конкрет
но «и 'Не взимат «навремен
ни мериш за «премахването
■им. Зашо в много ООСТ Необходимо е пълно еди 
стават ,кражби и др. вид нодействие я одиномис- 
па присвояване на об.чс- -тис. едно преустройство в 

гтшюн е резултат ох гю- ютено имущество, а ор.а- действие по пътя КЪМ исл 
«гонението на пените При ните на самювдраиителиия та — провеждането на 
някои трудови организации контрол и самоуправптел- Дългосрочната **о*Р^а някои г№01ви_ордйм^ _ ште ор1,ани ,не дейстиу- по икономическа стабнли-

" -ват? Кой има валута? Кои зашия.
хоро са теглили кредити и

при общинската скупщина от 
От брашно ТИП 850 (стегло е«ин .килограм), кои 
то до сега струваше 30 динара, сега струва 
29 дин. Хляб от същия тип брашно с тегло от 
800. Грама, който струваше 26 динара, сега 

Струва 26 динара, (но теглото му е 819 гра
ма). Това е полубелият хляб.

Хляб о-г брашно тип 500 или белият, с те 
гло килограм, който преда струваше 31 ди
нара, сега струва 30,50, Същият хляб с тегло от 
800 грама преди струваше 28 динара, 

и а 779 грама и струва 26 
А. Т.

мате- им.
съ

що

а сега 
динара. като

еграл” обмитят доход е
стд 7,4% в сравне

натеглото му е М. Андонов
мален
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ДИМИТРОВГРАДСКОТО СТОПАНСТВО ПРЕЗ ПЬР 
ВИТЕ ШЕСТ МЕСЕЦА

СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕЗ ПЪРВИТЕ ШЕСТ 
МЕСЕЦА НА ГОДИНАТА В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

ПО-ИАЛНО ЗА АКУМУЛАЦИЯДОХОДНОТО СВЪРЗВАНЕ - ГАРАНЦИЯ 

ЗА ПО-ДОБРО ПРОИЗВОДСТВО •НАМАЛЯВА ФИЗИЧЕСКИЯТ ОБЕМ НА ПРО
ИЗВОДСТВОТО

Димитровградското сто 
панство през първите шсц^т 
месеца т-г. работи при 
затруднени условия. Недо
стигът на суровини и въз- 
п роизводствспи матер и а- 
ли> който се чувствуваше ди 
лиинаяата година, е един 
от основиите проблеми и 
тави година. Към това тря 
бва да се добавящ и субек 
тиганите слабости, което 
зле се отрази върху общи
те финансови резултати 
за шестте месена. Те са 
незначително увеличени.

През първото полугодие 
димитровградското стона 
нство е остлдествило общ 
доход от 1 688 386 хиляди 
динара, 'или увеличение от 
34,9%. Но имайки предвид 
увеличението на цените 
през този период, тогава 
и увеличението на дохода 
е сравнително малко. Две 
трудови организации са осъ. 
ществили намален общ до
хед („Тигър" и „Мета- средствата за лични дохо- 
яац"). „Тигър" дори със ди и общо потребление са 
7,4%, което значително се увеличели за 16,1°/<>, 
отразява върху цялото сто 
панство в общината. Така 
например 'участието «а та
зи трудова организация в 
осъществения доход на об 
щината (392 847 хиляди ди 
нара) е намалено от 50,3% 
миналата година, на 37.1% 
т-г. Това допринесе да се 
намали осъщественият до

ход от 'индустрията за 
3,4% -в сравнение със съ- 
тция период миналата го
дина.

Чист доход е осъщест
вен в размер 280 955 хиля 

динара (увеличение от 
само 3,7%). Същевремено 
р а:л I редел ените средства 
възлизат на 286 837 хиляди 
динара. Със загуба са сто
панисвали две трудови ор
ганизации. Това са мебел
ната фабрика „Васил Ива 
нов—Циле" (5661 хиляди) 
и „Комуналац" (с 270 хи
ляди динара). При „Циле" 
съществува възможност за 
губата да се компенсира 
от ненаплатената реализа
ция, която възлиза почти 
кол кого и загубата (око
ло 5400 хиляди).

ф ОБЩИЯТ ДОХОД УВЕЛИЧЕН С 27 НА СТО, ДОХОДЪТ С 2,4 А 
ЧИСТИЯТ ДОХОД С 4,3 НА СТО ф ЕДНА СТОГ1А ИСКА 
ОТЧИТА ЗАГУБА, ДОКАТО В ЧЕТИРИ — НАДВИШЕНИ ЛИЧНИТЕ ДО
ХОДИ ф СРЕДНИЯТ ЛИЧЕН ДОХОД В СТОПАНСТВОТО 
9837 ДИНАРА И Е ПО-МАЛЪК ОТ РАВНИЩЕТО НА РЕГИОНА С 13 НА С ГО.

ОРГАНИЗАЦИЯ

ВЪЗЛИЗА НА

ма 11 174 динара). Иай-ни- 
сок среден личен доход

Основните организации 
на сдружения труд в сто
панството през изтеклите 
шест месеца ага т-г- пора
ди общите стопански за
труднения отчетоха окром 
ни делови резултати, 
мо ООСТ „Напредък" през 
отчетния период е отчела 
загуба от 4 121 000 динара. 
Обаче тревожи фактът, че 
и при -останалите стопан
ски организации в общи
ната средствата за разши 
ряването на .материалните 
основи на труда и резер
вите бележат значително 
намаление от 36,9 на Сто. 
хода и чистия доход. Пора 
ди това в четири органи
зации за лървите шест ме 
сеца на настоящата дело
ва година са надвишени 
личните доходи 
със сума от 
нара, което неблагоприят
но се отразява върху об
щата акумулационна спо
собност на организациите.

Главните носители на 
общия' доход са основната 
организация, занимаваща 
се с търговия „Слога” и 
Автотранспортната органи 
зация. Именно тези две ор 
ганизации в структурата 
на общия доход участву- 
■ват със 75,9 на сто.

Инак, през отчетния пе
риод най-гол я-мо увеличе
ние на общия доход отчи 
та Ветеринарната /станция 
60.3 на сто и възлиза на 
2 259 000 динара, което се 
дължи на напълното реали 
зиране на заплануваните

задачи. Най-малко увели
чение на общия доход от
чита комунал но-услу жна • 
та организации „Услуга” 
(само 16 на ото), докато 
Горската секция има на
маление на общия доход с 
24,6 на сто, което се Дъл
жи на това, че от начало
то на тази делова година 
кварцовата единица която 
миналата година работеше 
в състава на тази органша 
цчгя сега работи в съста
ва на Електробоона От Яй-

през отчетния период имат 
трудещите се въ,и Ветори 
нарната станция 
уволичение 49 на сто, след 
това в Горската секция 
12 328 динара, увеличение 
39,7

19 455,

Са-

иа сто. Най-малък 
пък личен доход през тоя 
период имат трудещите ее 
в ООСТ „Услуга” — 7881 
динара, увеличение 20 на 
сто и трудещите се в Ав
тотранспортната организа
ция 7889 дин., увеличение 
19 на сто.

От казаното личи, че 
бооил еградс ките сто па н - 
оки организации са вее 
още със слаба акумула- 
ционна способност. Из
ход от незавидното стоиан 
ско положение трябва да 
търсят в доходното свърз
ване с мощно развитие 
п рои .тв од стве ни орга н и за
дни в региона и страната. 
Това са основните насоки 
на Дългосрочната програ-

це.

Значително са намалени 
средствата за разширява
не на материалните осно
ви на производството, — 
с 43,3%. От друга страна

Изразходваните сред 
бележат увели- 

с 36,1
ства 

чение
възлизат на 319 727 000 ди

на сто и

нара. което се дължи на 
изострените условия 
стопанисване, 
ноог на общината от про
мишлените центрове, голя 
мото покачване цената на 
суровините и възпроизвод- 
ствените материалите, до- 
шите пътища. При топа 
доходът е увеличен само 
с 2,4 на сто и възлиза на 
88.714.000 дин., а чистият 
доход с 4,3 на сто и въз
лиза на 67 958 000 дин.
/
ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ ВСЕ 
ОЩЕ МАЛКИ

ма
отдалечн-позече 

9 974 000 ди- така
че съотношението е 90,4% 
към 11,7% в полза на лич
ните доходи. Чистият ли
чен доход е увеличен с 
18.6° у (в „Комуналац” над 
40%), х&ка, че~среден чиет 
личен доход в общината 
през първото полугодие 
т.г. възлиза на 9770 дина- 

А. Т.

ма. по., икономическа ста
билизация. които трябва 
да бъдат вградени и в 
собствените програми.

М. Я. ра.

СТОПАНСТВОТО В БАБУШНИШКА ОБЩИНА

Износът няколкократно увеличенВъпреки че през този 
период личните доходи в 
стопанските 
са нарастнали средно с 23 
на сто и възлизат на 9837 
динара, (в Южноморавски

възлизат

региона 31,1 на сто). Пора 
ди изказаните загуби, въз 
лизащи на 46 577 000 дина 

• ра — аз ООСТ „Вътрешна 
автогума”
(44 795 000 динара), ООСТ 
„Метакрилат”, „Сирчета- 
на” и „Конград”. чистият 
доход в сравнение с мина 
логодишния по съЩ°то вре 
ме е намален с 13,1 на сто 
и възлиза на 133 581 000 ди 
нара. От друга страна, 
обаче, подобрени са отно
шенията !В разпределение
то на този доход — нама
лени са средствата за лич 
ни доходи и съвместно по
требление, а увеличени за 
разширение на матерпал
ната основа на тРУДа, ко
ито сега възлизат на 
32 095 000 динара (увеличе 
ние от 68,7 на сто). В орав 
'Н0Ц1И8 съю същия 
годишен пер|ИОд сега е на
правена крупна крачка ц 
в износа. Същият е увели
чен със 77 на сто- и въз
лиза 
нара 
са с

Почти целият 
главно на конвертируемия 
пазар, на стойност от 254 
милиона динара, е осъще
ствила „Вътрешна автогу
ма". Тези средства са с 
2 на сто по-големи от за-

Загубите възлизат на 46 
577 000 динара __________

плануваните.
През този период в ба- 

бушнишкото 
са работили около 1900 ра 
ботника и чистият личен 
доход по трудещ се въз
лиза на
сравнение със същия в 
стопанството в република
та по-низък е с 31,8 на 
сто.

организации

стопанство
Стопанските 

цни в Бабушиишка общи
на през първото полуго
дие на настоящата година 
са били изправени пред 
редица затруднения. Пред
седателят на изпълнител
ния съвет на ОС в Бабуш 
цица йован Джокич каз
ва, че покрай субективни
те слабости — липсата на 
възпрО'И13водствеи и 
риали и затрудненото с 
тях снабдяване са една от 
причинте за честите за
стои в 
Следователно,. недостатък 
но са ползувани производ
ствените мощности, 
лен е физическият 
на производството, а сто
панските резултати са по- 
малки от заплануваните:

възлизащ

орган иза-
Тиъгр”

регион, където
9327 Вдинара.

СУР2 из ВЛАСИНСКИТЕ ВОДОЦЕНТРАЛИ В 
♦ ДУЛИЦА

♦

:
1
♦

:
♦ Очаква се презмпълнвние 

на плана
Загрижава ни — казва 

Джоиич и слабата ликвид 
ност на стопанството. 
Още повече ако се има 
предвид, че покрай изказа 
ните загуби непокритите 
заплащания от купувачите 
възлизат «а 22 974 000 ди
нара, дълговете към добав 
чините са почти 3 пъти 
увеличени и възлизат на 
120 611 000 динара, креди
тите няколкократно са 
увеличени и ‘Възлизат на 
745 323 000 динара. Съще
временно стопанските ор
ганизации за лихви трябва 
да заплатят 31 251 000 дн- 
/нара.

Повече От трудностите 
все още не са разрешени. 
Понастоящем 
телните 
тически сили в организа
циите и общината тъРсят 
нови възможности стопан
ското бреме успешно_ да 
изнесат-

мате-

Четирите водоцентрали на власинската си
стема имат за задача да произведат в настояща 
та година 279 милиона киловатчаса електроенер 
гия. Досега в тези водоцентрали, както ни осве 

МИОДРАГ РИСТИЧ, председател на Де-
116 милиона

производството.

доми
ловия отбор, са произведени над 
киловатчаса ценна енергия.

Планът за юли е 
17 милиона, а са реализирани

електроенергия. През август

мама-
обем

бил да се произведат 
20 954 000 кило- минало-планът 

на 12 август-ватчаса
от 16 милиона е осъществен още 
Резервите на вода във Власинското езеро въз
лизат на около 145 милиона квч и въз основа 
на хидрологическите преценки до края на го 
дината трябва да се получат нови 25 милиона 
кубически метра вода, което ще бъде достатъ- 

още 50 милиона ки- 
във

общият доход,
■на 1 214 208 хиляди динара 

22,9 -на сюе увеличен с 
(инфлацията 30,7 на ого! и 
в сравнение съ|С запланува 
ния е то-малъ,к със 17Д

на 267 660 000 ди- 
‘И покрива внох 
около 70 на сто.

начно за производството
ловатчаса електроенергия. По този начин, 
Власинските водоцентрали считат, че тазгодиш 

279 милиона киловатчаса електро

на СТО:-
С оглед на увеличените 

изразходвани средства, до 
възлиза на 213 077 000 

и отчита увели

износ самоуправи 
обществен о-пол и

ният план от 
енергия ще бъде преизпълнен.

ХОДЪТ 
дан ар а 
чеНще от самю 2,4 та сто 
(в републиката 32,8,

С. М.
а в В. Б.
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ЗА (НЕ)ИЗКУПУВАНЕТО НА ПШЕНИЦА 
В БАБУШНИШКА ОБЩИНА

ДИМИТРОВГРАД: СЛЕД ДЪЛГОГОДИШЕН ЗАСТОЙ

АГРОКОМПМСЪТ ПРАВИ 

ГОЛЯМА КРАЧКА
ПЛАНЪТ РЕАЛИЗИРАН

С 12 СТО
Акцията по изкупуване на 

желан темп и ако не се мени 
щата под въпрос е да ли ще се отстоят обществе- 
ните изисквания (за изкупуване 
леми количества)

пшеница не върви с 
отношението към еь- В ХОД Е РЕАЛИЗАЦИЯТА НА' ПРОЕКТ ОТ 3,2 МИЛИАРДА СТА

РИ ДИНАРА С КОЙТО СЪЩЕСТВУВАЩАТА ОВЦЕ-ФЕРМА СЕ УВЕЛИЧА
ВА С ОЩЕ 2000 ОВЦЕ , , ,на възможно по-го-

От засетите 2900 ха 
пшеница (7 ха в обществе 
ния сектор) селскостопан
ските- .производители в Ба 
бушнишк?. община очак
ват да •намерят около 5800 
тона.
план в общината трябва 
да се изкупят 2296 тона. 
До 25 август са изкупени 
само 270 тона

с Тодорович планът може 
да се реализира само с 
45 на. сто., Една от въз
можностите да се посгйг 
не повече от това е пше
ницата на селскостопан- 

приетия ските производители да 
се подменя с, брашно и 
с пшеница за семе. Разби 
ра се акцията да получи 
по-голям захлас- 

В обратен случай, не са 
региона. Защо бавно вър- , мо че малък ще бъде при 
ви акцията Вукашин Тодо носъ.т на общината в осъ-

местността „Сават" (или 
„Бунар"). В този обект Ще 

. се угояват 500 юнци, а в 
състав на него но все пак 
отделно, ще се построи и 
кравеферма за 500 крави. 
По този начин се създава 
•възможност !и съществува 
щия обект за земеделска 
механизация в Смиловци 
да се премести в бъдещия 
обект- Изграждането на 
два обекта един до друг 
дава възможност храната 
да се помества между тях 
и да се ползува за двата 
обекта. В състав на този 
•проект е и приспособява
нето на обектите в Иза-
товци за угояване на 
юнци.

Атрокомплексът в Ди
митровградска община е 
на път да направи голяма 
•решаваща крачка в свое
то развитие. Както ни ос
ведоми, генералният дирек
тор на трудовата органи
зация „Сточар" от Дими
тровград, Димитър Славов 
пред агрс-комплекса в об
щината стои светла пер
спектива, която трябва 
умело и целесъобразно да 
се използува.

сравнение със сегашното 
положение, много по-доб: 
ри условия за овчарите. 
Проектът ще струва 3 ми
лиарда и 400 милиона ста
ри динара, а оредствата 
са обезпечени от два из-- 
всра: 50 на сто дава Ре
публиканският комитет за 
селско стопанство, а 50 
•на сто Фондът за насърч- 
ване развитието на недо
статъчно развитите общи
ни на република Сърбия- 
За сега е необходимо са
мо да се обезпечи гаран
ция на банките за да за
почне реализацията на 
проекта.

Според

според
плана почти най-малко в

рович, завеждащ отдел и 
инспектор по селско сто
панство в Бабушница каз
ва: —■ Жътвата успешно 
приключи, но вършитбата 
в по-високите места 
още трае. При това и нае
мът от комбайнирането и 
вършенето все още изця
ло не е предаден, 
без оглед на това, че се 
полагат усилия, иланът по 
изкупуването не може да

ществяване целите на ико 
номическата
ция но и по-голямо бреме
то на общината. Още по
вече ако се има предвид, 

все че за прехрана на населе
нието в общината 'около 
23 800 жители) са необхо
дими около 4320 тона пше 

Обаче, ница. Тогава не е трудно 
да се разбере колко тази 
недостатъчно развита об
щина ще заплати ако в 

се догони. друг край на страната
Според официалните пре обезпечи около 3 хиляди 

ценки, конто подчертава тона пшеница.

стабилиза- Вече се реализира про
ект на стойност от 3 ми
лиарда и двеста милиона 
стари динари с който ве
че е набавена тежка меха 
низация за милиард, офор
мени са изкуствени лива
ди на площ от хекта
ра, а има средства за още 
50. С този проект съще
ствуващата евцеферма се 
разширява за още две хи
ляди овце, върши се мели 
орация на пасищата, нра
вят се два навеси за из- 
дояване на овцете, предви
жда се изкупуване на 50 
хектара земя-

500МЕЛИОРАЦИЯ НА 
СМИЛОВСКО ПОЛЕ

Специалистите са посе
тили и Боровско поле

Тези дни Смиловско по
ле посети група елеци али- и

В. Б.

НА ЗЕЛЕНИЯ ПАЗАР В БОСИЛЕГРАД

ЦЕНАТА СПОРЕД 

- КОЛИЧЕСТВОТО
Освен този, направен е 

и проект за доизграждане 
•на овцефермата. С този 
проект е предвидено ця
лостно да се завърши фер

ООСТ „Слога'1 мата, а това значи: да се 
направи обект за кварти- 
руване на овчарите с 20 
легла, да се .направят на
веси за механизацията, .да 
се набавят машини за под 
готовка на сеното (сега се 
разнася на ръка), да се 
уредят площадките по ко
ито се движат овцете и 
др. 'Предвидено е също да 
•направи резервоар за вода, 
който да се пълни от съ
ществуващия водопровод, 
но в случай да няма во
да да може да снабдява 
фермата 48 часа. Предви
дено е да се направи така 
наречената „ДЕС" бариера 
за дезинфекция, място за 
къпане на овцете, да се 
огради целия обект, да се 
озелени. С една дума да

са, защо 
не снабдява със зеленчук

зелениятТази година, 
пазар в Босилеград е по- 
добре и редовно снабден, 
отколкото предишните го
дини. Това преди всичко 
се дължи на частните про 

СР Македо

и магазините в останалите 
села, поне в 
центрове, е все още акту 
ален и проблематичен.

Когато става дума за це-

районните

изводите ли от ни те на зеления пазар в 
Босилеград може да се ка 
же, че те повече са дъл
жат на количеството и по
требите, отколкото на ка
чеството на изложените 
стоки. Така например 
миналия петък, килограм 

в чушки се продаваше по 
30 до 40 динара, колкото 

доматите. Сливите и 
крушите се продаваха но 
40 динара, дините по 20, 
гроздето по 40 до 50 ди- 

За отбелязване е, че га нара,-фасул зрял по 150, 
снабдяването а зелен по 60 динара, кар- 

_ -челенчук до значите тофи по 20 динара, а кра- 
със _ чагт ставици по 15 динара,
лна степен улесни и ст трябва да кажем, че то 
ната зарзаватчиииица, ^ пазщу&и Д0Н На зеления

започна да раоота пазар в Босилеград цените 
Босилеград, и която нав- бяХа съгласувани с 
реме и почти винаги е до те (В обществения сектор,
бре снабдена със зелен- обаче, след някой ден, ко

гато зеленчук няма ,в зар- 
,,Слога" тази го завафчийниците частните

разлика от преди снабдители цената ведна-
много по-редовно га покачват. Следователно,

тук инспекционната служ
ба 'в Босилеград трябва 
по-ефикаоно да действу
ва, защото в крайна смет
ка гърлят потребителите*М. Я. -гова

Лесковац, които и 
бяхаНИя и

преди в Босилеград 
главни снабдители със зе 
ленчук и ранни овощия 
Благодарение на тях, сега 

Босилеград човек 
же всеки ден да

пресен зеленчук, а
и с ово-

сти от Института за изуча 
ване на землището от Топ 
чидер и Института за жи 
.вотновъдство в Земун. До 
говорено е да се направи 
студия за 1100 хектара в 
Смиловско поле, с която 
да бъдат обхванати педо- 
л опи ята 1на почвата, атмо
сферните влияния, водите 
ц прочие. Въз основа на 
това ще бъдат изсушени 
600 хектара площ, 
цял остно ще бъде уред е- 

и на. Договорено е инвести- 
цион о-тех ничеоката до ку - 
ментация да бъде готова 
до 15 ноември, а реализа- 
цлята на проекта да започ 
не 1984 година.

определили точно мястото 
за изграждане на фер
ма за 1500 овце и 500 ко
зи. Условия за това има, 
веднага се решава пробле- 

електрически 
само

пътят, но и това не е не
разрешим проблем, поне
же шран ската 
ция ще строи път 
посока.

м о- 
се снаб

вв

ма с вода, 
ток. Под въпрос е

ди с
последно време

а не като предишни ищия,
те години само 
когато е пазарен ден.

в петък,
организа- 

в тази
зи година коятосе реализира цялостно та

ка както е замислено още 
при «изграждането. Заедно 
с това предвидени са 
обекти за пребиваване на 
овцете през лятото и то 
три такива обекта. Един 
в село Сенокос (в местно
стта „Забел"), втория в 
Горни Криводол и третия 
в Моинци. В тези обекти

по 600 овце, а ването на
ле е определена и микроло 
кадия за изграждането на 
•обект за угояване на юн-

Що се отнася ДО частния 
сектор готови са проекти 
за 50 миншферми за овце, 
крави, юнци и свине.

Това съдържа тази ре
шаваща крачка която аг- 
рокомшекса в Димитров
градска община трябва да 
шаваща перачка, която аг- 
говарнитв в селекостопан- 
оките организации.

ято
цени-

ор-и че търговскатачук 
ганизашя

Същевременно с изсуша 
Смиловско по-

дина за
шиите
и организирано досега вър 

снабдяването на своите
две зарзаватчийници,

магазините з се 
и Ради-

ще има
бъдат по-•към всеки ще 

строени и обекти за квар- 
на 4 овчар а. С

ши ка
кто и на 
Лагга Райчиловци 
чевци. Може би

тируване А. Т.Смиловско поле вци все обезпечават, ввълро-
СТРАНИЦА 7
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КУЛТ У Р А ф П Р □ С ВЕТАуО .ИЗКУСТВО '

кувайки различни образи 
нленяват нишките любите 
ли на филма, които редов
но им се отплатят; с бур
ни аплодисменти.

Да напомним накрая, че 
Ниш тези ини живее с 
филма, а най педесвт ина
та приоствуващи артисти 
предизвикват голям инте
рес 'В средите, к-ьдето ар
тистите ее откликват и 
отговарят на зададени въ
проси. За пръв път Орга
низационният 
комитет организира 
дневен няколкочасов раз
говор межда гражданите 
и филмовите артисти.

XVII ФЕСТИВАЛ НА АРТИСТИЧНИТЕ ПОСТИЖЕ НИ» НА ЮГОСЛАВСКИЯ ИГРАЛЕН ФИЛМ В НИШ
че и центъра на внимание 

<на „Филмовите орощи" 
в Ниш оа филмовите арти 

лостиже-

■н.

Голям интерес сред зрителите сти и техиите 
мия, така че вся!ка вечер 
ее провъзгласява „Артис- 

на вечерта", за което
грамота” за мъжка .и ..Го
ляма грамота” за женска

• „ФИЛМОВИТЕ СРЕЩИ НИШ ’83” — ПРИ
ЗНАНИЕ ЗА АРТИСТИТЕ 
Древната Нишка кре

пост- отново е арена на 
артистичните постижения 
на югославския шрален 
филм. Тук от .27 август до 
3 септември всяка вечер 
любителите «а филмовото 
изкуство наблюдават но 
два филма, производство
на родното киноизкуство- 

Тази година общо ще 
бъдат прожектирани 16 
филми: „Балкан експрес”.
„Дъх", ,.Еаза", „Хало так
си”, „Игмански поход",
„Още този път”. „Мъх на 
асфалта", „Моят баща на 
определено време”- „Нещо

тът
гласува иякалкохилядната 
публика. Досега за най-до- 
бри артисти са правъзгла 
сени Драгомир Фелба, Ба 
та Жмвоинович и други.

От видяното досега 
истина може .свободно да 
се каже, че югославското 
киноизкуство разполага с 
огромен талантлив потен
циал ,на изпълнители (фил 
мови артисти), които тьл-

фестивален 
еже-

на-

Ст._ Н.

I ♦♦ТВОРЧЕСКИ НАГРАДЕН 

КОНКУРС 

НА СПИСАНИЕ „МОСТ“

♦♦

Iизмежду”, „Нощ след 
смъртта", „Придошла ре
ка”, „Писмо-герб” „Черве
ният Буги, или какво ти е 
девойко”, „Съблазнение" 
„Трети ключ” и .,Дъл г 
тяло”.

Едновременно се прове
ждат редица сьпътствува- 
щи лганифестации, -между 
които
са „кино на открито”, по
сещения на организации на 
сдружения тРУД, устройва 
не на разговори с артист 
и прочие.

:
С цел да подтиква творческата дейност ф 

на литературното поле, публицистиката и нау^ ф 
ката на творците от българската народност ъ ф 
Югославия, списание „Мост" продължава да об- ф 
явява традиционния творчески награден конкурс ф 
за следните жанрове и видове: стихотворение, ф 
разказ, новела, есе, научна статия и публици- ф 
етическа статия. За посочените видове и жан- а 
раве се предвиждат следните награди:

”1
Както и в предишните 

години, така и тази за 
нан-добрите изпълнения на 
артистите ще бъдат разда 
дени традиционните награ
ди: гран-при „Челе кула", 
за най-добра женска роля 
„Царица Теодора”, за 
най-добра мъжка роля 
„Цар Констатин”, „Голяма

женска роля, награди за 
епизодни роли (мъжка и 
женска), както и награди 
за дебютанти (мъжка и 
женска). Едновременно Ще 
бъдат раздадени и други 
награди — за култура на 
речта, за артисти-натуриш 
чици и прочие.

Следва да се отбележи,

по-забел ежителн и

♦
ЕСЕ

първа награда 3000 дин. 
втора ” 2500

2000 ”

СТИХОТВОРЕНИЕ
1000 дин. 

800 " 
700 ”

първа награда
втора
трета трета

НАУЧНА СТАТИЯДИМИТРОВГРАДСКИЯТ ЛЕТЕН КУЛТУРНО-ЗАБАВЕН ЖИВОТ РАЗКАЗ
първа награда
втора
трета

НОВЕЛА
първа награда
■втора
трета

3000дин. 
2500 ” 
2000 "

2600 дин. 
2300 ” 
1800 ”Да не беше Ранко... ти и личности, тазгодишно 

то „Проклело лято” бър
зо би се забравило. Немо 
же, а да не се изтъкнат 
вече проверените дими
тровградски артисти — ху 
мористи Момчил о Андрее- 
вич и Слободан Алексич. 
които са и автори на по- 
голяма част от текстове
те, а Алексич е и поста
новчик на тази хумористи

първа награда 
втора ”
трета
ПУБЛИЦИСТИЧ ЕСКА 
СТАТИЯ3000 дин. 

2500 "За 'разлика от другите дейци. В изпълнението на 
градчета, Димитровград музикалните точки прият- 
мма едно събитие, през ля но изненада новата група 
тото което целият град „Тигър”, съставена от уче- 
очаква с нетърпение. То- ници на основното учили- 
ва е традиционното „Про- ще. За разлика от тях, на 
'кисло лято , заоавно-хумо ,някои изпълнители, които 
ристична и музикална про 
грама, о която Димитров - 
градските самодейци из
лизат пред публиката ви
наги в края «а август- За 
нея винаги се търси „би- 
Лет повече”, а след 
дълго се коментира. 
хубава традиция не из°- 
стана и тази година.

2100 дин. 
1500 "

първа награда 
втора ” 
трета

18002000 "

▼

I♦
! УСЛОВИЯ НА КОНКУРСА

1. Право на участие в традиционния твор- 7
списание „Мост” ^V♦ чески награден конкурс на 

имат всички граждани на СФРЮ-
2. Творбите, предложени за награда, тряб

ва да са на писани на български език — по въз- 
машина (раздел тройка)

нл,и четливо на ръка и да .имат обозначение т 
(шифра). Авторите трябва да доставят на Редга- ? 
кцията по три екземпляра от всяка творба, а ♦ 
името на автора трябва да е сложено в отделен ♦ 
ЗАТВОРЕН ПЛИК, въ,рху който трябва да е ♦ 

същото обозначение (шифра), което 4

I$
♦

можност 1на пишеща

това
Тази

|написа1НО
1наои предложената творба за награда.

3. Изборът на темата е свободен — спо- ф 
ред желанието >на автора. Препоръчително е ав- ф 
торите на 'научни (И публицистични статии да ф 

/внимание на 40-годишнина-.

♦За разлика от миналата 
година, когато основната 
тема беше транзитния и» 
изобщо туризъма и кога- 

гост- ♦посветят съответно
Второто заседание на АВНОЮ, на .разви- ^то като специален 

дойде (направо от Гърция) 
Предраг Гойкович — Цу- 
не, (тоова лято) всичко „се 
въртеше” около поскъпва 
нето на месото, (което го 
ияма) и прочие. Темите 
наистина .подходящи за та
къв иид програма, но да
ли поради малкото време 
за подготовка от десети- 

дена или

та от
тието на самоуправлението у нас, както и на въ 
проси от дългоорочната програма по икономиче 
ока стабилизация и пр.

4. Обамът на научните и публицистичес ■ 
мите статии може да бъде наивното. До 20 ф 
страници на пишеща машина.

5. Последен срок за доставяне на творби- ♦ 
тр на ~ппЯ|П|нпт ионния творчески изграден конкурс ф 
ад „Мост" за 1983 гад. е 15 НОЕМВРИ тл.
Творбите се изпращат 1На 
ВО БРАТСТВО” — ЗА ТВОРЧЕСКИЯ НАГРА
ДЕН’КОНКУРС НА СПИСАНИЕ „МОСТ” Кей 
29-ти декември бр. 8, 18 000 НИШ.

Резултатите «е бъдат съобщени 
Братство” и другите средства за масова ин- ^ 

българската народност в Югос-

♦♦
♦

♦♦
таланти.„Прокисло лято” открива нови

гър”от Димитровград !
на-петнадесет 
„несериозен подход" (раз
читайки ,на опит от пре
ди),. програмата беше ня- 

Нямаше 
а и тексто-

чно-забавна програма.
Цялостно погледнато, ди 

митровградчани са довол
ни. Техните очаквания на 
„Промиело лято” явно да 
чуят критика за 
нередности е нашия град 
изпълниха, макар и 
пълно.

поосвен с танцуването 
бината, гласовите възмож 
пости са доста охраниче- чрез
никак разтегната, 

динамичност, 
вете като че ли бдха не
доказани. Това особено се 
чувствуваше при 
дите и по-ийопитни

викИ да не беше извест
ният имитатор от Пърто- 
ПОПИ1НЦИ, който живее в 
Скопие, Ранко Рангелов 
сър своето извънредно ими 
тиране на известни артис-

!фармация на 
ЛЗВ1ИЯ.

МНОГО

РЕДАКЦИЯ НА СПИСАНИЕ „МОСТне-на-по-мла-
само- А. Г.
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Белград, 2 септември 198.'Комунист
Зрган на Съюза на югославските комунисти и ЛЬ на Съюза на комунистите в Сърбия

Пролетарии от всички страни, съединявайте се

г —\

Действително начало
2 момента съществен въпрос е: как вси

чки в страната ще се определят за не на
Дългосрочната програма по икономи- и второ, въз основа на кредитите да у креп- ако се знае, че сроковете за множество ста

ческа стабилизация- И това ще ни съпътст- не стопанството, което произвежда за износ, бшшзационни задачи вече са прескочени, то-
вува толкова дълго колкото документът бъ- Разбираемо е, че стопанските дейци изрази- гава всеки ден без стабилизационно поведе 
де валиден като платформа за 1излизане от ха максимална предострожност към сдружа ние е «еповратно загубен.
'икономическата криза и от откриването на ването, обаче същевременно с едно такова
перспективата на нашето обществено-иконо поведение опасно се застрашава производст- 
мическо развитие. От този аспект трябва вото, базиращо се на вносни суровини, 
още в самото начало на битката за неговото

вията в стопанисването, относно за създава- чало на прилагане на Дългосрочната про1- 
по-оправедл1иво съотношение на цените рама (края на годината) не е така далече, но

V' :
О очивката след приемането на Дългосро 
* 1 чната програма е „използвана” да се 

р работи и нататък както инак се работеше в
прилагане да се залитаме: дали основните ^ лаба е утехата ако като обяснение се последните няколко години, което подрива и 
становища в Дългосрочната програма ста- вземе фактът, не много по-лесно е острите без това тънките оонови на нашта икономи- 
ват обществено съзнание, колко нашето сто икономически завои да се преодоляват с «а. Има достатъчно причини щото поради От 
панство ги вгражда във всекидневната пра- прилагането на вече опитаните ,.мегоди”, ко лагането на действителното начало на иконо 
ктика? На такива размишления посочва ха ито по-малко или повече и доведоха до сто- мичеоката стабилизация (началото, което 

В Дългосрочната ланската задънена улица. Крайно е ©редно, трябваше да почне веднага след приемането
I Дългосрочната програма) да се наоляга 

върху отговорността за провеждането й и то
рактерът на програмата.
програма, впрочем, се разчита на неизоста- не такива постъпки минават и днес когаго на
вното и радикално изправяне пред поведени- на всички равнища взимаме курс към здра- |
ята. които ни доведоха до икономическите ва икономика, в която предимство имат по- ва веднага, 
безпътици. продуктивният ТРУД и по-плътното използува Върху нежелателните процеси през ав-

Р амият факт на приемане на Програма- не на мощностите. Разрезът е прекадено гол- густ повлияха и членовете на Съюза на ко-
^ ха нито означаваше, нито може да оз- ям за да може да се седи със скръстени ръ- мунистите на които —само няколко дни пре

начава скъсване с действителните нави- це и спокойно да се очаква какво ще стане ди приемането на Програмата, бе изпратен
по-нататък, дали стабилизационното съзна- Заключителният документ иа Деветото засе-ци и практика, обаче, все пак задължи всич- ж РН(1п

пей субекти в обществено-икономически^-жи- ние ще захване всеки отделен човек който дание на ДК на СКЖ, в които твърде ем^р-
участвува в стопанисването. гично и ясно се говори за диференциацията

Също така неприемливо е и вредно, че тъкмо въз оонова на провеждането на Дълго
икономическа стаби л и-

вот на по-голяма отговорност и дисциплина в 
поведението. Тези задължения на всички де
легатски равнища са приети, но щом настъ- до окончателното изготвяне и доставяне на срочната програма по
пи моментът същите и да се спазват в пра- „стратегическия план” (доверено на комнси- зация- Интенциите на този документ са поз-
ктиката, нещата се промениха. ята на Съюзния изпълнителен съвет за про- нати, не са непознати и хора които не ш за-

Първият видим знак за отстъпване бе веждане на Програмата) да се работи по-ста- читат, Ще има такива и занапред с оглед на
поскъпвайията. Друг, рому, без оглед, че досега много неща мо- теоните интереси чужди иа духа и словото 

жеха да се подобрят въз оонова на вече поз на Дългосрочната програма. Граничната ли- 
Да припомним: ния на отговорността, която отделя безотго- 

егоистично ориентираните трябва

августовската вълна на
не така драстичен колкото вреден със свои
те последици знак, съдържа отказването на натите ориентирни точки.
стопанските дейци с ползуването на валут- „Крайгеровата комисия изработи 17 доку- ворните и

кредити да решат един от парливите въп- мента, които са резултат на двегодишен труд още сега да се прокара. Никакви оправдания 
ооси в производството — недостига на внос- на стотици учени ат в тях всеки човеа*. може в стила че прилагането на Дългосрочната про 
^ сллювини и възпроизводствени матери- да намери своите задачи. Стабилизацията във грама предстои не може да се приемат, ако 

Коатко казано касае се за антистабили всеки колектив вече трябваше обезателно да не поради друго, то поради прозрачната так- 
оат,„гуиш повеление или за своеобразно пре- почне, а мерилата й — това е поне известно тика на всички, оказващи отпор на промени 
неборгване на основните поставки на Дълго- — са резултатите от полугодишното стопа- те. Чакането «а действителното начало мо 
оочната програма. Сторено е нещо, което е нисване и задачите до края на годината. Това же само на такива да бъде изгодно.

СР Т И нейните изходни изисквания — би било действителното начало на стабилиза-
усло- цията. Онова, което се предвествява като

«и

ни

Слободан Куюнджичв разрез с 
да се върви по пътя на уеднакяване иа на-

мът и дълбочината на съдържани 
ята както и разделението по кла- 

какво от собственото мина сове зависи от учебния план на 
трябва да се запознае поколе- всяка република и автономна 

М1ето «а младите югославдаш. Да райнина и от епецифичностите иа 
ли е оправдана досегашната прак мсторичеокото развитие на всеки 
тика, според която изключително народ и «вредност • 
просветният апарат дава идеята, зачитане на тези 
обема >и съдържанията, конто ис- ти »в споменатия проек , V*

трябва нататък да раз- нието по общественвде «ауш. а 
« ,с това и по история, би трябвало

да «ма 60 на сто обща материя- 
Тази ориентироака е резултат на 
дългогодишните договаряния меж 
ду осемте отделени просветни по 

—«е така рядко —

пуснала. Не е Също така неважен 
въпросът, кой е този, който ;,не опе 
ни с

УЧЕБНИЦИТЕ

Всеки своята история пок-
ло

югослапсобственото си минало ще учат
— поне според досегашния опитЗа кога и за какво от 

ските ученици,
— от становището на

гориците 
работват- Сигурно е, че една така 
в а роля 'Не дава на историците мпо 
го шансове за творческо-цаучер 
принос в сьддаваието на една 
книга.

най-много зависи
отделни про светни органи

личности от учебниците зна
ят 'всички югославски ученици, 
30 на сто са имена 'на династии, а 
25 на сто ст общия брой са лично 
сти с чуждестранно потекло.

К ол и чест©ечите 
до които стигна групата историци 

и непълно да действуват.

Дали югославските ученици 
повече, например, 33 пи 

Светозар Марко 
най-много от стано-

оки
те знаят 
пин Къси или за Топя би тоябвало да имат пред лютики. които 

ЮВД й сгдантТна просветната са продължена ръка «а ежедневно- 
лолитмка, юогато се бъдат оконча поят наддайте ка
ПГХ Га^Ге4—ПИ действително

на общите програмни ядра заоспов ^,7 ^но та!
кова .предложение е отражение на 
нашата обществена 
«ост, която — искали това учени- 
ците, историците и другите или не 
— има действително 
върху създаването на учебници по

вишетГна" просветните 
•във всяка наша .репуолика и авго 
номна покрайнина отделно, 
това говорят и досегашните V_ 
ници по история които, се ползу
ват в общите основи на предното 
реформирано училилге. Изсл^а‘ 
нията, направени от една лщпа 
Гро^есори и студенти на Белгре 
дския университет и Загребского 
свеучилшде показаха, че вдв вси 
чки учебници има далече повече 
отделно, особено, така нареченото 
специфично, отколкото обши ис-го 
рически теми и личности. 1 ака, 
например, за общо шест иоториче

Далиинтереси.показатели,
на

колкото
убедително овидетелотвуват, че в 
предстоящия
нето ма учебниците по 
трябва повече да се държи смет- 

Това подра1збира че, в целвку 
работа с повече пълномо-

период за изготвя- 
история ;гюто и общите основи на средно 

,то образование. действител
на. В проекта за общите ядра пише,пната
7ция" да се включат учениците, то 
ест историците. Защото, очевид
но е, че във веригата т правене- залегнат в програмите на всич 
то на учебниците, която съципя-

авторъ-г—реценезенгьт—лрос- ‘т

че са дадени насоки по отношение 
|ца съдържанията, които трябва

отражение

история.републики и автономни покрай 
обаче’подчертано е че „обо- С. Пауличват

нетният апарат, някоя халка е по- мини,



в Комунист
МЕЖДУНАРОДНИЯТ ТЕРОРИЗЪМ И ДИПЛОМАЦИЯТА шшшщ т

интернационал в Португалия и срс 
щу посланика на Саудитска Ара 
бия из Атина. За едни такъв брой 
покушения допринасят повече фа
К'1Ч>рИ.

Дий шопиатИ'Чеоки'1 с представи - 
тели са прицелни точки, фигура
тивни да се изразим, на широката 
„употребна стойност". Понеже са 
под защитата «и на международно
то право и )иа законните на държава 
та, където са акредитирани, 
ко нападение срещу такива липа 
получава почти гарантиран публп 
цитат ме самю в домашните иифор 
маги1внм средства, тю и па чужде
странните радио и 
вълни, както и юда световния пе
чат- По този начин, ог една стра
на, — гледано от становището на 
терористите — е осигурена интер 
•национализация на еД.мн местен 
проблем, (за чисто решаване се 
борят то) и, от друга страна дома 
пяното и световното обществено 
мнение упражнява патиськ върху 
домашното правителство да излез 
не насреща на исканията на теро
ристите и така да предотврати тра 
гичните последици и да амортизи
ра следващите вредил действия.

на сто изгледи, че ако главните 
Условия бъдат отхвърлени, всички 
членове на терористическия отбор 
да 'избягат живи в чужбина т пра 
ктичеоки 100 на сто вероятност, 
че тяхната акция ще получи ши- 
р о к я губли / штет *

От 127 опит и на терористите за 
отвличане на самолет (от 1 март 
1968 до 1 юли 1972) само около де 
сет са безуспешни. От останало
то число, по-малко От десет за
вършили със смъРт или арестува
не на терористите. После пропей 
тът на успешността в отвличане
то ига самолетите рязко спада — 
От 6 опита да се отвлече самолет 
(станали от края па юли 1974 до 
края на 1975 година) четири са 
успешни, а в два случая терорис
тите биват осъдени на смърт или 
'доживотен затвор — обаче успо
редно с това се увеличава броят 
на покушенията срещу лица под 
международна защита.

Терористическите актове, з ко 
иго не се стига до изнудване — па 
пример поставяне на бомби, атен
тати и г-н. едлт ожаха низък .про
цент на риск :;а терористите- Б 
периода от 1970 до 1975 година са 
заловени общо 267 терористи. От 
тях 39 биват освободени без нака 
зание, 58 избягнаха наказание, по 
неже получиха азил в драгата 
страна, 16 души са пуснати от за 
твсра под иска на други терорис
ти, 50 души са освободени след 
издържане на наказанието и Г04 
души бяха още в затвора в сейте 
мври 1975 година. Средното нака
зание присъдено на терористите, 
в случаите когато са съдени, въз
лизаше на 18 .месела.

На мерника 

на снайпера
вся-От всички интересни прицели, 

дизвикват интернационализация 
нията срещу дипломатическите 
изискват относително скромни средства по отношение на резултати
те, които може да се постигнат

коиго когато са нападнати пре- 
на терорпетическия акт, нападе- 
представителн или посолствата

телевизионни
|Г| роцесът по обединяване на ед- как вито са онези в Чили, Салва 

но общество, който води към дор, Гватемала ас т.н. Тока, .капри 
хармонично, активно единение, зае мер, в Салвадор, п началото па 
новано на строя, който граждани- ноември 1980 родина, само за една 
те — в атмосферата на високо по
литическо участие и идентифика 
шгя

седмица ултрадеошпчарските „уо 
кадрови на смъртта" ликвидирали 
над 400 лица, уж, с лява ориента-чувствуват като свой 

строй, довежда до демократична ция. В тези погроми участвуват и 
интеграция на обществото. Това 
е общество, в което се откриват

военните сили на господствуваща 
та военно-демохристиянска хунта, 

по-важни въ- Също така, само за осем дни
гло- Гватемала „еокадроните на омт-Рт- 

поед- та” убили дванадесет лица.

диалози по всички 
проси на „всекидневната” и 
балньга политика, в което

В

поставка за демократичната раз
мяна на мненията 
Роза Люксембург — „е свободата 
(която) е, преди всичко свобода 
на онзи, който мисли другояче”.

Тероризмът се упражнява покакто казва Относителна беззащитеност на 
прицелните точки на нападенията 
е също така един от насърчаващи 
те елементи, който допринася на 
определянето на терористите за 
покушения срещу дипломатите- 
От всички по-интересни прицелни 
точки които, — когато са нападна 
ти — предизвикват интернацисна 

п лизация на терористическия акт,

няколко начини ,а едно от възмо
жните основни деления различава 
така нар. „вътрешен” и междуна
роден тероризъм.

Първият вид тероризъм е насн- 
повече на политическата власт да лпе, мотивирано с осъществяване 
обезпечи авторитет и уважение, а 
законите престават да бъдат ефи

Когато (идеологията не може

на политическите цели, които про
веждат, от една страна, терорис- 

касно средство за осигуряване на тически организации (с лява 
социалния мир държавата (господ дясна ориентация) върху изключи- 
ствуващата класа) започва покушенията срещу дипломатичес 

кмте представители или посол
ствата изискват, относително, 
скромни средства в сравнение с 
резултатите, които може да се 

Ако към това се доба-

ВСе телно домашни прицелни точки
повече да контролира все по-голям на нападение и, от Друга страна, 
брой области на обществения жи- държаЕни или пол удържали и орра

илипостепенновот и по този начин 
го подлага на 
интервенция. В такова 
където държавата централизира и

ни, срещу (своите граждани 
строга и всеобща обекти от домашно потекло, 

общество,
С нападението върху посолс

твата при предварителна сериоз
на подготозка
обекта, проучаване на навиците на 
дипломатите, разглеждане на по 
ложението на сградата на посол
ството по отношение на други 
сгради и улици с движение и т.н. 
— и взимането на * дипломатите 
като заложници, терористите 
имат възможност да изнудват до
машната държава, след това, дъ.Р 
жавата която застъпват заробени 
те дипломати, или дори и между
народната общност. Така напри
мер,

„М— 19м,.
лу в посолството на Доминиканс
ка република в Богота и зароби 
60 дипломати и гости, които се 
намериха там, в своите искове ме 
жду останалото търсеха във всич
ки главни вестници в света, Да се 
обнародва „Манифестът" на тази 
организация.

В заключение може да се ка
же, че въпреки прокламираната 
защита на дипломатите, която га
рантират и международните кон
венции и националното законода-

постигнат. 
ви и самото естество на служба-Терористическият акт елемен- 

монополизира насилието под пре- та на извращение получава било 
текст, че със своята принуда да чрез нападение на цели, ползващи 
предотврати някое още по-голямо се с международна защита, или с 
насилие отнемайки го от отделни въвличане в терористическия акт

оглеждане ната, която допринася на изложено- 
стта на дипломатичееко-консулар 
вите представители, тогава е яс
но защо, въпреки увеличените мер 
ки на предпазване, числото на 
терористическите нападения сРе* 
щу дипломатите не намалява.

на средства или граждани от дру
ги страни. Така възниква между

лица и групи, създадени с усло
вия за въоръжена разплата между
опозицията <и властодръжците. народният тероризъм.
След това необходим е само по- |
вод, който наглед може да бъде ЗАЩО ТОЧНО ДИПЛОМАТИТЕ 
и безопасен, обаче в такава (пре- 
н а ситен а) политическа атмосфера

Онова което, покрай Другите фа 
ктори (насърчително действува въ.р 
ху по-пататъшното ускорено раз 
витие ма тероризма е високият 
процент <на успешно изведените те 
рориетически акции, както и гол- 

КАК ВЪЗНИКВА ТЕРОРИЗМЪТ, значение, умение по преговаряне ямата вероятност че изпълнители
представлява

Дипломацията, която в по-ши
рок смисъл означава наука за вън 
шните отношения, а в

достатъчен. л по-тясно терористическата 
която на

група 
28 П 1980 нах-

между държавите
За възникването на тероризма, инструмент на политиката, чиято 

от една страна, допринасят обек
тивните обстоятелства, т-е- неправ 
дите и несъвършенното в икономи
ческата база и политическата над- народната общност- Дипломатиче 
стройка на обществото, фушецио- ската активност се движи в рамки 

неговите (не)демокра- те на международното право, та- 
тически институции, ниското об- Ка че с нея не бива да се наруша Анализът на 63 терористическн 
разование беинедаята, отчужде- ват нормите, върху които почива акции, станали от 1^8 до и/4 ш 
носгга и изолираността на отдел- миролюбивото съжителство меж- дима — в които лицата под ■ 
ни хора и обществени групи, раз- „удържаните. дународиа защита са взимани ка-

и общата обще- Институтът дипломация е един то заложници или са били отвле-
друга от най-старите институти на меж чеми показа следващите Дс 

страна, субективната оценка на те «.аво^ипта ^орени запека и у^еха, ^
едно таково (спо- се^рат ощмв ^ в ^ заложниците да бздат успешно за

се ванеГо на държавите от тома вре робени; 79 на сто вероятност, всич
(Доилия Индия, Гърция и Рим), км членове на терористическия от

бор да 'избягат наказанието л 
смъртта без разлика дали са успе 

заложници; 40 на сто 
повечето

те на терористическите актове ще 
избегнат издържане на наказание-

цел е осъществяване на определе 
ни интереси на страната в общу
ването с Други субекти на между

то.

КАКВО ОХРАБРЯВА ТЕРОРИС
ТИТЕ?

нирането «а

витата корупция 
ствена фрустрация и, от

телство въ.в всяка държава, коя
то подържа дипломатически от
ношения, може да се говори са 
мо за относителна защита на ди 
гогаматите, тъй като те са в ола 

съществува ме 
тероризъм изобщо.

рористите, че 
ред тях) «еодържимо 
само чрез насилие може да 
промени, относно, че въоръжената ме 
алтернатива е най-бърза, най-цел е 
съобразна и в дадените обстоятел
ства единствено възможна.

състояние

Исторически гледано, терорис
тическите нападения срещу ди-п- ли да вземат 
доматите са били, а и днес са, Изгледи, че всичюи мли 

От своя страна, в тази верига много чести <и това «е случайно. от условията ожени
която насилието ражда наси- През изтеклите петнадесет години бъдат удовлетворени, ® "ол“ ®

я 123 ст-рани на света са тгзвърше ята където се тъРси нещо повече
обезпечено мина:ване или позво

ление за излизане от страната; 29 
сто изгледи за удовлетворение 

искания; 83 на сто из-

оност ®се докато
ждународен 
Тук отново се връщаме към иде-
ологпчеоко-политическата

ще
обагре-

•« да-1 ог

съществуващ те. Д болег ха езй сРещу турския посланик в се търси осигурено преминаване 
тогава Белград, представителите на ПДО яли излизане от страната за актьо 
тогава ьелград^^ ^ Социалистическия рите. на терористическия акт- о7

но>ст на тероризма различните под 
„рецепти" и войни стандар- 
меожество страни, за начи-

в
ходи,
ти на
ните на нег01ВОто осуетяване и раз 

на „своя" и внос

на
напа- -на всички

личното гледанене ма
терорът стане съществ,е1н 
на политическата система,

фашистка диктатура

мия" тероризъм.М-р Милан Пашански

се касае за



Комунист 3
НАШИ ДНИ кризи. Тези връзки са сложни и 

ДВОПОсОЧШ.
Освен това, светът заплува в 

икономически 
задълбочават 

1И1нак твърде дълбоки 
На неразвитатаНе само Европа ерата на огромни 

сътресения, които 
неговите -и I

Iпротиворечия.
част -на човечеството, повече от- 
КОЛ1КОТО «когато м да било в 
дерното време, е застрашено го
лото съществувание и затруднено 
преживяването обаче огромните 
неволи, без съ|М|нение универсал- 

структурни, не отминават ни 
-о богатите и развити 
Вместо рационалните решения

съ/що така би трябвало да 
; дат универсални 

' дрху споразумяване — във пове- 
чето такива страни все още пре 
обладава тежне1Н1Ието, 
за оздравлени е и по-нататъ.к да 

които най-тежко бо

Д дю-
око-алгериканските отношения. 

Уместно е, мисля, да припом- 
намерения, ним: за това. че м в ехото та хсл- 

|И .много -недоумения около тяхното зи.ншката еуфория, -когато на мио 
значение 'В практика. Това ще бъ зина се струваше, че на Европа 
т? адРидоката Декларация на се откри перспектива, съответно 

с-н А еренцията за ев-ропейока си ,на стабилния „детант”, югославя- 
гурност -и сътрудничество, на коя. 
то след толкова усилия, 'спотра- 
ждания и неизбежни компромиси, 
министрите на външните работи 
от тридесет -и пет страни—участ
нички -накрая ше -сложат своя под 
пие. След тази скептична коиста-

обра прохламация на 
подобри политически

о-ще

сгл и страни.
ните предупреждаваха, че този ва 
жен но малък континент не може 
да бъде остров на спокойствието 
;в развълнуваното море на светов
ната -нестабилност.. В това разби
ра се, ;не бяхме сами, защото по
литически и географски ограниче- 

тация естествено следва въпросът ният детант" на седемдесетите го 
дали беше от полза едно

1 оито и обосновани

разходите

15гурност И сътрудничество и
в Мад-

плащат тези, 
ледуват- И рязката 
ция" на лол-итиката на овърхеилн- 
те, стремежът да се заздравят соб 
отвените -сфери на влияния, а вся 
чсо -вълнение в тези сфери — от

„идеологиза- безкрайните пораждания 
рид. Тези страни са същински ар- 

на Мадридския документ.
по-широко 

споразумение, би

такова дани -наистина -не обещаваше мно 
усилие, което трудно ш.е може го на мнозинството от човечество 
непосредствено да разведри евро т0. Трябва -да си спомним, че осо 
пейоките и световни хоризонти, бено колко ня-ко-и от участниците 
Макар, че Мадридската конфеРен- .в хелзиншката конференция 
ция мс-же -някому да изглежда ка 
то м-иротверна Сезифова работа

хитекти
който, както и всяко 
■международно 
:.гожал да бъде и -по-добър, обаче 

непосредствено добър.
под

чертаваха значението на средизи 
мнолюрската димензия на европей 

на мар-гините на изострените ме- ската -сигурност и посочваха на 
ждублокови конфликти, отгово трайната опасност огнищата 
рът на предходния -въпрос тРяб- конфликти южно от Средиземно 
ва да бъде категорично положите море отново да заразят неговите 
лен. северни брегове.

секаквото -и да е причинено 
тълкува като субверзия на другата 
страна; до голяма степен израз на 
отпора срещу необходимите про
мени в международните пол-птиче 
ски -и икономически отношения.

I такъв е

И други страни, на двете стоа 
ни на блоковата разграничен ост, 
бяха заинтересовани за това, въ- 

- , да не се загубят 
резултати -на „детанта”, 

икон омичеою I

на

преки воичко, 
всичкиКоифронтациите, донякъде ук- 

г©ни на нашия континент по вре 
м-з на ,детанта” и тласнати в оне 
ул части -на света, където разгра
ничаването между блоковете бе 

,, се врънаха, раз- 
бумеранг в Европа.

Не става въпрос само за това, 
че е обезпечен континуитет

„Детгнтът” като световен про- 
на цес никога и не е съществувал,

„хелзиншкия процес”- с -голелит Декато белезите на отслабване на 
мъки продължаван в Белград, че напрежението в Европа още се ум
в следващата фаза вероятно ще чожаваха, -н-ито броят, нито интен
имаме по-комплексн и преговори за мгггтът на конфликтите, интервеи 
военните видове на европейската дал те, заканите и натисците в ши 
сигурност, -или че на министрите тге-хите европейски пространства 
Громико и Шулц ще се даде вьз- не намаляваха. Говорейки упрос

тено, глобалните интереси и ам- 
преговори, пое бипии на свърхсилите съ.щевремен 

но произвеждаха пространствено и 
се съдържателно ограничен европей

особено неговите 
.-.феоди. Този -интерес се матерна 
:улзира в работата на Мадридската 
конференция- Накрая, очевидно е, 
че нито СССР нито САЩ, като ва
жни фактори на европейската си- 

■ рност -и сътрудничество, не са 
готови — въпреки жестоките зза- 

■:емни обвинения и

по-малко остро 
бира се, като 
Не само в обл-ик на ракетните на 

мевари на нацтолемите сили,
1 под формата на сложните и 

-птилните настоява пия дъ ржанието 
:а съюзниците в най-голяма въ.змо 

■степен да се подчини на це-

Г •)

фактическата 
онфронтация — да поемат риск 

ла прекалено драстичното влоша- 
Мс-ие на обстановката в Европа. И

можност да поразгезарят за съд
бата на текущите 
ветени на ракетите или опасности 
те от ксюмоса. Не трябва да 
утешаваме нито как ето по-добре скки „детант” и извън европейски

стълкновения. Не .може, разбира 
се, да се твърди, че всички с'ьв- 

вербални вза ременни военни или 
но зъобше да състояния са -непосредствен про

дукт на тази конфронтация, оба
че рядко коя е лишена от такава

*сна
лите на тези сили. г айчмалкб не е сигурно, че техна- 

та относителна предпазливост, ко
ето се касае за Европа, ще осуе 

ти по-нататъшното трупане на ра
кети, обаче тя налагаше известна 
конструктивност в Мадрид, поне 

пожъсшите етапи на тамошното 
заседание еча Конференцията за 
европейска сигурност -и сътрудни 
чество. Мадридските усилия и ре
зултати, поради това, не би тряб
вало да се подценяват- Това, по
край всички -недоумения и оправ
дани въздържания, е -необходима 
политическа инвестиция, в право
време и -на право място.

Воичко това бе противно 
;;тснц1И'Ите на онези 

на хелзиншкия процес, които в не 
-виждаха вълшебно решение.

на
поборницие, че някъде се разговаря за сът

рудничество и че в това направле
ние со правят пене квазивоенпи го -не

обаче ио-скром-но, възможност за 
все по-добри решения — ако про 

есът продължи и ако му се да- 
■ло-не постепенно, споменатото 

значение. В Европа

им ни отстъпки
не се разговаря, въпреки че и то
зи рутинен коментаторски аргу
мент не е4 без стойност- Ефекти- връзка, причинна или последична. • *е

Беземисленно би било да се ме- I 
ои колко Близкият изток,
киста. Средна Америка или някое и необвързаните страни, 
от африканските огнища на кон- ки всички рискове на

поляризация, те правеха 
каквото можеха за да залазят от
слабналия „хелзиншки дух , и в 
острите, американо-съветски сбл-у.с 

склонни към влошаване, раж «клания на белградското заседание
Конференцията за европейска

I :./.-версал-110 
Афга -;оа бяха предимно -неутралните

Съзнавай 
блоковата

те на конфронтзцпите на велики-, 
те сили започнаха от въневропей- 
ската „периферия”, заканвайки се 
да се върнат в европейската люл

студената война. В такива фликтите влошаваха 
условия, трябваше обективно да 
нараства политическото значение 
на Мадридската конференция

— такъз противовес на и© наги 
прекъснатата деградация на съвет-

всичкоамерикаио- 
отношения, или кол-

ка -на
отдетските
ко обратно, тези отношения са ви

К'1-

Др Гавро Алтманто какъв даха нови и подргяваха старите -па

Лятото -минава, още едно в ре
дицата празни, скучени нишки ле- 

В края на август в Ниш прис
тигнаха артистите на югославския 
филм на свой фестивал. Градът 

Започнаха тържества. С 
фестивала и редица други изяви, 
които колко толко -наваксаха част 
от онова, което липсваше през ля-

хойто буквално скучаеше край ГВ 
репризите илш по кръчмите с по- 
во-компонирани

ЯЛОВО КУЛТУРНО ЛЯТО
народни п стара та.Очанвайни артистите градски песни.

Не бяха аршини и -нишките „кн 
надж1И1и”, защото с дни въртеха за 
падногерма-нски или датски, сек
си комедии и хо-нгкогоапакп ка
рате — филм-и.

А че градът има публика, особе 
но млада, м за п-о-серпознн култур 
аги лтатгифестацирп показаха преди 

-на сериозни ан

оживя.
И покрай големите планопа в Ниш протече едно отегчително 

лято. без по-значителни културни събития

и иш е 
лен

на красавица от юж-ната част на 
Сърбия”, „Ксрва-н па акордеонис- 
ул" и състезание на любители ме 

„Младият Ниш пее”, пък кой

многолюден промиш- тото.
нои културен център, 

център, който няма нито свои 
.ни игри", нито „културно 

„Сто дни културни " 
■кул-гурпи манифестации, 

имат Аранджеловац или № 
рит През лятото Ниш (за култу
рата) е мъртъв град, който не на

пито естрадните печал-

Действително, това не е онова 
същинското, лто поне ставаше не
що. На съответните трибуни наро-

„Дет 
< лято', 

събития”,
тщ
то обича — нека заповяда-

А кх,м средата -на юни на преп 
хоиферен ция представители 
Самоуправ-ителнара общноор

■култура и на Тури

лгн-ите -го-стування 
са-мбли. Това лято се потвърди, 
че за потребите и желанията на 
тази публика малко кой води сме 
тка, лък -и онези които са плато* 
ти. Известна е истината за която 
и „врабците пеят”, че „културата’ 
в града води администрация, хора 
-минали оз -нея от учебните заведе 
шия, Ш1Л1И средношколци, вместо 
специалисти или поне ©нтузиасти. 
Ето за-що тук мина-в ат разни „кер
вани” и „хубавици”, защото това,

дът можа живи да види своите 
любимци и нещо да ги попита. Ос 
вон то-ва -гласува за ,.нашия филм”. 
,,-най-артиста” и присъди „свои на 
гради”. Героите на нашия голям 
©кран му ласкаеха, -как това е 
прекрасна „найшублика”, жаквато 
„никаде шяма” и зато>ва биваха въз 
-награждавани с бурни аплодисме 
«ти. Всички, според обичая, оста-

нито
нито
КВ-ИТО

ка
на
на

интересите но 
етическия съюз па общината пред 
вестиха богато и съдържателно кул 

тридесетина
вестяват
°аРНародният театър, който в юни 

сезон, е празен — 
■видяхме нито едно 

Стериимото
. миналата и 

. Ниш няма (а 
Тазгодишният

турно лято — дори 
манифестации. Дадената дума ся

коизавърши саоя 
това лятно не 
представление от
рйе, както 
пре;(!И1лните години 
имаше) и кабаре, 
юли и август ни концерти, макар че -«'-овоансам 
бли ггропт,тупаха през града 
други места.

Вместо всичко това „Джаз му 
организира „Изоор

,каш се забрави — тук—таме 
церт на ггромена;I,на музика за бай 
оките пости, няколко представле
ния на самодейците фолклористи 
и няколко „изложби пътьом". Об
що взето, малко и .недостатъчно, 
особено по времето когато .мнози- 

отказаха 
Топа лято

позо ■наха Д01В0Л1Н1И.
Впрочем, след сериозните Дра

на лятото
биваше

т”. 1М1И, с К'01Ито в началото 
общинската скупщина заплаши на 
рода, необходимо е да се .промени 
■репертоара и та .публиката да се 
предложи и малко „леко разплело 
ние“.

уж, „търси народъ
Когато е така в пъпния сезон, 

защо би било по-инак през лято
то? Бюрократичвоките навици и ад 
министративните норми трудно се 
променят. Но, тоиа е вече 
тема.

,нямаха по-значител

на мишки граждани се 
от годишна почивка, 
градът повече отколко то 
и да е побрано бе пълен с народ,

другокогато В. Филипович
ГуЬт Иаисус”
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ВМЕСТО ДНЕВНИК 5 вадат, докато им покажат. докато 

им докажат, докато легне ате, 
мине работното време. Казват, че 
работим сто дни по-малко от шюн 
питс. Някои предлагат събрания- 
та да св провеждат в събота и 
неделя, 1'рдиишата почивка да се 
■намали на половината,
■ге празници да сс празнуват един 
ден и лр. Но мнозинство не може 

обезпечи ни в работното вре

но на картичките за снабдяване, и 
точно знаем какво ни очаква. Не 
се търси вече и дстелинка с че
тири листа. Щастлив е онзи, кои
то днес намери четири ежедневни 
ка, които еднакво информират за 
едно и също събитие. Вярва се, че 
ще ти се случи беля, когато чер 
на котка просече пъдя ти. С ог- 
лед на положението в снабдяване 
то с гориво, изглежда котката те 
бъде единственото същество, кое 
'[•о ще се движи по улицата.

Онова с к-оминоч истините е чие 
та глупост. Ако на улицата забеля 
заш инспектор от СДК, това озпв 
чана печалба — от 3 до пет годи
ни. А хороскопите по (вестниците? 
Глупости! ДЕВИЦИ вече няма ни 
в оонвпито училища, 
сс продават като телящ, ВАТИТЕ, 
са неточни и .какво тогава? В ка
кво да вярваш ? В стабилизацион
ните мерки, разбира се!

И ключов, и парачински въпрос
НЕДЕЛНО ОПАНЧИЧ Сараево Овс Ти Анто СУЧИЧ. 

Защото, когато беше митата за 
Олимпиадата, говореха: СВЕ ТИ 
АНТО, а ние ще помагаме. И та
ка, ОЛИМПИЙСКИТЕ КЪРТОВЕ 

’ са в Сараево, а ОЛИМПИЙСКИ. 
с ТЕ ДРУГАРИ по белия овят.

Сараево е прочуто по собстве
ните си специалитети. Всекидне
вно могат Да се видят: КИСЕЛИ 
МУТРИ на гишетата,
УШИ на събранията,
ШКЕМБЕ, когато сс върне от -Ра 
бота, РИБя ЧОРБА по кафенета
та, КНЕДЛИ В ГЪРЛОТО, 
на ТВ—новини съобщават за нови 
те ц©ни, а сараешските зетьове, ко 
гато и.м дохаждат па гости тъ
щите, най-м-пого обичат ГЮЛ БЕ 
ЩИЯ.

държавни
— Хало, Радио—Сараево?!
— Тук редакцията на ,,Кому- 

нмст"...
— Съжалявам, сбъркали сте, 

главният- и отговорен редактор 
на друг номер...

— Търсим худгариста Неделко 
Опанчич...

— А защо, моля ви се, аз до
сега не написах за вас н-ито една 
единствена буква...

— Тъкмо затова... Моля Ви се, 
изпратете ни нещ<^,..

Така започна, не зная как що 
свърши. „Комунист” чета седми
чно, а комунистите ежедневно. 
Кам щастие това да е единстве
ният комунист, който може да се 
купи. Бога ми, мнозина се прода
ват и за валута, за плацове, за по
стове, за записване на децата си, 
за наместване на роднини. И то 
ва е, брат ми, единственият „Ко
мунист”, който излиза на опреде
лен брой страници. Мнозина на 
ши комунисти .могат да се видят

да сс
мс, а камо ли в събота, цените ве
че намалиха годишните почивки,

не-а ако отмира държавата 
1са ЖИВЕЕ ПЪРВИ МАЙ, ДЕНЯТ 
НА РЕПУБЛИКАТА И НОВА ГО
ДИ НА поне два дни.напълнени 

МЪЖО НО
ДОБИТЪКЪТ Е ГОСПОДА...
Вчера в автобуса 

Рече „ГОВЕДО"! Е, мой другарю, 
камо щастие да съм говедо. Са- 

да видите как превозват доби
тъка с влакове и автомобили, а 
как се возим ние на работа или 
на море. Излиза на комплимент, 
ако някой те нарече „побре”. 1’юб 
рето се търси много, а специалис
ти, какво ли не, на бюрото ги 
има колкото сърцето ти иска. Ко 
гато крава .минава пътя, 
веко! Тебе те мълзат повече- Ва 
вол те считат във всяка продаани- 
ца. При нас телето е божество. 
Всички се кръстят, когато видят 
цената на телешкото месо.

Казва се „уморен като куче". 
Недей .ме карате да лавна. Днес 
не се знае кой е господар. Ня
кои по-често извеждат от къщи
те си кучето отколкото жената и 
децата. За някоя казват: ,добра 
кокошчица”. А какво съм аз, ко
ято всеки днес нося яйца от 12 
динара, кълва в тази машина с 
часове, търся някакво хумористи 
чно зрънце и час по-скоро някой 
ме насади?! В .митологията се спо 
менават хора—животни. Кентаур, 
половин човек, половин кон. А 
днес повече сме коне отколкото 
хора. Имало е и половин 
половин риби. Ако и днес бяха та
кива, нямаше да си имат грижи за 
квартира, от предприятието бих 
търсил консерва. Р

Ние на ведомствените корита 
се здрависваме с БОД ТИ ПОМО 
ГНАЛ... Оплачи се на БОДА... БОД 
ТЕ НАКАЗАЛ... Рядко се случва 
някой да каже, че ни е БОД на 
БОДОВЕТЕ. Само ни 
УБИЛ ТЕ БОД, БОДА МИ...

Онова, което се случи в Пара- 
чин във връзка с изместването на 
автопътя и иска на селяните до 
Скупщината на Сърбия, е в ред. 
И -в Босна и Херцеговина, в 
КЛЮЧ всичко кипи поради път. 
Е, добре, докъде го докарахме? 
Нима ще се позволи НАРОДЪТ 
ДА ВЪРВИ ПО ЕДИН ПЪТ, А 
ВЛАСТТА, да кажа общинската, 
по друг? Както каза другарят Не 
шич, каква е тази власт, чието Ре 
шение не се приема от цяло се
ло и как е взето такова решение 
без договор със селяните- Това 
е КЛЮЧов и ПАРАчински въпрос.

— Хало, „Комунист”, достатъч
но ли е... 
даря—

БИКОВЕТЕ един ме на-
когато

М о
ДА ПРИБАВЯ...

Един негодяй ме запитва защо 
се наричат деривати бензинът, 

нафтата, -моторните масла и подо
бно. Затова коньо, отговарям му, 
че -ни дерат с цените. Карах кола 
на бензин, -па на нафта. Сега ко
лата танцува по нервите ми. 
щата ми казва, че и това ще полу
чавам па картички.

Неотдавна ни беше на гости 
висок гостенин ОЛАФ ПАЛМЕ. И 
този ЛАФ ОЛАФ пристигна на про 
токолно посещение в нашата стра 
на -с редовна линия на ЮАТ, а на
шите другари, разбрах, дневно ле 
тят
ти до места, с които ЮАТ под
държа редовни линии. О-ЛАФ ис
тински.

И пак ни „падна” динарът. Пад 
на, но защо никой не иска да го 
повдигне, ни когато го види на 
улицата? Нашият динар е твърде 
КОФЕРТИРУЕМ. Сложете го в ко 
феРт и ще видите какво и кого мо 
жете да купите с него.

Чета, че в партийните книжки 
ще се вписват и характеристики- 
те на члена. Браво! Достатъчно се 
различавахме само по членския 
внос, сега ще се познавалге и по 
съвестта. А членският внос е та-

Сараово е пъпно с кафенета, а 
те с кафенехраннмайковц-и. 
все -нещо ои мисля, по-добре и 
младите ни да бъдат на платото от 
колкото на бюрото.

Но

спри чо
ЖеЗА ВСИЧКО...

Жените ни се оплакват, каз- 
на стотина страни, частно, слу- ват няма червилка. Ех мои друтар 
жебно, в делегации, така или инак. ки, -нека има хляб за всички уста, 
Този „Комунист” се прочете а а лакировка имаме достатъчно 
след това остави, а -може и отно по вестниците. Казват няма кало- 
во да се преработи. Някои наши донт- Много важно! Как се нади 
комунисти, щом ги прочетеш, вед гнаха цените, няма да имаме от 
нага те преработят и вместо в какво да мием зъбите ои.

Говори се, че отговорните за и по 30 пъти с малки самоле.стара хартия, -ри си за „старо леел 
язо". някои пропуски не искат да да- 

С -нетърпение чакам да приети -дат ОСТАВКА или да . бъдат УВО- 
гнем в комунизма, та всички да ЛНЕНИ. Разбира се, няма да ис- 
бъдем равни. Аз самичък имам са кат, докато чакаме ТЕ ДА 
мо 160 сантиметра. ДАВАТ.

СЕГА ЗА САРАЕВО Чета за нашите фабрики за
Почти всички сарайлии рабог ,;медиапан—плочи”. Н-ито .. една 

ят някъде, а има га и в „ЗРАК”, не е рентабилна. Така е в много 
Сараево е стопански епицентър на места. Откак другарите отгоре 
Републиката, защото стопанските пресекоха лентата, другарите до

ле не съставиха вече край с края.
Четох -и за онези „зему-нци”, лу 

ксозн-и сгради в Земун. В много

НИ

жени.клонове постоянно се изтрисат в 
някоя нестопанска кесия- Дърво 
обработвателната промишленост 
-даде на Сараево „ШИПАД”, а ме градове са открити „соеници", в 

„ШИПАК. които квартируват другари
сой”. По двама—трима в петоста-

сопреработвател ната 
Сараево има „КЛЮЧ” за всички 
женски крака, а когато се касае 
за модата, нима -в Сараево не е 
„Шик”.

От войнишка гледна точка, 
всички регуларни 
ученическите книжки, 
има 5 театъра и 12 кина, но най- 
голямо кино е движението по

„От

ен апартамент, а някъде по чети- пет,в, че с нетърпение очаквам пре 
рма в едностаен. Е, па, нека е и дложение партийните книжки да 
така. На работниците и не мина- се провъзгласят- за спестовни. Ня 
ва през ум да правят къщи, вили, кои отдавна -взеха лихви за. члену 
йок, те правят деца, па са им ви- ването ся. кълнат:единици са в

Сараево новни онези, -които правят кариера.
ЗА СУЕВЕРИЕТО...

Синдикатът пак -остро -реагира 
-против 'най-новите поскъдления. 

Обществото с всички оили нас- Защо поне един път не е ЗА, та 
тоява да изкорени суеверието. Все иа зная защо го имам на списъка 
по-малко съдби се четат от длан- на отбивите от заплатата ми! От

как той е против, цените само ра
улиците.

Сараево е прочуто и по прочу
тите ся граждани. Имаме си 
БЕР, който стриже и мнозина све 
товни художници-графици.

Най-толямо сараевоко бебе е 
СЕЛИМОВИЧ, -а най,щастлива ма чете съдбата от дланта, 
йка
и Републиканският изпълнителен

БЕР та, а все повече от вестниците и 
ТВ-екраните. Никой 
дае на боб”. Не е луд, когато един

вече не „га- стат-
Един другар От Синдиката каз

кг -струва 200 динара. Никой и не ва, че японските работници
Хората надминават по производителност. 

Казва това е затова, защото 
японците най-много -работят робо- 

родих-а мечка” та си да не им вмъкнат някакъв тите. Ах, недей, моля ти се! И ние
Олимпиадата. На алат. Селяните пъ|К са единствени имаме роботи. В 8 го програми

те, които гледат дланите ои и ма- -раш за събрание на тРУМОвата еди
залите по тях, и говорят на деца- цица, в 9 за заседание на колегиу

те получиха ритник. та ои: „Да прекараш живота си с ма, в 10 за заседание на работни-
Сараево и Дубровник са градо- вратовръзка, а не с машина, аз ти ческия съвет, в И за изпълнител-

^

ни

приРепубликанската скупщина Държат в шепата си някого, а ня
кои не смеят да отворят ръка-

съвет, понеже 
докато получат 
ред с огромния брой ДОНАТОРИ 
имаше и доста ГЬОНАТОРИ, но

Или е много... Благо-
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ТИТОВИЯТ <*ОНД В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

Много нови инициативи
СПО-,раздвижената акция,

Ред която 'Индивидуалният 
заетите

ф Увеличение на колективния членски внос
Занапред заетите ще отделят 0,2 на сто от чистия членски ©нос на 

лица да бъДе 0,2 ,наси личен доход * Стипендиране на дефицитни кадри сто-
от чистия им личен доход. 
Занапред всеки стипенди- 

Титовия фонд в об- 
трябва да бъдб

още е малък в сравнениеНа състоялото се тези
с броя 1на заетите и сел-дни отчетно-изборно засе- „ ант напроизво-дание на скупщината на скостопанските 

Титовид фонд в Боюиле- д и тел и. Затова акцията по 
масовизиране на Титовид

щината 
свързан с някоя трудова--лрад беше 1направен задъл организация относно да се 
школуоза за необходим на 

елеци а:
фонд трябва да се 
още по-настойчюво. Освен

водибочен анализ на двугодиш
ната дейност на тази изя- 01рганизациятатова, голям брой членовевена институция на класо- През настъпилаталист-вата солидарност V нас. Из 'нередовно заплащат член- учебна година стипендииския си внос, което с>з- 

обез-
насяй(ки уводно изложе- от фонда ще се дават са-дава трудности при■ние, председателят на из- мо на ученици и студен-стипендии.пълнител ния отбор на оку печаването на ти, които 'се определят запщината Станиша Митов една 'От дефицитните спе

циалности: машинна, елек 
тротехничеока и просвет-

Поради овсич!ко това увемежду друго то подчерта, личението на финансовитече Титовият фонд за сти- катопендиране на млади работ средства се наложи
задача номер едно в дей на.нищи и деца от работни- ноотта на скупщината ически и селскостопански На заседанието на скупнейните органи. Раздвижесемейства, въпреки скром Титовия фондщината нани бяха повече инициативите материални средства, . ДимитърБосилеград 

Янев и Станиша Митов бя
ха преизбрани за предсе
дател на скупщината от
носно председател на из
пълнителния отбор на ску 

с - двегодишен

които бяха вуспешно изпълнява обще- 1011» вякои от 
ствената си задача и ста- верифицирани на отчетно- 
ва все по-важен фактор п изборното заседание. Скуп 

щината реши да се увели 
чи колективният 
внос, който заплащат ор- 

сдрулсе-

Икономическата стабилизация е най-важна задача 
и за младежта

В ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ССМ В БОСИЛЕГРАДСКА 
ОБЩИНА

школуването на талантли
ви ученици. членски

пщината
мандат-

От година на година, ганизациите на 
каза Митов, нараства бро- ния труд и трудовите об- 
ят на членуващите във фо 
нда. Обаче тоя брой все

Започна изборната 

активност
щности. Делегатите и ску 
пщината са съгласиха с (М. я.)

ДИМИТРОВГРАДСКИТЕ БРИГАДИРИ СЕ ЗАВЪРНАХА ОТ СМТА ,Д1АРЛ 
ЧИН ’83”Председателството на 

общинската конференция 
на ССМ в Босилеград тези 
дни утвърди календар на 
изборната активност в
младежката организация 
в общината. До 15 септем 
ври трябва да се проведат 
предизборни събрания, на 
които ще бъде направен 
критически и самокрити- 
чеоки анализ на дейност
та през изтеклия мандатен 
период и ще се евиденти

рат кандидати за състав 
на новите ръководства. 30 
септември е срок за про
веждане на изборни съб
рания- На тях, наред с из 
бирането на ръководства, 
ще бъдат утвърдени зада 
чи за предстоящия пери
од. Преседател на иредсе 
дателството на общинска
та конференция на 
ще бъде избран до края 
на октомври.

С 12 ударничеоки значки
• БРИГАДАТА СЕ КЛАСИРА НА 8 МЯСТО СЪС СРЕДНО ИЗПЪЛНЕ

НИЕ :НА НОРМАТА ОТ 124 НА СТО • ИЗВЪНРЕДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО 
С МЕСТНАТА ОБЩНОСТ НА СЕЛО ДОЛНА МУТН ИЦА И С БРИГАДАТА 
ОТ ЧЕХОСЛОВАКИЯ

Димитровградската бри
гада „Братство-единство'’ в 
понеделник се завърна от 
съюзната младежка трудо-

ссм ва акция „Парачин '83” с но, през първата 
12 ударничеоки значки и димитровградските 
12 похвали. Бригадата бе- дири са работели на учас- 
ше съставена от 55 брига тъ,ка Делиград — Алексй- 
дира, от които 17 са зае
ти в организациите I 
сдружения труд» 4 пионе
ри, 15 девойки, 1 студент, 
а останалите са ученици в 
о бразовател ния 
„йосип Броз Тито”.

декада
брига

М. Я.
нац (на автомагистралата 

на Белград — Ниш). Това тра 
на 60 кмМЛАДЕЖКИ ТРУД НА СУРДУЛИШКАТА МЛАДЕЖДОБРОВОЛНИЯТ се на акцията е 

от бригадирския стан 
край Парачин (час и поло' 

центъР вина пътуване). През вто
рата декада бригадирите 
са работели на участъка 

Бригадата е носител на към Баючина и на края 
грамота за резултати в об на тази декада бригадата 
ществената дейност, гра- е заела четвърто място, 
мота за ударничество във 
втората декада и две гра
моти за ударничество в та 

уддрннчес-

Прибиране на реколтата
ф МЕСТНАТА ТРУДОВА АКЦИЯ ЩЕ ПРИДОБИЕ 

СКО ЗНАЧЕНИЕ I
РЕПУБЛИКАН-

раагхрне инициатива тази 
акция през идущата годи
на да придобие републи
канско значение- В пея ще 
участвуват 6 бригада.

Практиката елде веднаж 
потвърди, че организира
нето ва местни трудови ак 
ции също може да бъде 
резултатна младежка тру
дова дейност, стига ако 
лравилн-о и добре се орга 
«измра. Натрупаният опит 
в организиране на местни 
трудови акции оурдулиш- 
ката младеж „оползотворя 
ва” и тези дни, когато в 
навечерието на Деня на 
освобождението на града 
от фашизма, работи по 
уреждането на града. Оче
вадно, младите от Сурду- 
лица са (намерили правил
ния път всестранно да се 
изявят «а трудовото поле.

С*. Н.

финансови резултати, раз
ходите са намалени е 20 
процента в сравнение с 
заплануваното. Такива ре
зултата са плод на преиз
пълнението на плана с 15 
на сто.

Сурдулишката 
ежегодно 
Резултати на младежките 
трудови акции. Постоянна 
та бригада „Пера Мачка- 
товац" вече е носител

най-високи брига

младеж 
постига добри Далечината на трасето 

е обусловила бригадирите 
да ммат малко свободно 
време за многобройните об 
ществени активности вбри 
гадирежия стан. Въпреки 

димитровградската

канаречешите 
ки дни. При конкуренция 
на 10 бригади, участнички 
в акцията, бригадата от 
Димитровград се класира 
на 8 място със средно из
пълнение на нормата ог 
124 на сто. Този сра®ни-

на
няколко 
дирски признания.

Наред с участието на 
младежки трудо

ви акции, сурдулишката 
по седи и

На тази бригада, в коя
то освен младежи и девой 
ки от Сурдулица, участву- 

младежи от брат- 
месгни общности 

„Християн Тодоровски -- 
Карпош” От Куманово и 
Пета местна общност от 
Прищина, бяха дадени 16 
ударничеоки значки и 15 
похвални грамоти.

това
бригада е осъществила из 
ключително успешно съ-съюзни

наха и 
оките труиничество с местната 

общност на село Долна
телим низък резултат/ каз 
ват бригадирите, се дължи 
на факта, че бригадата Мутница край Парачин, ро 
„Братство-единство” е ра
ботила на «ай-трудните ме 
ста на трасето, а освен то 
ва повече от (нейните чле 
нове са твърде млади и 
без бригадирски

младеж вече 
пъ,т организира местна тРУ 
дова акция от лагерен 

Тази година една мла Бранкотип.
дежка трудова бригада от 
60-бригадири работи по 
прибиране на реколтата. 
Именно в 
един месен■ те

дното място на 
Кръсманович. Оь№) така 
успешно е било сътрудни
чеството й с останалитенатечение Изключителните резул

тати, постигнати в приби
рането иа сеното и обез
печаване храна за овцефер 
мата иа Власина за зима
та, ,както и финаноовата

прибраха 
700 декара площ, 

150 кубика 
обработиха 

селскостопанска

опит-
Един от факторите, отразя 
вати се неблагоприятно 
вър®У изпълнението на нор 
мата е била и отдалечено
стта (на бригадирския стан 
„7 юли" от трасето. Имен-

бригади ма акцията, а осо
бено с бригадата на мла
дежи и девойки от 
славашия.

сеното от 
изкараха над 
оборска тор и 
голяма

Чехо-

площ.
За отбелязване е, 

гадата постигна
А. Ташковче бри 

отлични
основателност, насърчи мла 
дежта (От Сурдулица да

СТРАНИЦА 9
БРАТСТВО ф 2 СЕПТЕМВРИ 1983
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♦ в ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА ПРОДЪЛЖАВАТ ГЕОЛОЖКИТЕ ♦
♦ ИЗСЛЕДВАНИЯ ♦

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА САМОУПРАВИТЕЛНАТА ОБ 
ЩНОСТ НА ИНТЕРЕСИТЕ ПО КОМУНАЛНА ДЕ 
ЙНОСТ В СУРДУЛИШБ'А ОБЩИНА

Мост в Божица н Дращи, 

ток в „Грубина“ махала
Огнеупорна глина в Бребевница

‘ В последно време в Димптровгра
X дека община се предприемат геоложки 
ф изследвания с цел да се установят ни 
А кои досега само предполагаеми залежи
♦ па различни руди и минерали
♦ След проведените изследвания на 
Т андензптни залежи край село Било и 
Т лигнитни въшлища .край Мъзгош. в ход 
X са геоложките изследвания в околно- 
ф стта на село Бребевница. Тук са наме-
♦ Рени залежи на огнеупорна глина и спе 
Т циалистите от белградския „Геозавод” 
X усилено работят за да уточнят количсс- 
ф твото им. Сетне ще се изготви -проект 
ф върху когото ще разиоква и Репуоли
♦ канският изпълнителен
♦ ще се потвърди опраздаемостта за ск- 
2 еплоатнрането им или пък, ако ко-лпче- 
X ството е малко, зелен сигнал няма да 
ф се получи.

Оценява се, въз основа «а досегашни
♦ те изследвания, че залежите възлизат
♦ на около два милиона тона.

' * г «и
’ 'V-' , ,Ж‘. 'щ

. <>... " >г -
. щш Той ще сс предаде на уло 

треба С'Цщо на 4 септември

В махала „Грубина”, 
Клисура, понастоящем се 
строи далекопровод с ви
соко напрежение. Също 
Ще се построи мрежа с 
ниско напрежение на дъл 
жина от 2,2 км във „Вел
кова” и 1,3 км в „Груои- 
па" махала. Средства за 
електрификацията на тезв 
махали в Клисура обезпе 
чават Деловата общност 
в Републиката, местната 
общност и самоуправител 
на-га общност на интере 
сите по комунална ле
ност- Строителните ра
боти изпълнява трудова
та общност на Електроди 
стрибущия в Сурдулица. 
Електрификацията се про 
вежда в рамките на елек 
трификацията на крайгра 
ничните селища според 
приетата програма от по- 
рано. След приключв.ше. 
то на това строителство 
около 50 дмакинства в 
„Грубина” и „Велкова” ма 
хала ще получат по домо
вете си електрически ток 
За целта ще се изразход
ват около 500 хиляди 
нара.

Съвместно с .местната 
общност в Божица, самоу 
правителната общност на 
интересите по комунална 
дейност работи по прока 
рзане на махленски пъти 
ща в божишките махали: 
..Рсмансвци”,
,Дж-иви:на" и 
Работите изпълнява строи 
телната организация „Зи
дар” от Сурдулица. Об
що ще бъдат прокарани 
около 12 км махленски пъ
тища на стойност от око
ло 400 хиляди динара.

Договорени са и в про
цес на изграждане са ра 
зличнн комунално-битови 
обекти и в други селища 
на Сурдулишка община.

Ст. Н.

В рамките на общата 
програма по благоустроява 
не на селищата в Сурдули 
пика община самоуправите 
лната общност «а интере 
сите по комунална дей
ност понастоящем е раз
гърнала широко комунал
но-битово строителство. В 
чест на Деня на освобо
ждение на Сурдулишка об 
щипа в редица селища на 
общината ще бъдат преда 
дени на употреба мостове, 
електропроводи с ниско и 
високо напрежение, мах
ленски пътища и други ко 
мунални обекти.

В процес на изгражда
не е мост в Божица, кой
то чуе премести Божишка 
та река. Мостът е дълъг 
10 метра и ще има три 
опорни стълба. Според про 
ектосметната документа
ция за 'неговото построя
ване ще бъдат изразход
вани около 500 хиляди Ди
нара. Този строеж съвмес 
гно финансират на равни 
части местната общност 
в Божица и самоуправител 
ната общност на интереси 
те по комунална дейност 
в общината. Строителните 
работи 'изпълнява строител 
ната кооперация „Власи- 
нац” в Сурдулица. Строи
телството на този обект 
трябва да приключи на 4 
септември, когато мостът 
ще бъде предаден на упо
треба.

Мост за пешеходци се 
строи и в село Драинци, 
Клисурско. Този мост пре 
моства река Ерма и ще 
има дължина пет метра, а 
широчина 1,5 до 2 метра. 
Стойността на обекта е 
около 300 хиляди динара. 
Средствата съвместно обе 
зпечават местната общ
ност и самоуправитепна- 
та общност на интересите 
по комунална дейност- И 
този обект най-вероятно 
ще построи строителната 
кооперация „Влаоинад”.

• - -
ТЛ\

1Съвет, когато

♦
Дебелината на глинения слой♦ достига 39 м.А. Т.

ДИМИТРОВГРАД: ЖЪТВАТА ПРИКЛЮЧИ

Изкупуването—в пълен разгар
Жътвата аз Димитров

градска община почти 
приключи. Остава да се 
овърше 11 прибере зърното 
и в най-високите се

ла. - И

Ако към това се добави, 
че по време на жътвата 
е 'имало редица неуреди
ци, тогава е съвсем осно
вателно и на място реше
нието на обществен о-по ли 
тически организации в 
общината още веднага да 
организират районни кон 
Ференции, на които да се 
обсъди, анализира и оце
ни дейността на' всички 
субекти в сеитбата и при 
бирането на реколтата и 
набележат задачи за пред 
стоящата есенна сеитба 
до която също не . остава 
още много време. Също

поради юнския засух и 
природните бедствия, нас
тъпили след това, това 
количество е намалено на 
840 тона. От това —— 600 

сега, когато тона трябваше да обезпе 
прибирането на зърното е чи обществения сектор,
при край, когато се све- т.е. „Сточар, а 240 тона

частния. До 24 
дението за откупа на пше 
ница гласи така: в обще
ствения сектор са изкупе 
ни 348, а на частния 211 . 
тона. Какво става с общес 
твения сектор? На общес
твения сектор добивите са 
низки, макар че и на част 
ния са изпод очакванията.

дат сметките се откриват 
някои слабости, преди вси 
чко в работата на коопе 
рация „Сточар".

Касае се за изкупуване
то на пшеница.

От запланираните 1200 
тона пшеница, колкото 
трябваше да обезпечи Ди 

мнтреув градска общи н а,

август све ди-

,Деянова", 
„Мишин^".

ЧОВЕК И ПРИРОДА

Да запазим старите колоси—дървета! ще се потърси сметка от 
щаба за координация на 
селскостопанските -рабо
ти, професионалната служ 
ба по се-л-ск-о стопанство 
при общинската окупщи 
па и селскостопанската

Бооилеградако през ми
налото било гористо. Има 
ло огромни борови дрвета 
и други зимзелени, но 
имало /и листопадни. Раз
кошна и разновидна е фло 
рата и фауната. В горите 
се скривали мечки, диви 
-овине, вълци, лисици, а и 
от овреме на време и ри
сове. По -огромните дрве
та кацали белоглави орли, 
-а и »а места по стените 
-правили шезда. По малки
те планински езерца иба- 
рушк-и 'Имало бараки пти
ци, букавац („воден бик”).

За тава овидетелству- 
ват названия -на местнос
ти: „Дъб”, „Бука", „Бор", 
„Явор”, „йела", „Кръста
то ирво”, „Треонено дър- 
!Во", „Риоовица”, „Орлов 
ка.мик”, „Орлово г-нездо", 
„-Меча дупка”, .„Мечка”, 
„Мечкоядана”, „Вучя па
дина", „Свинска глава", 
„Ветрово блато”, „Езери- 
на”, „Езерото”, калето и 
легендите за селския и 
водния би-к. За някогашни 
те елени ни говори леген
дата за село Еленковци — 
днешна Лмсина.

Повечето от дърветата 
са унищожени от

или вода, обаче има 
още живи естестве-' 

ми паметници, преживели 
буриите времена. Преодо
лели ураганни ветрове „са 
молили” и ледени студове- 
Гордо издържали гръмоте
вици, мълнии и о-громни 
пожари. Дървета — ко
лоси, като неми свидете
ли, -о-самотени стоят в 
природата и -умират, а по
дир тях 'имената и леген
дите остават-

Желателно е да запазим 
-старите колоси — дърве
та. Месните общности сле 
два да поемат грижата за 
тях. Гораноката организа
ция, горските и просвет
ните -работници да бъдат 
-инициатори и да регистри 
рат най4старите дървета-

служба при „Кооперант” 
(ОСТ „СТОЧАР”).

М. А.

Нашата (без)отговорностБЕЛЕЖКА

Димитров- обл-ожен-и и правят барие 
ри зад -които се събира во 
дата за къпане. С първите 
обилни дъждове 
надойде значително и там 
където камъните са изва. 
ден-и подкопава бреговете- 
Така трудът «а тези, кои 
то -вършеха регулацията, 
е ма места унищожен са
мо -за ден, два-. А да не 
говорим за тези несьвест- 
«и граждани, които извз- 

под-

Неотда-вна воичк-и бях
ме зарадвани от вестта, 
че в -М1Икроамумулацията в 
Пъртопопинско поле са 
пуснати -известно моличе 
сттво риби. За да не мина 
■ват -същите през прелив
ния бент при повишение 
нивото на водата ООСТ 
„Нишава” като носител 
на порибяването, сложи 
на това място десетина 
метра фийна телсна мре
жа. -Само два дена след 
пускането на рибите, от 
любопитство посетихме 

езерото. Рибите все още. 
са в езерото, но половина 
та от-, мрежата я няма. 
Вижда се където е пресе 
чена, -отвързана от желез
ните колци й разбира се 
отнесена. То -наистина в

магазините -в 
град подобна мрежа за 
правене на оита за пясък 
(или за гълъбарник?) в 
момента няма, -но това ни 
как не може да оправдае 

наши ,находчиви”

реката

тези
съграждани. По-късно си 

им-а пазач нагур-но ще 
езерото, но -засега е така.

ЗаИли друг пример, 
регулацията на река „Ни
шава” са изразходвани ог- 

оРедства. С това

въз основа на това да се 
устрои «иМта на колосите, 
а к-рай тях да се ста-вя г 
табелки „ПРИРОДЕН ПА
МЕТНИК", като старо от- 
400 или 500

ждайки пясък също 
конават бреговете на 
-ката. При всичко 
има платено лице 
трябва да пази и сигнали 
зира такива случаи. Лн- 

то се отнася без

ромни
градът е запазен от навод 
нения, бреговете запазени 
от ерозия. Но понеже е 
регулацията на реката 
чезват и местата за къпа
не и тук се намират „на
ходчиви” юиоши, 
взимат кам-цнмте с кои
то бреговете «а реката са

Ре
това

коетозави-години, 
симо 'от старостта,- уста
новена по научните мето
ди на дендрометрията. То
ва ще има голямо значе
ние за възпитането н-а мла

из

чи, че и 
отговорно.които

А. Т.дюто поколение-
Ст- ЕвтимовОГЪН
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Зм&пЬса)1 ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА,
ОБЩИНСКИЯТ КОМИТЕТ НА СКС,
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СОЦИАЛИСТИ
ЧЕСКИЯ СЪЮЗ,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ НА СИНДИКАТИТЕ, 
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗА НА 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА МЛАДЕЖ и 
ОБЩИНСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪЮЗА 
НА БОЙЦИТЕ

НА ТРУДЕЩИТЕ СЕ И ГРАЖДАНИТЕ В ОБЩИНАТА

ЧЕСТ И

НШКА Пк™т^ЖДЕНИЕТО НА БАБУШ НШКА ОБЩИНА ОТ ФАШИЗМА —

Т И

в Димитровград

6 септември Честитят празника на свободата

— 8 септемврикато им пожелава нови 
във всеобщото социалистическо из
граждане на общината и страната

завоевания

на всички граждани и трудещи се, както 
им пожелават още по-големи успехи в со
циалистическото строителство занапред.

I" йИ!
димитронп‘лд

.к?^нллпо. -'СЛУ^ ТИТА БР.44 . .

ФАБРИКА „ЗДРАВЛЬЕ"ООСТ „Пекара" - Димитровград ООСТ „Фармацевтика" в Лесковац
СЕКТОР М ПРЕРАБОТКА НА ОВОЩНЯ Н ЗЕЛЕНЧУК

НА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ И ТРУДЕЩИ СЕ
В БОСИЛЕГРАД

Честити 8 септември — 

Деня на освобождението
НА ВСИЧКИ ТРУДОВИ ХОРА И ГРАЖДА
НИ В ЕОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

ЧЕСТИТИ

Деня на освобождението на общината от фашизма
— 8 септември

и 1 &г. {

с пожелания за още по-големи трудови успехи зана
пред в социалистическото 
ждане

изгра-самоуправително

като им пожелава дръ^нсвени дела в разви
тието на Босилеградска община и поредица 
от лични успехи

ОБЩИНСКИЯТ КОМИТЕТ НА СКС 
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ССТН 
ОБЩИНСКИЯТ СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ 
ОО НА СУБНОР и 
СК НА ССМ В БАБУШНИЦА Трудова организация

младежите и бойка гражданите и трудещите се иа 
ците в общината

Ч Е „БОСИЛЕГРАДС Т И Т я Т

В БОСИЛЕГРАДПразника на СЕободата на Ьабушнишив обшнна
_ 6 септември С основните си организации на сдружения тРУД: 

„СЛОГА” — за търговии и гостилннчарство 
„ИЗГРАДНЯ" — за строителна дейност 
„НАПРЕДЪК" — за селско стопанство и изкупуване 
„УСЛУГА” — за комунално-услужна дейност 
ТРУДОВАТА ОБЩНОСТ НА ОБЩИТЕ СЛУЖБИ

нови трудови победи и 
всеобщото изграждане на 
социалистическата ни са- 

и необвързана страна

като им пожелават
постижения
общината и иа
моуправителна

във

па клиентите и деловите си приятели, 
на трудовите хора и гражданите 

в Босилеградска община

ОБЩИНСКА СКУПЩИНА
в БОСИЛЕГРАД

С Т И Т И

ЧЕСТИТИ

Деня на освобождението на общината 
от фашизма — 8 септемвриЧ Е

— Деня на освобождението 
община от фашизма8 септември 

на Босилеградска
като им пожелава всестранен разцвет на общината, 
много лични и колективни успехи и плодовито сът
рудничество с основните организации в своя състав

и трудови хора в общината с 
успехи в личната и обществена- 

в7,зход на социалистическото сл-

граждани 
за многона всички 

пожелания

делегатското решаванета

СТРАНИЦА И
ТстлТтЕМВРИШЗБРАТСТВО.#



ЗДРАВНИЯТ ДОМ
■Г1РА\ЖК0ЬА\ В ДИМИТРОВГРАДГра^ецинскл РО Димитроогрпд

Строителна 1V.» НГ1РА^АЪ1НН51И
НА ТРУДЕЩИТЕ СЕ И ГРАЖДАНИТЕ ОТ 
ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА

Ч Е С 'Г И Т И

ЧЕСТИТ II

НА ТРУДЕЩИТЕ СЕ И ГРАЖДАНИТЕ — 
ПРАЗНИКА НА СВОБОДА НА ДИМИТРОВГРАД 
СКА ОБЩИНА Празника на свободата

В септември —8 СЕПТЕМВРИ

каю им пожелава сте по-добри успехи в соци
алистическото строителство занапред.

като им пожелава още по-хубави успехи занапрзд

№3

<Шу€®гГ*
^ X   - = ВАВи 5Н/ОА -„ИНЕКС СТОЧАР”

ИА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ,
ГРАЖДАНИТЕ И ТРУДЕЩИТЕ СЕ 

В ОБЩИНАТА

СЪС СВОИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА СДРУЖЕНИЯ 
ТРУД
„НИШАВА”, „ТЪРГОКООП” И „КООПЕРАНТ"

ЧЕСТИТИна всички селскостопански производители, 
ка гражданите и трудещите се

ЧЕСТИТЯТ 6-тн септември8 септември
ДЕНЯ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА БАБУШНИШКА 
ОБЩИНА

— ДЕНЯ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА ДИМИТРОВ
ГРАДСКА ОБЩИНА ОТ ФАШИЗМА

като им пожелават високи завоевания в 
дейността и високи постижения в изграж
дането на социалистическото самоуправ- 
ление у нас.

с пожелания за нови постижения в разви
тието на самоуправителните 
икономически и делегатски отношения в 
общината и страната.

обшествено-

'А • екгт суцъ- ЗДРАВНИЯТ ДОЛЯ
В БОСИЛЕГРАДОСОЗТТТЕЬЛЗКА ОКСАШ2АСПА т>КТ72Е*ГОС КАБА 

ТЕЬ. 84-067. 84-068 — 21КО КАСШГ 62801-601-432 
В А В II 3 N С А ЧЕСТИТИ

НА ГРАЖДАНИТЕ И ТРУДЕЩИТЕ СЕ В БАБУШ 
НИШКА ОБЩИНА И НА ПОСЕТИТЕЛИТЕ СИ

ЧЕСТИТИ

Деня на освобождението на 
общината от фашизма 

8 септември6-ти септември на всичкки трудови хора и граждани в Босилеградска 
сЗшина
като им пожелава крепко здраве и ефикасна здрав
на защита, напредък в целокупното социалистическо 
развитие на общината и редица лични успехи.

— ДЕНЯ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА БАБУШНИ 
ШКА ОБЩИНА ОТ ФАШИСТКОТО ИГО

и (Им пожелава нови постижения в общес
твено-икономическото развитие на община 
та и страната

ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА 
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ СЪЮЗ 
ОБЩИНСКИЯТ КОМИТЕТ НА СЪЮЗА 
НА КОМУНИСТИТЕ
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗА 
НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА МЛАДЕЖ 
ОБЩИНСКИЯТ СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ 
ОБЩИНСКИЯТ ОТБОР НА СУБНОР 

В СУРДУЛИЦА
на всички граждани и трудещи се, 
на младежта, пионерите и

ЧЕСТИТЯТ

РАДИА ОРГАМПЗАЦША КОНФЕКЦНМШЮ^сгохт^
СЛНЕОГГАН„ЧШОМ^СШ111ДАРНОМО;ЦОИОРПОШиУ^ООУРа

ДИМИТРОВГРАД — М. титл 100ООУР

НА ВСИЧКИ ТРУДЕЩИ СЕ И ГРАЖДАНИ
войниците от ЮНЛ

ЧЕСТИТИ

ДЕНЯ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА ДИМИТРОВ
ГРАДСКА ОБЩИНА — 5 септември

— ДЕНЯ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА ОБЩИ
НАТА ОТ ЧАШИЗМЛ

като им пожелават всестранни успе- 
хи и високи завоевания в изгражда
нето на социалистическа самоуправн 
телна необвързана гЮославия^^^^^

I септември
пожелава още по-големи тРУД°ви завоевания еи им

социалистическото строителство
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Самоуправителната общност на интересите по 
физическа култура и спорт

В БОСИЛЕГРАД

ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА
В БАБУШНИЦА

общинатаДАНИТЕ И труДЕЩИТЕ НА СПОРТИСТИТЕ,
ТРУДОВИТЕ ХОРА

И ГРАЖДАНИТЕ В ОБЩИНАТА

ЧЕСТИТИ

8 септември — Деня на освобождението на 
Боснлеградска община от фашистко иго ^

СЕ В

ЧЕСТИТИ 
6-ТИ СЕПТЕМВРИ —

Деня на освобождението на общината от фашизма
като им пожелава нови победи в из
граждането на общината и страната 
— общност на равноправни народи и 
народности

с пожелания за много отборни и индивидуални спор
тни успехи, ускорено развитие на всички дейности в 
общината и укрепване на социалистическите самоуи- 
равителни отношения-

ООСТ „5 септембар" Сурдулнца1Л

НГОНОЕбЕНТНАКЕ^
НА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ И ТРУДЕЩИ СЕ,

НА ДЕЛОВИТЕ ПРИЯТЕЛИ И ПОТРЕБИТЕЛИ

ЧЕСТИТИ

СУРДУЛИЦА' Гг.'

ЧЕСТИТЯТ

5 септември3 септември
— ДЕНЯ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА СУРДУЛИШ 
КА ОБЩИНА ОТ ФАШИЗМА

с пожелания за всеобщ успех в изгражда
нето на социалистическото самоуправле
ние у нас

ООСТ „5 СЕПТЕМБАР” ПРОИЗВЕЖДА 
— ЧИСТАЧКИ ЗА, ПРЕДНИ СТЪКЛА 
— ЧИСТАЧКИ ЗА ЗАДНИ СТЪКЛА 
— МОТОРИ—ОТОПЛИТЕЛИ 
— МОТОРИ—ОХЛАДИТЕЛИ 
— ЕЛЕКТРОПОМПИ ЗА ПРАНЕ НА СТЪКЛА 
— ДРЕБНИ ПРЕСОВАНИ И ДРУГИ ЧАСТИ

НА ТРУДЕЩИТЕ СЕ И ГРАЖДАНИТЕ ОТ 
СУРДУЛИШКА ОБЩИНА И

8 септември
на гражданите и трудовите хора в Босилеградска об
щина с пожелания за редовно снабдяване с електри
чески ток, лични и колективни успехи, крепко раз
витие на сдружения труд и социалистическите само- 
управителни отношения.

Ш КОМ РАЗ
Л1С051-А\/МА

ОСТ „Балкан" - Димитровград 8СШК ШВГ18ТКПА С1ЛУ1ЕШН РК012УСША
КАУЧУКОВАТА ПРОМИШЛЕНОСТ 

„ТИГЪР—ДИМИТРОВГРАД”
НА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ И ТРУДЕЩИ СЕ 
ОТ ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА И СТРАНАТА

ЧЕСТИТИ
ЧЕСТИТИ НА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ И 
ТРУДЕЩИ СЕ

Празника на свободата 

8 — септември
8 СЕПТЕМВРИ

— празника на свободата
като им пожелава лично щастие и успехи в социали
стическото изграждане на самоуправителна необвър
зана Югославия.

с пожелания за още по-хубави резултати занапред в 
изграждането на социалистическата ни самоуправи- 
телна родина „ТИГЪР—ДИМИТРОВГРАД” произвежда:

— различни видове спортни и други обувки
— различни видове гумени технически стоки
— метални произведения за бита ______

ОБЩИНСКАТА КОНС1ЕРЕНЦИЯ НА ССТН 
ОБЩИНСКИЯТ КОМИТЕТ НА СКС 
ОБЩИНСКИЯТ СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ 
ОО НА СУБНОР и
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ССМ 

БОСИЛЕГРАД

на гражданите и трудещите се 
в общината

Земеделска кооперация
БУДУЧНОСТ“ в Базушницав

55

ЧЕСТИТИ

на селскостопанските производители, трудовите 
хора и граждани в! общината

6-ти септември
— ДЕНЯ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА БАБУШ 
НИШКА ОБЩИНА

ЧЕСТИТЯТ

Осми септември — Деня на освобождението 
на Босилеградска община

и им пожелава кови трудови постижения в сел
ското стопанство и всеобщото развитие на об
щината.

и им пожелават нови завоевания и трудови 
победи в социалистическото изграждане и 
на общината и страната.
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Ч'
Въз основа член 15, том кв 3 и член 

42, алинея 2 на Правилника за разре 
шаване на комунални въпроси на 
ползуващите пенсия при Основната 
общност за пенсионна <н инвалидна 
ооитуровка на трудещите се от Ниш 
ки ромон („Междуобщпнски служе
бен лист на Ниш” № 25/79, 14/80 и 
18/81), Първостепенната комунална 
комисия за община Димитровград, 
дева

Самоуправитеме 

общности оа интересите
ПО ОБРАЗОВАНИЕ,

КУЛТУРА,
ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА, 

ДЕТСКА
И СОЦИАЛНА ЗАЩИТА 

В СУРДУЛИЦА

ЗА ПОДНАСЯНЕ НА ИСКОВЕ 
ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА КОМУПАЛ 
НИ ПОТРЕБИ НА ПОЛЗУВАЩИТЕ 

ПЕНСИИ

па всички граждани и трудещи се
ЧЕСТИТЯТ

Деня5 СЕПТЕМВРИПенсионери (ста-ростни инвалидни 
и семейни) имат право да поднасят 
искове за разрешаване на комунал
ни потреби и то:
1. ЗА ПОЛУЧАВАНЕ ЖИЛИЩЕ на освобождението на 

Сурдулншка община 

от фашизма
Вид жилище-------с броя на члено

вете на домакинството
— гарсониера плат едностаен

1 членапартамент 
— едностаен «или едностаен и по :

!2 членаловина апартамент 
— двустаен или двустаен и по

3 члена 
4 и повече 

че члена 
С малката—иск се прилагат и

ловина апартамент 
— тристаен апартамент

като им пожелават високи завоевания в 
изграждането на социалистическото само
управление у нас.

$ I
♦

♦:
♦
♦Iследните документи:

1. Решение за пенсия (препис или 
фотокопия)

2. Удостоверение от СВР за место
пребиваване

3. Договор за ползуване на жилище 
или проиентуално решение (ове
рен препис или фотокопия)

4. Удостоверение за здравословното 
състояние /което дава компетен
тна здравна организация за болес
ти: активна ТБЦ, парализ, слепи
ло, «душевни заболявай ия, рак или 
тежки нарушения на сърцето)

♦

♦ ф♦ ♦Т0„ Васил Неамов-Циле“♦ ♦♦ ф♦ ❖ф♦ ♦ф фВ ДИМИТРОВГРАД♦ ф♦ ф♦ фII. ЗА ДАВАНЕ НА ЗАЕМИ 
(КРЕДИТИ)

а) За купуване, строеж, завършване 
или доизграждане «а жилища в 
лична собственост със стойност 
до 200 000 динара

С молбата се прилагат следните до
кументи :

1. Последният чек от пенсия
2. Доказателство за собственост (при

тежателен лист или тапия — ове- 
■рен препис или фотокопия)

б) За поправка или адаптация на 
апартамент или жилище във лич
но притежателство и апартамент 
в обществено притежание - 
стойност До Ю0 000 динара

С молбата се прилагат следните 
документи:
1. Последният чек от пенсия
2. Извлечение от копията на плана, 

т.е. доказателството за 
,ност, че апартамента—жилището 
се води на името на подателя на 
молбата или неговия брачен спъг 
1Ник или договор за ползуване на 
-обществен апартамент 
препис или фотокопия).
Молбите ,се поднасят в срок от

30 дни от публикуването на обявата 
предават на общинската конфе

ренция на Съюза на 
т-е. Съюза на инвалидите по труда 
от I до 30 септември 1983 година, 

Ненавеременните молби няма да 
бъдат взети под внимание-

Молбите се поднасят на образец, 
който -дава общинската конферен
ция на Съюза на пенсионерите, т-е- 
Съюза на инвалидите по труда.

ПЪРВОСТЕПЕННА ЖИЛИЩНА 
КОМИСИЯ ЗА ОБЩИНА 

ДИМИТРОВГРАД

НА ВСИЧКИ ТРУДЕЩИ СЕ И ГРАЖДАНИ♦ Ф♦ ФЧЕСТИТИ ПРАЗНИКА НА СВОБОДАТА —Ф Ф
Ф Ф
Ф Ф8 септемвриф ф

! ф ф♦ ф
ф ф♦ ф
фI фкато им пожелава още по-добри трудови резултатиФ ♦
Ф Ф
>ФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФ4ФФФФФФФФФФФФФФФ<

!
на

4
I

ТО „Братство"собстве-

$ В С. ЖЕЛЮША КРАЙ ДИМИТРОВГРАД 
НА ВСИЧКИ ТРУДЕЩИ СЕ И ГРАЖДАНИ!(оверен

♦
ЧЕСТИТИ

и се
пенсионерите, 8 септември

— ДЕНЯ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО
пожелава нови трудови победи в соцн-като им 

алистическото изграждане

!
.............................................. ...... ...................

►>♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦<
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Второкатегорннкът НовицаФизическа куиура;^(0/р(Г: ТАЛАНТИ

Новица Божилов, отличник в IV клас в босиле- 
градския образователен център „Иван Караиванов” 
(специалност — техник по органическа химия) спе
чели симпатиите на съгражданите си с успехи на 
шахматното табло и с ангажиране върху популяри
зацията ;на шахмата сред младите

— В началото на година
та се зачлених в ШК „Же 
лезнмчар” от Ниш, за да 
получа възможност да иг
рая на официалните турни 
ри. Със собствени разнос
ки участвувах на турнира 
във Върнячка баня, който 
се проведе от 27 март До 
5 април, 'КъДето изпълних 
нормата за трета катего
рия- За втората категория 
много дължа на самоупра- 
вителната общност по фи
зическа култура в Босиле
град, която обезпечи 9300 
динара за участието ми на 
турнира в Бела цръ,ква, 
който се състоя към края 
на юни.

Целиш ли първата кате 
гория?

— Желая да участву
вам през есента на един 
турнир в Белград, но не 
зная дали СОИ по физиче
ска култура има възмож
ност да отпусне необходи 
мите средства.

Новица Божилов се про 
яви и с дейност, насочена 
къ.м популяризацията на 
шахмата сред младите. Ор 
ганизира две първенства 
на образователния център 
и беше един от инициато
рите за ооноваване на шах 
матен клуб, но опитът не ‘ 
свърши с успех.

— През есента ще на
правим нов опит да фор
мираме клуб и сигурен 
СЪ|М, че ще успеем — ка
зва Новица. А тогаова та
лантливите млади шахма
тисти Ще имат Условия за 
много по-бързо напредване.

К. Георгиев

УСПЕШНО НАЧАЛО 
ФУТБОЛИСТИ НА БОСИЛЕГРАДСКИТЕ

Висока победа на „Младост"
лото. От ден на ден игра
та ме увличаше все по
вече и получих голямо же 
лайне да откривам нейни-

(ЯшнИцкБ)°^Н4Е0)РАД): ■'МЛАД°СТ"

Босилеград, 28 август 1983 год. Времето 
300 И~ П0ДХ°ДЯЩ° за игра. Зрители около

Д1Г МГТ°Р» 3‘‘ ф* -Младост" (Босиле- 
,Р ?• 1и,,св 4, М. Цветков и С. Якимов по 

"■ ”сев 1 гол- а Д- Стоянович за ФК „Мла
дост (Йелашница). Съд„„ на срещата М. Арп- 
занович от Сурдулица.

За непълни четири годи
ни систематично занимава- 
•не с шахмат това скромно 
момче стана второкатегор 
ник. В образователния Ден 
тхр е убедително «ай-до- 
бър шахматист, което по
твърди с първото си мяс
то на последното училищ
но първенство.

Това са успехи, от кои
то леоно се прави изв.од, 
че Божилов е безспорен 
талант за шахмат- Но и в 
тази прекрасна игра, как- 
то и в спорта, талантът е 
нужен, но не и достатъ- 
чен за осъществявате на 
завидни резултати. Работа, 
работа и само работа — 
това е ,рецепта” за успе
шно напредване към вър
ха на шахматната иерар 
хиет. Макар че няма амби
ции да стане професиона
лен шахматист, Новина 
има голямо желание да 
овладее възможно повече 
тайни на играта и добре 
му е известно, че това се 
постига с упорито изучава 
не на теорията: нац^голя- 
ма част от свободното си 
време прекарва над шах
матното табло.

те тайни. Но в Босилеград 
няма шахматен клуб и
„школуван и ’' шахматисти, 
така че от никого не мо
жах. да получа професио
нална помощ, пък и лите
ратура трудно намираха.

В неделя по хубаво и 
слънчево време двата 
бора на ФК „Младост” от 
Босилеград катострофал- 
но поразиха отборите 
ФК „Младост” от йелаш- 
ница. Първият отбор 
чели победа с 9:1, 
дите футболисти на ФК 
„Младост” от Босилеград 
се наложиха срещу свои
те връстници от йелашни
Ца с Резултат от 6:1. Всъ
щност това бе вторияр 
кръг на тазгодишното фут 
болно първенство в „А” 
групата на Междуобщин- 
ската футболна дивизия 
Враня-

В срещата на първите 
отбори футболистите на 
ФК „Младост” от йелаш
ница салго в първите десет 
минути бяха равноправен 
съперник, на босилеград- 
ските футболисти.

При равноправна игра в 
една не съвсем опасна ата 
ка В. Чипев в 15 минута 
вкарва топката във вра
тата на гостуващия отбор 
и босилеградските футбо 
листи, поведоха с резул 
тат от 1:0. След този гол 
играта съвсем ее проме
ни. Домакините създава г

пренесе пред вратата на 
гостуващия отбор. Победи 
телят вече беше известен. 
Въпросът беше само с кол 
ко голи разлика ще се за- 
втрши играта. До края на 
срещата футболистите на 
,.Младост” от Босилеград 
успяха още четири пъти 
да вкарат топката във вра 
тата на гостуващия отбор, 
докато футболистите от 
Йелашница това .направи
ха само един път и това 
след голяма грешка на 
вратаря М. Чипев. Резул
татът от 9:1 е съвсем ре
ален.

Преди срещата на пър
вите отбори, се проведе 
среща между юношески
те отбори на двата фут
болни отбора. В добра и 
за зрителите интересна иг 
ра младите футболисти 
на ФК „Младост” от Боси 
леград се наложиха с Ре
зултат от 6:1. Голмайсто
ри бяха: И. Рангелов 3 Р. 
Захари ев, В. Глигоров и 
П. Стоянов по един гол.

Съдията М. Аризановия 
с помощниците К. йович 
и М. Стоименов и ч от Сур
дулица добре води играта.

от-

. на

спе- 
а мла-

Нсвица Божилов

Затова изсичах от вестни
ците записаните мачове и 
таканаречеиите 
ни проблеми и сетне 
проучвах.

Как завоюва втората ка 
те гория?

шахмат-
1’И— Упоритостта е основ

ното оръжие на самоуки
те — споделя Новица. — 
А аз съм самоук от нпча-

ФУТБОЛ: МЕЖДУРЕГИОНАЛНА ЛИГА — ГРУПА „СЕВЕР”

Минимално поражение
@ „ХАЙДУК ВЕЛКО” (НЕГОТИН) — „А. БАЛ

КАНСКИ” 1:0 (1:0) ,
НЕГОТИН, 28 АВГУСТ 

Спортният център, зри ге 
ли около
слънчево и задушно. Гол
майстор Дабулович в 29 
м. Без жълти и червени 
картончета. Съдия па сре
щата Драган Станисавле- 
вич от Ниш.

В първия кръг на пър
венството в (междурегио- 
налната лига „А. Балкан-

разчлтаха на контраатаки, 
създадоха две-три извън
редни голови положения, 
но не успяха да постигнат 
гол. Самият мач бе на до
ста високо равнище и на
пълно задоволи вкуса на 
хилядната публика. Борба
та бе спортменска, за ко
ето евцдетелствува, че не 
бе дадено нито едно жъл-

Отборите на ФК ,,Младост” в този кръг иг
раха първият отбор; М. Чипев, Б. Иванов, В. 
Ивтвич (Г. Тодоров), Б. Тасев, 3. Младенов, 
М. Мпаценов (С. Якимов), Р. Венков, Д. Злат
ке в, В. Чипев, Б. Воинович и М. Цветков;___

ски” претърпя минимално 
поражение от отличния от
бор „Хайдук Велко” от 
Неготин. Домакините до
минираха през 
ра. създадоха голям брой 
голови положения, но бла
годарение «а добрата защи 
та на «вратаря Ставров 
или /нервни /набези на иг
рачите и тяхната неефика
ОНОСТ.
се завърнаха само с един 
гол /в своята мрежа.

Противоположно, футбо 
листите от Димитровград

1000, времето

цялата иг-
В следвалия кръг боси* 

леградските футбол ис ги 
гостуват та ФК „Раднич- 
ки” от Враня.

голови положения и- все 
по-често атакуват към вра 
тата та футболистите от 
Йелашл/ца. Като резул 
тат на такава игра в 26 
.минута В. Чипев след ед
но добро проиграване с 
М. Цветков отново улучва 

2:0 за босиле-

то или червено картонче. 
Общо, победи по-добри ят 
отбор съвсем заслужено.

Във втория кръг „А. Бал 
кански” на овой терен Ще 
играе срещу отбора „12 фе- 
бруар” от Ниш.

димитро в градчаниМ. Я.

целта
градските футболисти. До 
края на полувремето дома 
шните футболисти успя
ват още два пъти да вка-

Д. С.

Горската секция БАСКЕТБОЛ

Младост Каблови“ — „А. Балкански“ 
98:83 (51:45)

В БОСИЛЕГРАД 
НА ДЕЛОВИТЕ СИ ПРИЯТЕЛИ 

НА ВСИЧКИ ТРУДЕЩИ СЕ И ГРАЖДАНИ 
В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

рат топката.
ка-Второто полувреме, 

то че ли бе реггриза 
първото. В първите петна
десет минути любителите 
на футбола в Босилеград 

равноправна

Зайчар, 27 август 1983.
Стадионът за малките 
спертове. Зрители около 
200 души. Сгодим: С. Ми- 
тич и 3. Марковпч от Лес 
кован.

Баскетболистите иа „А. 
Балкански” загубиха ма
ча в петия кръг на вто
рия гголусезан в Сръбска
та 1Ме>ВД№егианална лига 
— „Изток”. Този път те 
бяха победени от отбора 
„Младост пеаблави" от Зей 
чар. Домакините бяха по
добри е течение иа челия 
мач, така че кой ще бъде

победителят не се поставя 
ше въпрос. Доколкото се 
■касае за играта иа „А. 
Балкански" тя не бе на 
равнището на предишните 
срещи.

В предишния (четвърти) 
«орът баскетболистите на 
„А. Балкански” гостуваха 
в Долевац, където играха 
ореВДу едноименния отбор. 
Срещата бе прекъсната, 
поради грубо нападение 

• срещу съдията от страна 
на домашните баскетболи
сти. .

на

ЧЕСТИТИ
наблюдаваха 
игра, дори гостуващия г от 
бор беше и подобър. Ооа 

като С. Якимов, 
мястото 8 септемвриче след

който влезе ма 
на М. Младенов по 
път вкара топката в мре
жата м футболистите ог 
Йелашница, като че ли се

пети — ДЕНЯ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО ОТ ФАШИЗМА
с пожелания за възход на сдружени» труд, още по- 
резултатно внедряване на социалистическите самоу- 
мрапителии отношения в общината и много лични 
ттижени».

попа: гьл но предадоха.

До края на срещата иг
рата така да

Д. С.Ж*♦♦•♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦кажем се
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Хъ/МФР Ф сатира • забава
Изречения ИЗ МИНАЛОТО НА СЕЛО РЕСЕН ♦♦♦♦♦♦♦♦♦

РАБУШНай-бързото нещо на 
света © мисълта, а най-ба 
вно — развитието й* Н,Ре3 ТУР9КОТО робство соло Рссон било „40- 

(коигоко" село. Чокоинът давал на се ля1' "и те земя на 
обработка за но една година, обаче за сънната уелу- 
1а оулюбашата събирал пари нри«нудмтел1Н0. Понеже 
хората, а също |ц булкубашата били неграмотшг, бор. 
чъ.т бил урезван на рабуш. Рабушът © документ, на. 
правен от дърво с резоизе ш «разделено. Главната му 
част, така наречената четула, осггава при булюбаша- 
та, а втората част — 'кутрето е давало на длъжника. 
Косато бива 'измнрен дългът, булюбашата взима ку
трето и слага при четулата, каро установява дали е 
озърнат дълга или нс. Ако всичко е в ред рабушъ.т со 
изгаря.

Усукана работаМного често намиране
то на общ език е свързано 
със загубването на соб- 
ствення.

За неуспехите на отбо 
ра обвиниха вратаря — са 
мо той нямаше на игрище
то човек зад себе си.

Не се радвайте на сле
пи поклонници. Те дори не 
виждат на кого се кланят- 

Р. X.

Свъриу онядъи зачас при бай Марина у 
ГГртопопинци. Гледам ришка нещо по дворат и 
изока га одалеко. Он ме погледа попреко и йути. 
Помисли си да га йе сполетела 
бел». Ка се/ поздравимо рече ми:

некиква голема

АНГАРИЯ Манчо, усукале се работете, па не зиам 
надека да се обрнем.

— Чекай, бре, Марине, — опи-га се да га 
— нали си овъръл, лебацът 

си прибрал, а за друго — лъсна работа.

«I
'"тааирчвтк ■

Освен това населението от село Ресан работило 
♦ и ангар-ия. Построявали пътища, .правили дървени 
ф г.тпща (.угльеве).

♦Жена, току-що взела 
книжка за правоуправле
ние, търси по телефона ав 
то.мехавик и казва:

— Изпратете ми ведна 
га .майстор, колата спряха.

— Причината?
— Мисля, че няма вода 

а карбуратора.
— А къде се намирате?
— На около 10 метра ^ 

от брега <на .морето!

орасположим малко
1)7,-

I
А

!
Е, баш йе тува работата — уздъну он. 

1екамо комбайне и дойдоше, нейе да не -,су. 
Имаше и задружне и часне, ама план немаше* 
Прерипуваше зьиве, шетамо се натам-наЕам да 
видимо ка че ни дойде ред и силне работе ни 
изестадоше. Елем, мину и това. Ама

Принудително работил 11 беговемри турските 
срещу мин имали о награждаване* На възрастните ж->т 
вари работници заплащали тю 60 пари, а на деца
та от Ю 14 годишна «възраст, които събирали класо
вете по нивите, чокоинът ,цм плащал по 10 пари.

га залр-
жише ка предавамо пшеницуту за уйем. Ока 
бировинът, дойде голем камион и откарамо жи
то пред коперацийуту. Мислео че га предадем 
зачас и да си гледам другу работу. Ка они, 
синдргци, закусуйу. Имаше Би пешес, свак гра- 
онул комат леб и сиренье и йеду ли йеду. Че. 
кемо бре. чекамо, они йош йеду. Нейе ни чудо 
гледам све ураньени мужйе. Вати ме мука и’ 
по ,е да пи окам, Кико ме беше яд, даже >ь.и 
реко: „К’о 
йедете.”

ЗЕЛЕНИЦД
Някои си дядо Цане от Ресент бил голям чор- 

▼ оаджия. Отглеждал 35 чивта волове. На бедните Сел- 
♦ яни Давал пари на заем, а след това ако не ги въ.р- 
ф нат по Гергьовден взимал .им овцете, говедата или ко 
4 1Ите- Този вид грабеж бил наречен „зеленица".

Записал: Стоян Евтимов

*
♦ че заработите тийа лебац што га— Докторе — оплаква 

се пациент иа лекаря. Сно 
ши ядох риби и сега се 
чувствувам .много зле!

— Може би не са били 
свежи?

— Не зная —- отговаря 
пациентът- Не съм ги от
варял...

л А, — рече йедън. Работили, неработили 
платата си ни йе йеднаква.

Е, па, убава работа —
Най-после почеше да мере- Ка да га преси, 

пем у шини джакове йедън ми рече:

Мъдростта през вековете
ПОМИСЛИ.

Който гледа назад няма да измине пъТя.
Татарска

Голямата цел на живота не е знанието, а дей
ствието.

— Овамо знайеш да закркуйеш, а гледай 
житего кво III йе игушльаво. Са че ти отбием 
на квалитет или нема да га примим.* Хъксли

Природата не познава застой в своето движе
ние и наказва всяко бездействие. йедва га убеди дека тека га йе връла 

балната, па йе йеднакво 
гуту*

— Къде отиват тези ху
бави крака 
улицата един 
«натиздена хубавица, която 
минава по улицата?

— На кино — ако някъ
де не се отбият дотам — 
му отвръща тя и продъл
жава.

ком-
и за мене и за задру-пита >на Гьотегражданин,

Великите мисли идат От сърцето.
Те тека, Манчо, — уздъну пак Марин — 

па !са му внч сметкуту.

Мене ми йе сметката ясна, йоште четвърто 
оделение ка завърши, ама има и таквийа, 
сакайу да Бу разберу.

Вовнарг
Искаш ли да бъдеш умен, научи се да питаш 
разумно, да слушаш внимателно, да отговаряш 
спокойно и да преставаш да говориш, когаго 
няма пвече какво да кажеш. кои не
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