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40 ГОЛИНИ на Службата ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА СР СЪРБИЯпо сигурността НА СЕСИИ НА СКУПЩИНАТА И

Нзбрани най-внсши ръководителиДълг на всеки 

гражданин
ната на СР Сърбия, на от
делни сес-изи избраха за 
председател на Съзета ла 
сдружения труд Джордже 
Ялноазич, за

председателНа 5 май се проведоха 
сесии на Скупщината и 
Председателството на Оо 
циазлистичеока република 
Сърбия, на които бяха из
брани най-^висши рълшво- 
дители в републиката. а

това, за нов
на Скупщината избраха 
Слободан Глитюриевич —
Айга. За подпредседатели 
бяха избрани: Бо1рисав Йо- 
в,ич, Мияутин Милоше- на О бщест«ен о^политичес- 
вич’ Златица Настич и от кия съсвет — Милан Драго

председател

Нашата Служба по сигурността 
да изпълни трудни, отговорни и честни задачи 
затова защото винаги остана свързана с народа, 
защото във всички акции се облягаше върху 
неговата сила. която й служеше като стена, от 
която се разбиваха

можеше

всички вражески действия 
против нашата страна ..

Т и т о

Пред нас е 13 май — Деня на Службата по 
сигурността, важна дата в революционното движе
ние на народите и народностите на СФР Югославия. 
Тази година чествуваме и юбилей 
създаването на Службата, което е удобен момент Аа 
възкресим спомени за геройските подвизи на оррани
те на ОЗНА и Службата, които остават нато светли 
примери на идните поколения. 40-гадишнината на 
Службата и органите по сигурността чествуваме по 

• време, в което нашето общество полага огромни 
усилия в осъществяването на Дългосрочната програ
ма за икономическа стабилизация укрепването на 
икономическата сила на страната, развитието на со
циалистическото самоуправление, икономическата не
зависимост на страната и издигането ролята на Юго
славия в необвързаното движение и света.

40-години от

Бранко ПепшчСлободан Глигориевич 
— Айга

Душан Чкребич

На заседание на ПреДсо 
дателството на СР Сър5ия 
беше избран Душан Чкре 
бич за председател, 
Бранко Пешич, за подпред 
седател на Председател от 
вото на СРС.

Делегатите на Скупщи
ната на Социалистическа 
Република Сърбия, преди

Делегатите на Скупщи- 
вич, а за председател на 
Съвета на общините — Пе

Социалистическа автаном 
на покрайнина Войводина 
— Светко Гърбич. Подп- тар йованович. 
редеедател на Скупщина
та гга СР Сърбия от Соци-

а
За гередредателствуващ 

делегацията на СР Сърбия 
в Съвета на републиките 
и покрайнините в Скустщи 
ната на СФР Югославия бе 
избран Милован Марнович.

Зародишите на Службата по сигурността датират 
още от първите дни на въоръжената и Революцион
ната борба. Успехите на Народооовободителната бор
ба активизираха международната реакция и вътреш
ните вражески сили, които не избираха средства да 
задушат народооовобадитеяното движение и негови
те придобивки. В следвоенното възобновяване и из
граждане на страната действуването на външния и 
вътрешни^ враг имаше за цел да сложи Югославия

алиетическа автономна по 
крайнина Косюсво ще бъде 
избран на следващата се 
сия на Скупщината.

БОСИЛЕГРАД: ОТ ЧЕСТВУВАНЕТО НА 40-ГОДИШНИНАТА ОТ БОРБАТА 
НА ЦЪРНООК

в подчинение.

В чест на падналите 

герои
Във всяла фаза на нашата революция задачите 

на Службата и органите по сигурност произтичаха 
роля на работническата класа и це- 

тези етапи на Службата иот историческата
органиТвъзлага^СЮК- С-ьс системата ни, ковде 
определение на тРУДешите се и гражида-ит^^сю» <е- 
ствихме и имаме развита система на обиюствена са- 
моздашта и конкретни отговорности за безопасното 
положение във всяка тРУДОва оРганнзаин^■

но засилва отговорността на веични органи на Служ но засилва лов**' ^ 0г1ециапизирана част на
бата по сигурността, Т» рно Шчроко-
тази система работи .и
то отваряне н Службата по оигурността сиряшв 
другите органи на и,у*и ' „ общите процеси
обществото и тя™огс> придобива все по-
Г^ГГ^Гр^ облици на всички равнища.

Дългосрочна е^тег^та^^^сее^не- 
доверие в нашата сист а ^и-рикарс-гво-го, 'Да
ско недоволство, да н;лс ^ 0 витеЛ1Ш1те облгеетае-
подрива авторитета на о ощ-зни и отдел,ни лица, да 
ии институции, отговор вд ом,раза. Това ни е
д^Г^Гт“йствува настойчиво и упорито.

6 разкриването и ПГ*“
подобни поведения и прадй*, с « тражданин
бележителна ^ашСТа и безопас-
^оГГятГе и^лен оревантивен механизъм. Изхо-

добивките « «о-иатаггмшно 
нашата ооциалистичеоиа страна.

По повод чествуването 
40-годишнината от борба- 

Църноок на — 6

народ, младежта, пионери 
те и войниците говори на
родният герой и комен
дант на Главния щаб на 
НОВ и ПО ,на Македония, 
академик М1ихайло Апостол 
ски.

другаря Тнто, не само на 
Църноок, но навсякъде от
насяше победи.

В продължение на речта 
си Апостолски добети: — 
„Днес някои българони ис 
торици и гкммрици в свои 
документи и речи се опит
ват да оспорят борбата на 
нашите народи и народнос
ти, кои-го се стремят бъл
гарската войска да пред
ставят нато освободител 
на Югославия, а окупира
ните части на Югославия 
от Страна на царска Бълга 
рия, като съюзник на Гер
мания и не споменават, на 
окупацията дават друг ха
рактер, като че ли е вър 
шила само гарнизонна оду 
жба. Ние добре знаем как 
изглеждаше тази т*хма га
рнизонна служба. Българ
ската официална полити
ка днес не признава маке-

(На 3-та стр.)

та на
май 1944 година, в която 
части на НОВ и ПОю из
воюваха голяма победа срс 
щу българските фашистки 
части и иоят° бе от юля-

Между другото ТОЙ из
тъкна:

мо политическо значение 
за по-нататъшното разви
тие на народооовободите 
лното движение в тези гара 
1!ща от страната ни на 6 
май т.г. в Босилеград са 
проведе голям народен ми
тинг. На митинга 
ваха преживели 
тази борба, делегации на 
СУБНОР на СР Сърбил, 
СР Македония и САП Ко- 
оово, делегация на Южио- 
моравената междуобщинс- 
ка регионална общност в 
Десновац и делегации . . ,на 
съседните общини: Сурду 
лица, Църна трава, Враня, 
Търговище, Прешево, К)ри 
ва паланка и Буяновац. Нв 
митинга пред събралия се

— На днешния де», пре 
ди 40 години на Църноок 
се води тежка борба сре 
щу мрачните сили, срещу 
фашистите и техните слу 
ги, които иснаха да поно- 
Рят Целия свят. Водехме 
борба срещу 
на хитлеристна Германия 
и полицията на царска Бъл 
гария. Това бе ожесточена 
борба с десет пъти и по-

уЧБСТВу 
бойци в

съюзниците

1 ■

.0ЪрИИ<М
иече надмощен противник, 
|*о нашите войскови час
ти прилагайки

Г )

партизанс
ки начин на борба, изгра- 

иоенноначалннка, 
политика и държавника

напо-ускорвио развиели©
дена 01>

Борис Костадинов



И а НАС IПО СВЕТА
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ГРЪЦКАТА ЛЕВИЦА ЗА ОБСТАНОВКАТА 
В СРЕДИЗЕМНОМОРИЕТО

ОЩЕ ЕДНА БЪЛГАРСКА ПРОВОКАЦИЯ

Антиюгославски ексцес в СофияЗасилена надпревара на 

велнннте сили В новия български филм „Спасението’ се фалши
фицира грубо историята и се съживяв*г българелите 
териториални претенции към Югославия и СР Маке
дония ![ • ! :

•ппг Българската версия иа то 
ва събитие във филма „Спа 
сението” яма само един 
мотив: да докаже, че Ох
рид отноле беше и остана 
„български град”, а негови 
ге жители „българи", го
тови на всяка цена да за- 

както ое казва 
— „своите земляци — ос
вободители". Във филма и 
охридските гурци се пред
ставят като жители от бъл 
гарсвата народност.

Вмест0 с подкрадване на 
чужда изтория, българска
та кинематография е има
ла възможност да ознаме
нува юбилея на българ
ския национален празник 
чрез отбелязване на съби
тия, станали на нейна те
ритория, в степен, в коя
то заслужават да бъдат 
художествено транспони
рани. Противно на това е 
заснет филм, в който се 
присвояват чужд град и 
чужда революция, като по 
такъв начин и изкуството 
се впряга във великобъл- 
гарсните претенции. Танюг

;■

О ‘___ — --------- -.■'—--'V На нашата обществе
ност, особено на общест
веността в Македония е из 
вестно какво се е случило 
в Охрид през 1944 година'. 
За това събитие в Югосла
вия е заснет филмът „Це
ната на града". Става ду
ма за дадения от герман
ските онупаторски сили ул 
тиматум на гражданите на 
Охрид да предадат група 
български войници, избяга 
ли от германско пленнице 
егво. Гражданите обаче от 
назва-г да го направят то 
ва и скриват войниците, 
като пренебрегват смърт- 
ната опасност и масовата 
разшита.

В навечерието на 1 май 
в София е представен нов 
домашен игрален филм 
„Спасението " в който с по
мощта на груби фалшифи 
пати се съживяват българ 
оките териториални лрадон 
цип към Югославия и Со
циалистическа република 

; Македония.
; Ядно известно събитие 
! от освободителната борба

Неутралните и необвързаните европейски страни 
в голяма степен допринесоха безопасността в Сре- 
днзсмноморнсто неразделно да се свърже със сигур
ността в Европа щадят

Комендантството на НАТО 
е запланувало да разполо
жи на Сицилия нови 112. 
крилати ракети.

Партиите 6г гръцката 
левица единодушно оценя
ват, че безопасността е 
Средиземноморието е тяс
но свързана с европейска
та сигурност- Неутрални
те и необвързаните евро
пейски страни в голяма 
степен допринесоха с по
нятието европейска сигур
ност да бъде обхваната и 
безопасността в Средизем
номорието.

Политическата и иконо
мическата обстановка в 
Средиземноморието, осо
бено в източната му част, 
в кръговете на гръцката 
левица
значително влошена. Заси- 
ланата военна надпревара 

. .,на великите сили застра
шава мира и независимо
то развитие на средизем
номорските страни. Всегръ 
цкото социалистическо 
движение. Комунистичес
ката партия (за страната), 
и други партии от левица
та отделно посочват опас
ността от надпреварата 
във въоръжаването, която 
и в Средиземноморието 
получи загрижавагци раз
мери. Много нареди от те
зи част на света, против
но на волята им, са при- 

-нудени да увеличават вое
нните си разхода като по 
такъв начин остават без 
големи средства за уско
ряване на стопанското и 
общественото си развитие.

В Средиземноморието 
пвтгоянно се намират чуж 
дестранни флоти с 80 До 
100 военни кораби. В няко- 

етяко средиземноморски 
к: страни се намират 26 чуж 
1 дестранни военни бази. В 

този регион са построени 
- около 560 системи за 

сираде на ядрено оръжие.

се оценява като

на македонския народ, сга 
нало в Охрид през есента 
на 1944 година, от автори
те на филма се предста
вя изключително като при 
нос на „българското «асе, 
лание От' Охрид" към бор
бата па нова България лро 
гив фашистка Германия, 
като събитие в „българ- 

• акт град Охрид”. Филмът 
Идеята за претворяване • „Спаоениет°” е заснет по 

на Средиземноморието в

Оказвайки безстрашна 
защада на избягалите бъл
гари, гражданите на Ох
рид са пренебрегнали и 
факта, че същаде тия вой 
ншди почти четири години 
бяха техни окупатори.

романа на българския пи
сател Серафим Северняк 
„Охридска балада”. Север 

°т с нян е и един от авторите 
на сценария. Подчертава 
се, че филмът е поиветен 
на 40-годишнината от „со-

зона на ъгира, за която се 
застъпват голяаго ашозинс 
егво гърци, изхожда 
необходимостта да бъде 
напусната блоковата поли
тика. Биполярният Детант 
изчерпа ограничените си 
възможности и затова — 
както се изтъква в кърто
вете на гръцката левица 
— активното участие на 
вее по-голям брой страни 
в разрешаването на акту- 
алните международни про
блеми потврджава изклю
чителното значение на уни 
версалния детант, за кой
то се застъпват и някои 
страни от блоковете с цел 
да защитат националните 
си интереси.

НА МЕЖДУНАРОДНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ЦЕН
ТРАЛНА АМЕРИКА В ЛИСАБОН

Единодушна осъда на САЩ
Триста делегата и гости 

от 70 страни на междуна
родната конференция за 
Централна Америка, състо
яла се тези дни в Лисабон, 
единодушно приели декла
рация, с която Съединени
те американски щати се 
осъждат за агресивните си 
действия в Никарагуа. В 
декларацията се подчерта
ва опасността от американ 
ска агресия на тази страна

щ галистичеоката 
ция” в България относно 
от преврата на 9 септем
ври 1944 година. Оповесте
но е. че прожектирането 
на филма в одлата страна 
где започне именно в сеп
тември. Печатът отбеляз
ва, че 0 .патриотичното" 

филмът
„носи заръки за днешните 
млади поколения, че в него 
се изявяват добродетел ите 
на българс 

* характер”.

револю-

и от все по-интензивното 
ангажиране на Вашинггс» 
в Салвадор.

Каадо съобщава Пренса 
латина, участниците в кон 
ференцията изразили 
на солидарност със страни 
те от Централна Америка 
и оказали подкрепа науси 
лията на страните от така 
наречената „Група Контадо 
ра” за възстановяване на 
мира в т°зи регион.

пъл

ен съдържание

лан кия национален

Към 40-годишнината от борбата иа Църиоои (3)

Пробив из обкръжението Босилеград пренесе 
загинали и ги погреба в костница «а Кин 
Стан.

:тленните останки на 25

борба гърди срещу гърди отблъскваха вражес
ките атанп В борбата на Църноок партггзанс 
ките части показаха геройството си, показаха 
че могат твърде успешно да водят дъдготрай

майо^"Гоа^^Г 1944 Лиина 06 уЗНа За способността""^

е еюн от ог“™те за сХ“е адпладе- ?°Ю' Иа “ Странство, не
наде ранени и на Цене Бойков и Тоне Стано погг>„ ^ Напродав. той претърпя много 
йков, двама смели младежи ад ПТлъмшт П0Г0Л&т 39Губи °т иа НОВ и ПОЮ.”

на 7 май ,Иснали яа постъпят в нашите А <нрагът в тази борба имаше мрачни це- 
^^.редове. Да припомним, тези младежи фашис- ли — в обкържението да затвори път на на- 

тите хванали 1на Църноок след оттеглянето ни. шиге сили, а след това да затвори обръча и 
о_ - да (ги унищожи. Понесен.с тази идря той1 ич

е ,7ГЯ 8 обк|РЪЖОНИ€то от значение върши повече атаки на нашите позиции а на
'^15 изтъкне оценката на генерал М. Алое- отделни посоки концентрира и над пет’ пъти
~5 и га казва-6™3 “ Г Ме И ГачН^тои казва- — „Бороата беше за педя не отстъпиха, 
много жестона, окупаторските атаки пояси- яг
лени с артилерия и самолети се редеха една жертвите ни в тааи борба не бяха мал-
след друга ,но храбрите бойци на НОВ и —-,На 8 ““й 1944 година селяни ад този край
'ПОЮ сигурно отстояваха на позициите ои са погребали загиналите ни другари Само
хладнокръвно посрещаха нападенията и с ад Първия кооовежи

I огън ад близко .разстояние, с бомби а и ^ „ „ АТ Кооовся® ^РяД загинаха 16 души,
V " ■ ' С ’ а и с а 27 бяха ранени. След войната СУБНОР ад

■л г.-о.ц - у;; ,) *;•: у.,:-.-;. 1.1!

ИЗМАМАТА УСПЯВАПише: ДУШАН ЛАЗИЧ, генерал-майор в
“е«сн*

•ЬМ
Въз основа_ силигге на врага и позициите

му ое утвърдено, че той очаква нашите си
ли да се оттеглят, т е. да извършат пробив 
на север, към Църна трава — западно от Бо 
езилеград по пътя Босилеград — Крива Фея.

кат° източно от Църноок м 
Босилеград бяха по-слаби силите на 

врага и тъй като щабът на българските фа
шистки сили не можеше да си предпостави, 
че нашите части ще се осмелят да избият 
на българска

южно

...
■')

държавна територия, бе (взе
то решение нашите обкържени 
пробият из обръча чаоти да се 

по посока на изток — 
държавна територия на България. Това 

решение, Решението нашите 
таддят през нощта „а 6/7 май по посока яс- 
точно от Църноон южно ад Босилеград и 
да избият на българска територия и през 
нея на север да стигнат в Църва трава бе 
изненада за врага.

С цел врагът

з
4А

сили да се от-

Да се доведе в заблужде
ние и да повярва, че нашите сили на всяка 
Цена ще се опитат да продължат придвиж
ването ш на север бе взето решение пър
вият батальон („Огивт Наумов") на Трета

.
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ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА МОК НА СКС В НИШНа 4 май 1984 година, в 15 часа и 5 минути
За пренасочвам на 

производствения графикПомен пред паметта на 

великана на нашата епоха Намаляването на физическия обем на промишле-наи-еериозенпроизводство продължава да еното
стопански проблем в Нишки регион

На 4 май 1984 година, то
чно в 15 часа и 5 минути 
цяла Югославия 
ммрно.
ста, трактористът в поле
то, овчарят в 
работникът 
та, гражданите по улиците. 
Воички с едноминутно мъл 
чание почетохме паметта 
на -най-великия син на на
шите народи и народности 
— Йооип Броз Тито.

уч-ил1ищата 
учебен час беше — урок 
по история за непреходно 
то дело на д-р. Тито, чмето 
дело означи цяла еоо-ха.

И още веднаж изразя
ваме своята готовнс*зт и 
решимост твърдо и неот
стъпно да се борим и гтрео 
доляваме всички трудно-, 
сти, които срещаме в гтро 
веждането на Дългосроч 
ната Стабилизация. Вър-

дова дисциплина, «еополуч 
лива организация на гьроиз 
водството и пр. В начало
то -на тази година е осъ
ществено значително уве
личение на износа н рязко 

вноса. Общи 
с 19,1

Разглеждайки 
ските резултати през 
и в началото на тази то*

стопан- 
1983застана 

Граничарят на по
дина в светлината на осъ
ществяването на Дългооро 
чната програма за иконо
мическа стабилизация, чле 
новеге на Между общинска 
та конференция на Съюза 

Ниш на

планината, 
край машина намаление на

ят износ е увеличен 
на сто при намаление

20,4 на сто. Но въз-
на

вноса
мзоЖ1 ностите на региона за 
износа еа много по-големи, 

пона-

на комунистите в 
5 май т-г. оцениха, че съ- 
ществуващ-ите в тази об
ласт проблеми стават все 

Най-остър
което означава, че 
татъшното увеличение «а 
износа трябва да бъде в 
центъра на вниманието на 
Съюза на комунистите и 
останалите субекти в осг 

организации

В първият
по-сериозни, 
проблем е намаляването 
на физическия обем на 
промишленото производ
ство (миналата година с 
9,6%, а в първите три ме
сеца на тази година с 2,9 
на сто)- Затова усилията

нановните 
сдружения труд.

вейки неотклонно по Ти- 
товия път ще преодолеем 
и тази, както и много тру 
днссти в миналото. И този 
път -дадохме обет: всеки 'На 
своето работно място да

дава своя принос в изгра
ждането на нашата родина 
— Титова Югославия, стра
на на сбратимени народи 
и народности.

Участниците в дискуси
ята говориха за непосред
ствените задачи на кому
нистите в -Нишки регион 
в надделяването на сегахц 
ните трудности. Актишнос 
тта на всеки член на СК 
^трябва да се измерва с 
конкретен принос в ссъще 
ствява-нето на задачите от 
Дългосрочната 
в реализацията 
няма място за отстъпки, 
колебания и компромиси. 
До изхода може да се сти 
гне само с по-отговорна ра 
бота, по-висока трудова Ди 
сцмплина, интеграция в ра

на комунистите и всички 
трудови хора в 
трябва да бъдат насочени 
към съживяване и повиша-

региона

ване на индустриалното 
производство, по-нататъш 
но увеличение на износа и 
на сел^накстопанската про 
дукция.

Миналата година, каза

ЛЕСКОВАЦ

Принос в преодоляването на 
изостаналостта

■

програма, 
на коятодокладчикът на заседание

то Десимир Йович, поради 
изключително неблагопри
ятни условия на стопанис
ване, стопанството в -Ниш
ки регион отчете загуба 
от 1,8 милиарда динара.
Миналогодишните загуби
бяха 6 пъти по-големи от 
дефицита, отчетен в края 
на по-миналата година. Ед прилагане на стабилизации 
на част от загубите е пре он-ните мерки от общината 
дизвикана от обективни до федерацията. Комунис- 
причини, но не тРябва и тите трябва с личен при- 
не омеят да се лрен-ебрег-

Бранко Цакич и Костадин Момчилович преизбра- | 
ни за председател относно подпредседател на Скуп- 1 
щина-га на Междуобщинската регионална общност в I 
Лесковац

В периода от май 1982 
до март 1984 година Скуп 
щината на Междуобщин
ската регионална общност 
в Лесковац и нейните ор
гани са се ангажирали в 
разрешаването на много- 
бройни развойни и други 
въпроси в Южноморавски 
Ретион, давайки принос 
към усилията иа 13-те об
щини в региона за надде-

ляване на икономическата Щ 
изостаналост-

Въз основа на тази оцен I 
ка делегатите на Скупщи 1 
ната към края на миналия

мките на аграрнопромиш- 
ления комплекс, увеличен 
износ и последователно

Б. Цакич
месец приеха отчета за
дейността на Скупщината Скупщината Бра-нко Чакич 
на Междуобщиноката реги 
онална общност в Леско
вац и нейните органи през 
изтеклия двугодишен пе
риод. На заседанието на

бе преизбран за председа
тел, а Костадин Момчил о- мер да мобилизират нзич-

ват и множеството субек
тивни слабости — 
работа, -недостатъчна

ки трудови хара в изпъл
нението на задачите.

вич за подпредседател на 
Скупщината на МРО за 
следващите две години.

слаба
Б. К.Тру-

македонски бригада от резерва да мине на 
сектор «ъДето бе Трънски-ят партизански отр 
яд и с нело да извърши силна атака по посо
ка на Буцалевска планина, западно от Боси
леград. „Време е Да се пробие обръчът”. Нги 
пред другари"! — отекваше гласът на комен
данта на батальона Наум Василевски — „Ов
чар”. От страна на бойците на този батальон 
и на Трънския партизански отряд отекна 
,,Ура" и врагът, няколко пъти по-силен, бе от
хвърлен на север. Врагът пред мрак доведе 
нови сили в пссоясата на извършената проти-в- 
атака, вярвайки че в тази посока и през но
щта Ще вършим придвижване на север.

Измамата, както бе запланувана, успя. 
Щабът на първия батальон на Трета македон
ска бригада глред мрак получава писмо от ко
менданта на бригадата със следното съдър
жание: „Бригадата се изтегля успешно. Сбор
но място Църиа трава. Тичо.”

мирана Първа и Втора софийсна НО бригада. 
Да припомним, бойците на Трт^кски отряд и 
на първия батальон на Трета македонска бри
гада през нощта от Църноок, през Млекомин- 
ци до с. Извор водиха Яне П-етков и Рангел 
Златанов от Църншцица.

Третата македонска бригада без първия 
ои батальон след смрънване на 6 май, водена 
от Иван Веселинов от Придолска махала 
(Църнощица) тръгна неточно от Църноок — 
по посока на с- Злидол, Юричин гроб, моста 
на Река Драговищица в Мл©ком1И1нци,, югос
лавско-българската граница и по-натаггък на 
север. През деня на 7 май направиха престой 
в Божица. През нощта иа 7/8 май продължи
ха марша, минаха пътя

гърди и остана с малко бойци. В този удар, с 
десе-г пъти по-силен враг бяха загинали, ра
нени и пленени девет души. Българските фа
шисти нашите ранени и пленени бойци бяха- 
етреляли. На 8 май селяните край Лазарова 
махала (Н-азърица) са погребали девет души. 
Първият и част °т Втория батальон се оттег
лиха през Църнощица и от север избиха на 
Цьрноои. Заггоеа и не бяха изложени на вра
жески огън.

След като избиха на Църноок бойците «а 
Косодския партизански отряд оказаха по- 
мощ на ранените ои другари и се приготвиха 
за марш. Бойците бяха не салто изтощени, 
но и твърде гладни и жадни — храна нямахме 
вече От Тлъмино, а мито вода. Отряда води 
Димитър 1 руов от Караджннова махала (Цър 
нощица). След смръквдне

Стрезим-И1ровци — 
Сурду/Еица между Вардекиис и Влаоиноното 
плато и покрай планина Ч см орни к след мал
ка почивна на 9 ,^пй пристигнаха в Църна 
трава. Тук НО отбор оказа 
те и изтощени бойци.

Изтеглянето на Първия

^ отрядът се придви
жваше след Т,рета македонски бригада, по 
посока: Църноок, Злащолски рид — Брес-
мнщки манастир, м-оеТа на Драговищица в 
с. 'Млекоминци, с- Р-есен, Кръстанова махала 
и поннатадъж на север през югославсжо-бъл- 
гароната раница (.неточно от Босилеград за 

о к-м. Сутринта на 7 май отрядът направи 
потека в с- Шат.кошща и Побиен кал,!®.

1 огава - руев се връгца в селото си.
Български1ят народ хубаво ни посрещна. 

Населението ни даде и храна. С особени сим
патии «и посрещна младежта, която се ин- 
1 ареоуваше за нашата борба срещу българс
кия фашизъм.

помощ на ранени-

ко*совс'К|П отряд 
въз «онова заповедта на оперативното р-рко- 
«одеггво бе извършено пред мрак. Изтегляне- 
то стана .под натиск на врага, особено на ле
лия фланг тири Кин стан. След като на можа 
да го превземе с фронтална атака (и след 
паве чето атаки през деня), аратът пред мран 
отправи (през гората) най-малко една до две 
чети в е. Назърйца. Врагът 
чна да атакува на отслабналия Леви фланг 
на втори батальон. На левия фланг бе трета 
га чета на тази батальон и тя ггрез ден-я от
хвърли всички атаки, води борба гърди срещу,

ИЗТЕГЛЯНЕ ПРЕЗ НОЩТА

След смръжване бойците на първия баталь
он на Трета македонска бригада и на Тр-нноки 
ларгдаанлки отряд отдалечавайки се от врага 
се събраха на едно място и тръгнаха по до
лината иа БроениIпка река, през Буцалево и 
Млекомиици, клоисточно от Босилеград. 
След малка почивка минаха през с. Коритен 
и с- Киселица и пристигнаха в с- Кална (Цър- 
на трава). Тук намериха част От Главния щаб 
на българските партизански части и част от 
ЦК на БКП и нови бойци, от които е фор-

гаред мрак за«го-

ПРОДЪЛЖАВА
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ОТ ЧЕСТВУВЛИЕТО НА ПЪРВИ МАЙ В ДИМИТ
РОВГРАДСКА ОБЩИНА

ОБЩИНСКИЯТ КОМИТЕТ, ИЛ СКС И ОСС В БОСИЛЕГРАД МО ВЪПРОСА 
НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СТАБИЛИЗАЦИИ

Факелно шествие и 

признания
01ДУМИ-КМ КОНКРЕТНИ ДЕЛА

мунмсгите трябва да бъдат 
в първите редове на дои, 
за нас дългосрочна, но ре 
шаваща борба. Поради 
това, бе изтъкнато на за
седанието, е първичните 
партийни и оиндикални ор 
ганмзацш преди вюично в 
организациите на сдруже
ния труд е необходим мно 
го по-критически анализ, 
обстойно

Към края на април т.г. 
в Босилеград се проведе 
съвместно заседание на 
Общинския комитет на Съ 
юза на комунистите и Об
щинския синдикален съвет. 
Па заседанието присъст- 
вуваха и представители на 
Общинската скупщина и 
трудовите организации. 

Предмет на разискване бе 
осъществяването на иконо
мическата стабилизация 
от аспект на деловите ре 
зултати, осъществени през 
изтеклата година и стано
вищата на ЦК на СКС във 
връзка с осъществяване за 
дачите за икономическа 
стабилизация.

Встъпителен доклад във 
връзка с осъществяването 
на икономическата стабн 
лизация в общината нане 
се Симеон Глигоров, из
пълнителен секретар при 
ОК на СКС в Босилеград и 
секретар на Секретариата 
по стопански въпроси прту 
Общинската оюулщина в 
Босилеград. Председател
ят на ОК на СКС в Боси
леград, Цоне Тодоров за
позна присъствувавште на 
заседанието със становища 
та на ЦК на СКС във връз 
ка със задачите на Съюза 
на комунистите за осъще 
стаявано на Дългосрочната 
програма за икономическа 
стабилизация-

от констатации към кон
кретни дела, което поне 
в Борилеградска община 
все още не е заживяло 
— т.е. икономическата ста 
билизация в повечето тРУ 
дови организации е пое 
още в начален етап. Виж 
дамо и посочваме проб-. 
ломите, но и не предприе
маме нищо за преодолява

Празнииът на труда — 
Първи май в Димитровград 
ока община бе тържестве
но чествуван. На 30 април 
вечерта в Димитровград 
бе организирано факелно 
шествие, а на площада 
центъра на града бе изпъл 
нена богата културно-ху- 
дожествена програма. Вън 
режи че времето бе студе 
но голям брой димитреа- 
г.радчани присъствуваха на 
тържеството, на което по 
повод празника говори пре 
дседателят на Общинския 
синдикален съвет Саша Ди 
м игров.

На тържеството бяха 
връчени първомайски на 
гради и признания на най- 
заслужили трудови колен 
тиви и отделни лица.

зи година награди получи
ха ООСТ ,.Младост" — лро 
изаодство в състава на кон 
фекция „Свобода", танцови 
ят състав „Ветерани" 
ООСТ „Димитровград”, 

Цветан Давидков, селско
стопански производител 
о-г село Смиловци. Милу- 

Живкович, зает в 
ООСТ „Нишава", Павел 
Андонов работник <в ООСТ 
„Димитровград", Векослав 
Милошев, зает в „Свобо
да", Никола Димов зает в 
„Циле” и Никола Георгиев, 
преподавател по физичес
ко възпитание в Образова
телно-възпитателната 
ганизация ,,Й. Б. Тито" в 
Димитровград.

при

в
разискване 

бързо и успешно премахва 
не на субективните цробле 
ш, а те в организациите 
в общината не са 
Известно е, 
проблемите, конто 'Опъват 
стопанисването са от обен 
гивно

пето им.
За отбелязване е, че и 

докладът който 
Григоров изготвен въз ос 
нова на заключителните ба 
ланои на организациите на 
сдружения тРУД през изте
клата година, не отрази ис 
1-инското състояние 
коя степен се осъществя
ва икономическата стаби
лизация в общината. Изне
сените резултати всъщ
ност показват стопанисва
нето през изтеклата годи
на, а не и това дали са из 
ползувани всички вътреш 
ни резерви и потенциали 
и отношението на работни
ците, преди всичко кому 
нистите, същите да бъдат 
по-добри. А тъкмо ,в това е 
същността на икономичес
ката стабилизация. Следо
вателно, след заседанието 
а това е едно и от заклю 
чекията, необходимо е да 
се тръгне в акция от дире 
ктора, административни
те работници, до непо
средствените работници.

Времето, в което се на
мираме изисква комунисти 
те да бъдат в първите ре 
дове за провеждане на ме 

за икономическа 
което

и

тинианеЮе

малко, 
че част от

естество. Тях, как 
го подчерта Захариев, по 

във всички органи- 
посочшат нато

до

чти
ор-зацин ги 

проблелш номор едно, а за 
субективните рядко 
вори. Затова се налага о-, 
всички да се търои по-гол- 
яма дейноот II да се нао
стри отговорността за пре
одоляването им. 
вече ако се има 
че само с ло-голямо 
жиране на всички 
егно

се го
А. Т.Та-

Още по- СУРДУЛИЦА
предвид, 

анга- 
и Цяло 

използуване на всич 
ки вътрешни ресурси и си 
лн може да се надделее се 
гашного трудно обществе
но-икономическо и 
око положение.

Необходимо 
ботник да знае, 
ствена работа, срочно 
пълняване на задачите и ви 
соко трудово съзнание пря 
ко допринася за преодоля
ване на сегашните лоши 
условия на стопанска дей
ност.

Семинар за председатели 

на сиидикалните 

организациистопан-

е всеки ра
че с каче Неотдавна в Сурдулица 

'-е състоя еднодневен се 
.чинар за оспособяване на 
председателите на първич
ните синдикални организа 
ции.

За целите на Дългооро 
чната програма за иконо
мическа стабилизация и 
как тя се осъществява на 
територията на Сурдулиш 
ка община говори Стамен* 
ко Янкович, директор на 
основната организация 143 
сдружения труд за произ 
водство на микромотори 
„5 сеггтембар" в Сурдули-

на общината", а сказчик бе 
Видосав Вукашинович, се
кретар на секретариата за 
стопанство и финанси при 
Общинската 
За организираността, 
държанието и методите на 
работа на първичните ор 
ганизации на Съюза на 
синдикатите говори Бошко 
Петнович, професионален 
сътрудник при Съвета на 
Съюза на синдикатите,

В Сурд улица вече тра
диционно се провеждат 
семинари с новите 
водства, а организатор на 
същите е Общинският син 
ди кален съвет.

* из-В материалите, а и в 
разискванията на Симеон 
Захариев, Любен Богосло- 
вов, Любен Рангелов, Вене 
Велинов, Миодраг Стойко- 
вич и други се изтъкна, 
че икономическата стаби 
лизация е изпит за всичкц 
и че за

скупщина.
сърните

стабилизация, при 
резултатите от труда тряб 
ва да бъдат ооновно мери
ло за всичко. Само по та-

Членовете на ОК на СКС 
и ОСС констатираха, 
не е достатъчно само да 
се приемат стабилизацион
ни програми без поне един 
път месечно да се анали
зира реализирането им и 
приносът на всеки кому
нист отделно. Трябва вед- 
наж завинаги да се

че
осъществяването 

й, трябва да се поведе Ре 
шителна борба против вси 
чки отклонения, които 
спъват укрепването на ра
ботническото самоуправ
ление- В това отношение 
членовете на Съюза на ко-

къв начин икономическа
та стабилизация ще изггьл 
ни обществените цели. Ра 
збира се, при обстойно об 
съждане в основните орга
низа ции всред трудещите

М. Я.
ръко-

мине се.
ца.

Втората тома бе ,.Актуа 
лни въпроси на обществе 
но-икономичежо развитие

В МЕСТНАТА ОБЩНОСТ В ДИМИТРОВГРАД

БЕЗ МНЕНИЕ НА БАЗАТА с. м.
В ДИМИТРОВГРАД ПРИКЛЮЧИ ТАЗГОДИШНА 
ТА РАБОТА НА ПОЛИТИЧЕСКАТА ШКОЛА НА 
СИНДИКАТИТЕ

Приемайки отчета за ра 
бота па местната общност 
през миналата година, де
легатите на Скупщината 
на тази общност констати 
раха, че в реализирането 
на програмата са съществу 
вали определени пропусни. 
В подкрепа на това са не
изразходваните от местно
то самооблагане 2 700 000 
динара. В случая само ин 
флацията може да лотвър 
ди каква е загубата. То
ва пък ещадетелервува за 
недостатъчното ангажира 
не на местната общност, 
особено ,на изпълнителни
ят й съвет- На събранието 
бе отхвърлена констатаци
ята ,на този съвет, който 
бе подчертал, че общмне 
ките обществено-полити
чески организации малко 
са се ангажирали в рабо
тата на местната общ
ност- Главната причина, по 
РАЦИ която тези средства

не са изразходвани е недо 
статъччного зачитане мне
нието на базата. А факт 
е, че точно 
следователно вследствие 
малкия брой присъствува 
Щи, събранията в местната 
общност повече 
отсрочват.

ва ще бъдат използувани 
за уреждане на част от 
улица „Сутйеска". За раз

пореди това, ширяване на канализацион
ната мрежа в града ще бъ 
дат отделени 32 на сто от 
средствата, с кои-го тряб- 

пъги се ва да се разреши въпроса 
с канализацията в улица 
„Христо Ботев” и частич

на окуп- но в улица „Найден Ки
ров”. С 10 на сто от сред
ствата ще се разреши во- 

през доснабдяването в квартали 
година, според която те „Селище” и „Разсадник", 

за различни комунално-би а около 20 на сто и тази 
тови обекти Ще бъдат изр^з година от местното само- 
ходвани над 14 милиона дин. облагане ще се изразход- 
За уреждане на улици ще ват за строеж на сграда- 
бъдат изразходвани 33 на та на Образователно-въз- 
сто, при което предимство штателната организация 
трябва да се даде на ули- „йосип Броз Тято". Нераз
ца „Маршал Тито" и уре- пределените средства ще
ждане на тротоара от же- се изразходват за поддър-
лезопътната гара до жл жане на други комунално-
бариерата в града. Значите битови обекти 
лна част от тези оредст-

~ «а*

Пяннос в самвуправите 

пното развитиеНа заседанието 
щ-ината на местната общ
ност е приета м проарама 
за капиталовложения 1984

През средата на миналия 
месец в Димитровград за 
върши тазгодишната ра
бота на 
школа към 
оиниикаявн съвет- Всички
те 28 души успешно завър 
шиха тази школа, която в 
досегашната си практика 
се потвърди нато незаме
нима форма на идейно-по 
литическо и марксистко из 
ди-гане на членовете на 
Съюза на оиндшаатвде.

По време на тримесеч
ната работа в Школата бд

ха проведени 76 учебни 
Лектори бяха чле-часа.

н ов е на Политическия ак 
тив към ОбщИ!НСКИя синди 
кален съвет* С 
вото

Политическата
Общинския множест-

обработени теми, 
.курсистите са ослособеви 
за конкретна активност в 
средите си, преди 
ко за осъществяване зада
чите от Конституцията, 
Закона на сдружения тРУД 
и конгресните 
на Съюза на

всич-

документи 
синдикатите.

А. Т. А. Т.
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ШЕФЧЕТ ЯШАРИ В ДИМИТРОВГРАД

Положението в Косово се 

подобрява(От 1-ва стр.) ди, които все пак един ден 
ще дадат положителни ре 
зултати, защото не само 
на народа на Балкансния 
полуостров но и на целия 
миролюбив свят е нужно 
мирно развитие и добросъ 
седсни отношения.

патриотичен героизъм, за 
да не позволи никога вече 
да се повтори Църноок 
от преди четири десети
летия.

На митинга бе изпълне- 
на и подбрана културно-за 
бавна програма, подготвена

донската народност и СР 
Македония, а в много кни: 
ги територията на 
дония, части от Косово и 
югоизточна Сърбия се пред 
ставят като българска ст

избо
Съюза на комунисти 

общинските сжуп- 
Младежтта, сред 

имаше н най-много

отдавна проведените 
ри в 
те и в
ЩИН1И.

В края на миналия ме
сец (на 26 април) на посе
щение в Димитровград бе 
председателят на Предсе
дателството на Социалис
тическа
йнина Косово,
Яшари. Пред 
на политическия 
той говори за 
ко-безопаснот0 и стопанс
ко положение в Косово.

Маке-

КОЯТО
проблеми, -все по-често се 
объдоца към 
ретни и основни активнос
ти и задължения от всеки 

Яшари

автономна помра
Шевчет своите конк-

членовете 
актив 

политичес- ЖИВОТ.дневния 
също изтъни а масовото че 
ствуване на първи април 
— Деня на младежкия до 
броволен тРУД- И не ^са- 

но и многобройниЯшари изтъкна, че глав
на задача пред комунисти
те на Козово в момента е, 

икон оми «©оката 
стабилизация и стабилиза
цията на политическите ©т 
ношения в тази автоном
на покрайнина. Положение 
то се подобрява, а в подк
репа на това са бройните 
и политически, и културни 
манифестации, които се 
провеждат без каквито и 
да е затруднения. Най-до
бър пример ' за това са не-

мо това, 
културно забавни манифе 
стации, които 
се провеждат- Все пак, сс 
НОЕ0Н проблем е изселва
нето на сърби и черногор 
ци от Косово. Основна за
дача е не само спирането 
на този процес но 'и заврща 
щането на тези, които вече

ежедневнопокрай

Михайло Апостолски говори на народния митинг в Босилеград
ническа територия. Чудни 
неща доживяваме- Защита 
ват се реакционни сили, ко 
и то и на самия български 
народ нанесоха много зли 
ни и го хвърлиха в ката
строфа. Но това което на 
правиха нашите щабове и 
единици на терена да се 
развива приятелството ме 
жду народите на Балканс
кия полуостров всред на
рода остави дълбоки сле-

са се изселили.

Шевчет Яшари посети и 
конфекция „Свобода".

ОТ КОНФЕРЕНЦИЯТА ЗА ПЕЧАТ В СЪВМЕСТНИЯ 
СЕКРЕТАРИАТ НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ В НИШ

От митинга бе изпрате
но поздравително писмо 
до Председателството на 
СФРЮ и Председателство 
то на ЦК на СЮК, в което 
между другото се казва, 
че населението от българ 
ската народност в Босиле- 
градска община ще пом 
ни и пази светлите подвизи 
на героичната партизанс
ка борба на Църноок, ще 
се вдъхновява от масовия

от ученици, пионери и во 
йници.

Да кажем и това, че нре 
ди започванет0 на митин
га, делегация на Съюза на 
бойците от Бооилелрад и 
членове на семейства на 
загинали на Църноок родо 
любци, положиха венци и 
цветя на паметника на за
гиналите на местността 
,,Кин—стан’’ на Църноок.

М. я.

Сила в служба на народа
Политическо-сигурностното положение в региона 

е стабилно
ването им с 8 на сто и 
същата възлиза на около 
70 на сто. От целокупната 
престъпност политическа
та участвува само с 0.15 
на сто. Увеличава се оба
че стопанската престъп
ност и увеличението въз
лиза на към 55 на сто.

От значение е да се из
тъкне сътрудничеството на 
органите на вътрешните ра 
боти с останалите субекти 
на обществената самозащи 
та, особено в организаци
ите на сдружения ТРУД и 
местните общности. Това 
сътрудничество е всекидне 
вно, а помощта която ока 
зват тези органи чрез не
посредствени контакти и 
организирани сказки е це
нен прц-нос за съвместно
дейртвуване.

По повод празника за 
безупречност в изпълнява
нето на задачите, републи
канският секретар на въ
трешните работи на труде
щите Се в Съвместния се
кретариат в Нищ е присъ
дил различни признания и 
награди — каза Рдцоевич: 
четири награди, 12 похвап 
ни грамоти, 20 парични на-, 
гради, 36 емблеми, а 35 
работници са предложени 
за отличия.

На проведената на В т-м- 
прескофеРенция в Съвмест 
ния секретариат на вътре
шните работи в Ниш, сек
ретарят на този секрета
риат Петар Радоевич под
черта, че тазгодишният 13 
май — Ден на сигурност
та в Нишки регион ще бъ
де тържествено и трудово 
ознаменуван. В разговора 
с журналистите т°й изтък
на, че в твърде отговорна
та работа трудещите се 
на вътрешните работи в 
репио-на съвместно о обще
ствено-политическите 
ганм и организации начело 
със Съюза на комунистите 
постигат значителни резул 

Благодарение

СУРДУЛИЦА

Ознаменувана ОД-гоишншта от форми
райето на 00 отбор на Надпиша околия

— В течение на 1942 и 
1943 година изникват но 
ви местни народоосвобо 
дателни отбори, чи-ито ра 
йони гравитират и се 
охождат с територията на 
сегашна Сурдулишка об 
шина. Сетнешните събития 
потвърждават Революцион 
ните придобивки в размаха 
на всеобщо въстание. С 
идването на Васа Смаевич, 
член на Окръжния комитет 
на ЮКП за Лесковашки 
окръг през юли 1942 годи 
на, на територията на Ма- 
сурица и Църна траеа се 
раздвижва оживена дей* 
нозт на Народооовободите 
лното движение- По този 
начин Масурица и Църна 
трава стават главни огнир. 
ща на НОБ на част от те 
риторията оод българей а 
фашистка окупация.

След то®а Димитриевич 
измъкна твърде важната 
роля на Светозар Вукма- 
нович — Темпо и на Сла- 
волюб Петрович — Гера, 
които са пребивавали на 
тази територия и дали 
твърде важен принос за 
развихряне на въстанието.

На селски събрания са 
избрани 50 отборника за 
Н ародоосвободителния от 
бор на Масуришка околия. 
Всяко село е избирало по 
един отборни к, а по-голе
мите в изключителни слу
чаи и по двама или трима.

Учредяването на Наро 
доосвободителния отбор 
на Масуришка околия е 
извършено на първото за
седание на 30 април 1940 г. 
в освободената Крива Фея. 
Присъствували са всички
те 50 отборника. За пред
седател на отбора е из
бран Настас Дойчиновнч 
от Масурица.

Дневният ред на това 
твърде важно заседание 
главно е обхващал въпро
сите: организиране на из 
бори, мобилизация на хора 
та, възобновяване на опо 
жарени домове, снабдява
не с храна на бедните се
мейства и други важни въ 
проси за по - н ататъщното 
развитие на движението и 
органите на власт.

Видосав Димитриевич 
след т°ва говори ,за 40-го- 
дишното свободно раз
витие >на Сурдулишка об 
щина и за успехите, пос
тигнати в развитието на 
проми шлеността, селското 
стопанство, селото и на 
други области. ^

На участниците на пър
вото заседание на Народо- 
освободителен отбор на 
Масуришка околия и чле
новете на семейства на за 
гинали или починали отбор 
ници са връчени благодарс 
гвени грамоти.

На тържествено засе
дание на Общинската ску 

изш»л нител ните 
обществено-пол и-

гпцина и 
тела на 
тическите организации, 
състояло се в Сурдулица 
на 26 април т.г. бе ознаме 
нувана 40-годишнината от 
първото заседание на На
род оосвободителния отбор 
на Масуришка околия. На 
тържеството присъствува 
ха Александар Трайиович, 
член на Съвета на репуб 

Сърбия, йован ПеТро

ор-

татИ. на
'всестранните усилия, на 
усилията на тази служ
ба и на 
твото й с трудещите се и 
гражданите в региона е 
стабилно и политическо- 
сигурностното положение.

Сега когато чествуваме 
40-годИ1пн|И)ната от създава 
нето на Службата на въ- 
трешните работи, труде
щите се в тази служба в 
региона посрещат с реди
ца трудови победи. Те и 
сега са сила в служба на 
народа. Благодарение сред 
ствата, които отделя обще 
ството за техническо мо
дернизиране на тази служ 
ба и на школувания й см> 
гав, в региона

сътруднигчес-

лика
вич, делегат на Скупщина 
та на СР Сърбия, Драги 
Станкович — Дишавац, 
първобареи от този край, 

участници на първо 
на отбора,

живи
то заседание

на семейства начленове 
загинали или починали уча 

първоборди и бор 
Сурдулишкия край.

стипци, 
ци от

тозиЗа значението на
народосовободителен
бор, чието 
ние се състояло на 
рил 1944 година.

Тазгодишног-оот чествува 
не на Деня на сигурността 
в Нишки регион започна 
с различни спортни състе
зания и .манифестации. Вче 
ра в помещенията на Съв
местния секретариат 
Ниш бе

първо заседа- 
30 ап- всеК|ЩП|Нев- 

но се повишава ефикасно
стта в опазването на лич
ната и обществена сигур
ност и ефикасността в осу 
етяоането и разоткриване- 
то на углавните и на раз
ликите друми обществено 
вредни явлеигия. В прескъп 
ността, например, от нова 
година насам делата са 
увеличени с 4 ,на сто, а 
ефикасността в разоткри-

говори
Видосав Димитриевич, пре 

Общинскатадсодател на 
скупщина в Сурдулица. Ка 
то се опря за забележите 
лната роля на Местния ко 
митет на ЮКП от Враня 
за раздвижване инициати
вата за формиране на
стен народооовободителон
отбор в Масурица, Димит- 
риевич между другото по
сочи:

в
утроен прием за 

пионери. Снощи в Дома на 
ЮНА в Ниш се състоя 
тържествено събрание, на 
което покрай доклад бе 
изнесена и твърде богата 
културно 
програма.

ме-

художеотвена
С. Микнч В. Б.
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В/|в1 Шк
В ОСНОВНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СДРУЖЕНИЯГ ТРУД „ИЗГРАДИЯ" В БОСИЛЕГРАД

Загубата е погасена
отделено 76,24 на сто, а 
.та аккумулатия 23,76 на 
ото от чистия доход.

Инан, за лични доходи 
са отделили 7 635 950 дина 
ра, увеличение 27 на сто, 
за съвместно и общо по
требление 183 263 динара, 
увеличение 26 на сто, а 
за укрепване на материал
ната основа на труда 2 436 
429 динара, увеличение 317 
на сто. Средният личен до 
ход по зает възлиза на 
12 459 динара и в 'сравне
ние с-ьс същия период на 
миналата година е увели
чен с 37 на сто.

— Основното което е не
обходимо сега — казва ди 
ректорът на организация
та, Кирил Велинов

През първите три месеца от настоялите година 
общият доход увеличен със 181 на сто, доходът с 57 
на сто, а чистият доход с 52 на сто. Занапред ре
шителна борба срешу субективните слабости.

39 769 605 динара и в орав-Завършвайни деловата 
1983 година със загуба От 
2 274 289 динара и обсъж-

нение със същия период на
е увели-миналата година

181 на сто. Дохо-дайни причините за чсн съмтова, 12 885 132дъ,т възлиза натрудещите се, в строител-
динара или 57 на сто е 
по-голям от миналогодиш
ния, а чистият доход е 
увеличен с 52 на сто и въз
лиза на 10 255 642 динара.

пата организация .«Изпрад 
ня” в Босилеград, констан 
тираха, че в затруднените 
условия на стопанисване, 
загубата може да се навак 
са с по-голяма производи
телност на труда, трудова 
дисциплина и пестене. С 
други думи казано, с 
много по-високо

ДИМИТРОВГРАД

Сближаване на даа 

трудови колектива
За осъществяване на об

щия доход, дохода и чис
тия доход, през първото 
тримесечие на настоящата 
година са изразходвани 
26 884 472 динара и сънни
те гго отношение на съ
шия период от миналата

трудово 
ангажиране на всеки зает. 
Тъкмо тези неша

По инициатива на Секцията за обществена де
йност на жените в ООСТ „Тигър — Димитров
град”, миналата родина започнаха организирани 
взаимни поселения на работничките от ..Дими
тровград” и „Борово”, известният каучуков ком
бинат от истоименото градче. По всичко личи, 
че тези посещения ще станат традиция, и нак- 
то ваза една ор заетите в каучуковата проми
шленост в Димитровград, допринасят за сбли
жаване на двата трудови колектива, а не само 
между работничките им.

В течение на два дни (5 и 6 май) гостен
ките ор „Борово” бяха на посрещение в цехо
вете на ООСТ .Димитровград”, граничната 
става „Иван Караиванов”, кедето им бе пока
зана „акция” за залавяне на дивеРсант. Жените 
ор „Борово” посетиха и Погановски манастир, 
а в Пирот освен „Тигър”, и „Първи май".

С какви впечатления се завръщат ор Дими
тровград и Пирот най-добре говори изказването 
на една ор гостенките: „Въпреки далечината ме
жду Димитровград и Борово, сега сме много по- 
близки. Догодина пак ще дойда”.

сс неза- 
заетичитака от ловечето 

в гази стопанска органи
зация. В резултат на това 
бе и загубата от 2 274 289 
динара в края на

е

ШШ

4.

Шм., * -■
т'година-

та.
От началото на 

щата делова година тук по 
ложакието е съвсем дру
го. Укрепнала 
дисциплина. Производител
ността на труда е издиг
ната на по-високо 
ще. Икономическата ста
билизация е приета, като
необходима мярка. Правят 
се и други усилия и начи
нания за преодоляване на 
проблемите, защоро 
напред има. а очакват се 
и нови проблеми.

настоя-

е трудовата

за
ра вни-

- -■. , ' г

и за- ,,Изградня”: бързото и качествено строене води 
към оздравяване на организацията

Благодарение на година отчитат увеличение по-висока 
с 353 на сро.

Най-голямо увеличение 
(29 пъти) в сравнение на 
миналогодишния период ор 
чирар производствените ус 
луги, които организацията 
дава на частни строители, 
као подизпълнители. Значи 
телно са увеличени — 156

Специално за това,
през първите три месеца 
от настоящата година 147- 
те (според броя на пресме 
тнатите трудочасове) зае
ти в организация са осъЩе 
ервили

производител
ност и трудова дисципли
на. Защото, все още има 
работници на които не е' 
ясно, че само трудовата ди 
сиишшна, бързото и каче
ствено строене при пови
шено иконохшеване на ма 
териали и друго, водяр 
към оздравяване на органи 
зашхята. Все още има ра
ботници, които често от- 
съствуват от работа. Ло
шото е. че сред Тях има и 
членове на Съюза на кому
нистите, а първичната ор 
ганизация на СК, каро че 
ли няма сили, да 
енергична борба за разпла 
та срещу рях. Обаче, вре
мето ни кара, час по-скоро 
да станем на тгър и срещу 
тези за 
ши прояви.

гостенките, а в рамките на 
редовното сътрудничество със Секцията за об
ществена дейност на жените в ООСТ „Дими
тровград”, войниците-художници от пиротския 
гарнизон уредиха изложба на свои творби в за
лата на ООСТ „Димитровград”. А. Т. общ ДОХОД От

• ДИМИТРОВГРАД

За м-гамиа вбранишмвст на ^средствата на сто средствата за пре
возване на работниците до 
строителните обекти и об^ 
ратно, както и средствата 
за работа на терена, квар- 
тируването и 
— 117 на

Димитровградското сто 
панетво съпълсгвуват ре
дица затруднения, които 
изобщо съпърствуват вси 
чки трудови колективи у 
нас. А това са: недостиг 
на вносни суровини и въз 
производствени материа
ли, снижена платежоспо
собност, липса на оборот 
ни средства, високи лих 
ви върху кредити, висок 
Ръст на инфлация и про
чие.

те на обращаемост е нара 
снал от 135 на 146 дни.

Следователно, свободни
те парични средства са на 
малвни за сметка на цен
ностни хартии и дължими 
суми. Менителници, като 
платежно средство, все по 
вече се ползуват, така че 
тяхната стойност е 2,6 пъ
ти по-голяма в сравнение 
с нрая на 1982 година. Дъл 
жимите суми от деловите 
отношения са нараснали за 
два пъти.

От друга страна в зале
жали стоки са замразени 
най-голяма част от оборот 
ниТе средства — 628 592 

или 42,5 на 
сто. Поради нестабилност 
в снабдяването с възпроиз 
водствени материали и су 
ровиш, както и трудности 
в пласмента на готови из
делия, значителни оборот
ни средства са ,увързан1и”. 
Голям

нгак”, „Търгонсюп’', „Васил 
Иванов — Циле”, „Братст
во”, „Будучност”, „Комуна 
лац” и други. При тези ор 
ганизации

прехраната
сто.

За отбелязване 
тази стопан»зка

поемее. че в
организа

ция сега, а и досега са 
опазвани критериите в 
отношението при разпреде
лението на чистия 
За лични

трябва да се 
предприемат определени 

мерки за „освобождаване” 
на оборотните средства.

Ако се прибави към то
ва, че в структурата на 
деловите средства кратко 
срочните кредити заемат 
41,4 на сто (а те обикнове
но са с високи лихви), оче 
видна е необходимостта 
от активиране на оборот
ните средства и тяхна по- 
висока обращаемост- А то 
ва може да се постигне с 
навременна

СЪ-

организацията ледоход, 
доходи и съвмес

тно и общо потребление е м. Я.г лСУРДУЛИЦА
В деловите средства на 

стопанството 
средства участвуват с 56 
процента. Общо те възли 
зат 1 479 953 000 динара 
с Ръст 54,4 на сто през 
1983 г. Средна ползваемо- 
ст на оборотните средства 
достига обща сума 1 347 
657 000 динара, което пред 
ставлява ръст от 36,4 на 
сто, което е довело коефи
циентът на обращаемост 
да се намали от 2,7 на 2,5. 
С други думи броят на дни

Курс за 40 души за „Снмпо"оборотните

Неотдавна в Цеха нз >,Симпо” .в Сурдулитта 
започна курс за обучение на 40 курсисти Те 
ще се подготвят шест месеца за по^в^лифи
«Тсшо"Р11 ® ЦЕХа На тази трудова Уединвда 
на „Симпо , а теоретичното обучение ще се
БРроГ&В „ ?бра™ния ~ ^йоош 
Рроз Г.ИТО В Сурдулица. Инак в този цех ше
жанти "по6^11 16 мвадиФ1ЩИ|Рани столари ста
ите бълат Г НаЧИН В сУРДулишкия цех общо ще бъдат трудоустроени оноло 170 работника.

С. М.

000 динара, реализация на 
поетите задължения, отно 
оно повишаване на всеоб
щата платежоспособност.! 
на целокупното 
во,, за което се предприе
мат редица мерки от етра 
на на

стопанст-

номпетентните орга-процент на такива 
средства има при „Работ-

ни.
V..Ст. Н.
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Пролетарии от всички страни, съединявайте се
ТОНИ
Белград, 11 май 1***
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2 Комунист

Нитеграцня на обществото върху основите на труда
1 — ЗЯ

приемала само под условие на из- ния от държавата и бюджета. Пре да разрешим проблемите на външ
ключително благоприятни изгледи., връщаме науката, културата, възли ната платежоспособност (долна]а

лами. лелзиноката повеля като до- танието в кряка производителна част на „ледената планина), да
нумент на новите отношения меж- Той изтъква, че излизането на со- сила на обществения напредък. з&прищим изворите на потРебител- 
ду европейските държави и Бер- цналиама на историческата арена оката психология и с данъчнатагю
линският документ, като оонова и неговото развитие в световен 
за нани отношения между рабод процес никак не би трябвало да 
ническите партии — са голямо се разбира като начало на някакво
завоевание на съвременни^ свят. идеално състояние, което а приори сна стабилизация, приета Рг веич- 
Мултилатералните антивности на ще среща всеобщо одобряване у ки организирани социалистически 
Организацията на обединените на- всеобща подкрепа. Напротив, ано СИли и отговорни носители на длъ Г1
роди, ЮНЕСКО и другите предете- социализмът е дълготраен процес жностите в нашата политическа ■ Програмата по стабилизацията
вдават зародишите за преодолява- на преминаване в безкласово — 'система. Както е известно, Праг- поставя обществено-икономичсе- 
не на блоковите отношения, новдо комунистич1е«но общество, тогава рамата изисква дълбока обществе- ките отношения иьрху качествено 
днес блъскат света в опасната иг- трябва да разчитаме на трудности на и икономическа реформа, тьр- нови основи, които съществено 
ра на надпреварата на сферите на в социалистическото преобразена- си дълбоки промени па съществу- афирмират принципите на социа- 
штяние и конфронтация, сврахот- ние на легитимните му субонти и нощите обществени отношения, ире лиетического самоуправление и 
но въоръжаване р постоянни хеге- акть01ри. Но при това е важно ор- структуриране на стопанството и нормите на социалистическия мо- 
монистичеоки апетити на „велики- тонизираните социалногиечеки си- промяна на поведението на всички 
те" 'сили, ползувайки стъпкновени ли, а преди всичко Съюзът на ко- организирани обществени субекти, 
ята а хегемонистическите амби- мунистоте маго водеща сила в об- 
цни на .малките” държави.

(От Пва стр.)

^а Ютослаиия от огромно зна- лнтина да взимаме приходите, ко
ито не се основават на труда, да 

чение е Програмата за икономиче- сведем потреблението в рамките
на реалния доход.

рап, освен останалите, и нормите 
по възнаграждаванего според тру
да. Зашюто, ако социализмът зна
чи, че всеки да живее от резул
татите на сво* труд, тогава на съз 
нателмите организирани социалис
тически сили и не остава нищо

ществото, да не загубят обществе- Програмата изхожда от дългосроч 
ния компас нито творческата спо- ката строения на социалистичос- 
собност за проникване в причини- мито 0тно1иения и самоуправител- 

ветът днес е мощно закрачил те на трудностите и изнамиране ното развитие и представлява пър- 
по пътищата на социалистическо- на плодотворни решения за въпро- венотвена задача за всички, за Съ- 
т° преобразование, но същевреме- сите, които налага самият живот, 
нно се изправя пред сложните про
блемм на острата социална и ико- Нашата революция на множесгво- 
номическа криза, която не поща- то свои кръстовища доживя твж- 
ди нито една страна, дори и най- ни изкушения. Да си спомним за на 
напредналите, обаче доведе в осо- вражеските офанзиви в Народоос 
бено тежно положение развиващи- вободитолната бороа, тежкото въз- Програмата е платформа за създа- чиалисгическото 
те се страни и освободителните обновяване на страната, икономи- ване на единство

с
друго, но всестранна и упорита 
би-гка против всичко ежова, което 
още дава възможност да се жи
вее за сметка на чуждия труд, а 
за последователно ожиео-гворяаа- 
не на основните стойности на со- 

самоуправление.

юза на югославските комунисти и 
пялото общество, открива т-тотца 
за по-нататъшния материален, со
циален и общ културен напредък 

Югославия.социалистическа

в югославското
движения. Тези противоречия цо- ческата и политическата блокада и общество. С всички сепарати идру-
лучиха особено изострена форма и сталинистичесния натиск и наша- ги документи тя представлява це-
с тава по-яоно откодкото когато та борба за запазване на независи нен марксистки фонд, сбит опит
и да е показаха своите основни мостта, проблемите на преструкту на самоуправителната практика и
белези. Тези противоречия днес прането на стопанството през 50- науката, сплав
по най-очевиден начин указват на ите г°Дини, първата голяма иконо- реси и научните познания, разпла- начин съответен на еамоуправле- 
това колко голяма е пропастта ме мическа криза в средата на 60-ите та с волунтаризма в икономическо ннето, с нонкретните облици на
жду силите на труда и разполага- години. Винаги в тези обстоятелОт- то развитие на Югославия- Тя от- освобождението на труда и власт
него с принадения труд и стой- 533 паРтията намираше отговори в крива хоризонтите и осветлява но- та на работническата класа 
ност, пропаст която дели силните съответствие с жизнените интере вите пътища на нашата икономи довите хора 
и богатите от изостаналите и бед- си на нашите народи и народнос- ческа политика. Програмата 
ките. Драматичната конфронтация отговори които срещаха пълна кна от конкретните условия

подкрепа и в страната и в прог- шия живот и състояние и 
реоивния свят около нас.

Тази битка днес се води в изклю
чително тежки условия, което е 
само една 
водим умело, обмислено и систе
матически, безкомпромисно — по

причина повече да я

на класовите инте-

и тру
възни
на на- Твърдостта на отпорите също 

като та така е едно от безсъмнените до
кова ни спуска на реалната поч- казателл-ва за необходимостта и

„ 83 и изправя пред истината за нас сложността на самата битка заГсКг » " ” «“» «*• гг-гг1
тие. Югославия е европейска дър- ствената дейност трябва да съгле- 
жава с най-толеми вътрешни, ис- да овоята оспаиобеност, своята ор- 
торичесни наследени разлики в ра ганизираност съгласно 

и него- звитието, но все пак намерихме та на съвременния ,
„ ци^ е ТЯсН0 свъРзан Със със- собствен път, който обещава ефи- ефинасносг съобразно с целите на

межданароден каоно и Демократическо съгласува нашето по-нататъшно стабилно
икономически ред. не на различните интереси, не витне. Дългосрочната програма за

Х1ГГрГаГнТа^Г^вк^;
^к^иза^ГматС ™ ^ с°™ “
™Гвъ^"= лГсоци3 5гитГ1^,-хГсГиТа “ Ген^ГГ^ “ ^
алистическото самоуправление Да на”щ,гй ™Гнт стотв^н г! Г Материалш“ напРеДък тР- 
отстои срещу този „неочаквано” си отговор за по-нататъшното р^- у^^т-Г*^ АВ аНгажираЛ1е 
лен натиоък, който ое чувствува тие на междунационалнито отноше ’ 031143 налага
в-вд всички области на обществе- ния, с постепенно 
ния живот на хората и техните об- етатистическото 
щесгвено-политически

на материалните и политическите 
интереси потвърждава, че тези ла
тентни противоречия в предишния 
период са били само задушавани и 
че същите трябва окончателно да 
се премахнат в един нов начин на 
живота на хората и народите, чия- 
то основа съчинява еманципация
та на работника. Този процес на 
освобождението на човека

навици, да 
се премахнат непоследователности 
те, пропуските и недостатъците.

изисквания- Оценявайки критически 
своята зедение, всеки делов

ка инициатива, потребно е упори- 
раз то да се доизграждат 

ношения

всяко по- 
похват, вся-свят,

новите °т- 
в съответствие е ос

новните начала и хуманистическо-

закономерно 
сти на съвременното общество и 

в научната революция. Това е импе-пазара, в
премахване нт ^сЛ°ВИята когато производствени- рат15в и п'Редпоставка на контину-

^ №ТД ~~ - 
всъщност и не се касае за про- и в републиките и автономните по- Рев°люция търсят превръщане на всичко
сго преживяване, защото обезатс/1 нрайнпни, създадохме, попра-во 
но трябва да се преживее, но за процеса на интеграцията на обще- 
'Възможностите и оилата на наша- ството върху основите на труда а ™
та социалистичеока революция що не върху основата на принадлеж- организация «а труда,
то в новосъздадените обществено- нсстта на тая игли оная нация. Са- ОПец“1ал*иация, интеграция, разде- 
икономически условия да продъл- мо сдруженият труд и знанието на ление на труда и подобно, Прог-

"ЪТИщата на п<> ,всяка нацИя' (а Не в тяхно ,им,е по- рамата ни обрна с лице към -амо-нататъшна еманципация и сдружа- лидаческите представители) тряб- управление™ не
ване на труда и средствата, на ва да господствуват нал пгаинале >1фавлен“е1°' ,не «ато „социализа-
птонатаггьшен стопански и култу- ния труд и да съгласят "моите ЦИЯ на пР°блеми,те, но каТо към м°1<!Ра«я .не бива да
рен напредък на нашата страна. еамоуправителни интереси в по-ши Ф^гор на по-активно и по-цялост- антИсоциалистичесните, антисамо-

роката общност. Изострихме бор- но ангажиране на 'сдружения гРуд Управителните и консервативните
ложните противоречия на оо- ^^она^"нТ^асен' ^Н° в ™4а най-тежката фа’ -- «а ползуват сегашт1те

циалистическата трансформация облик на контрарелолюцияТа в На ожив°Творяването на Прог- ном«ч«^-ки и политически труднос- 
днес поправо се изявяват чрез Югославия. Открихме процеса на рамата за икономическа стабили- ГИ' ^-аРЛел преди седем години на-
^<ТИЧеСКата нриза' Яокато. в преобразование на научните кул- ^ния. В разгара на битката за Ре ™са’ Че е твърде тежко да се
миналото шяаха по-инакии изрази турните и другите интелектуални ализация на първата фаз! се на къде започва дейстТО
™ГТ ™М:РКС П°иВРеМе На Раб0ТНЩИ В СВОбадНИ даес ГобпаогГна по2- аРа-есиа акция, а къде Се

т мун„а НВ" са’ Че овето' личности, в част на съвременната токата на цените. В този етап тря касае 33 6°^ на м.ненията
!аТа:7: °И Д3 Рабптническа класа, осв^ождавай бва да осуетим „а на за^ ^^ствена критика, които трябва
се прави и когато борбата би се ки ш от наемническите отноше- ледено генератора на инфлацГга,

ко.му нисрическо, по 
социалносовободитвлно и 

тъРсят н ацион алноосвободително 
усъвършенствува- ние.

количеството в качество, 
техн ол ошчеоки движе-

В тази изключително 
битка на

сложна 
социалистическите сили 

по-нататъшени комунистите за
размах на еамоупрааитевната де- 

се позволи

с ико-

и за

(На 3-та стр.)



Комунист 3
(От 2-ра Отр.)

Четири години без Титода бъдат свооадни. Но в сегашно 
време тази демархационна черта е 
ясно означена поради агресивното 
настъпление на враговете, които
започнаха е момента на нараства
нето на антикомунизма и антимар- 
коиаиа, да разчитат — че _ по
ради икономическите и ■ социални
те трудности — за тях е изгоден 
момент полудено, на 
трибуни, в частни

революционното си Дело Ти- 
то, заедно със СюК, положи 
основите на социалистиче

ска самоуправителна Югославия 
и угврда 'Стратегията на нейното 
революционно развитие, кояю 
стратегия все още е далече да бъ
де изчерпаена. На тази крепка ос
нова, от която никнаха и се разви 
ха социалистическите 
вителни
ната политика, Тито естествено и 
логично стана символ на всичко 
социалистическо, ново и прогре
сивно в нашата страна. И ивегьт 
крепко свърза Титовото име с 
името на Югославия.

Титовият принос към полити
ката на необвързване от нейния за 
родиш до днешни дни, блестящо 
потвърден на последната нонферен 
пия, на която Тито участвува, е 
такъв, че мисълта за необвързва- 
нето на този световен държавник, 
която признават всички обекти
вни познавачи на движението, и 
занапред остава ненадминато пос
тижение.

някакви си
квартири и др., 

в списания, на „кръгли маси” 
разпространяват своята 
да и недоверие в силите на само- 
управителния социализъм. Отново 
изплуваха старите тезиси за изчер 
паността на силата на работничес
ката класа и нейния авангард, за 
сталинизма

да
пропаган-

самоугира- 
отношения и необеърза-

__  и тоталитаризма на
. всички Революции, за нереалност- 
та на социализма и за капиталис
тическата перспектива на чсшечес 
твото, за елитистичната роля на ,зоу 
манистическата” 
под чиято закрила трябва да на
мери защита работническата кла-

интелегенция,

са.

В сцчко това, което Кардел 
написа в своята студия „Насоки в 
развитието на политическата сис
тема на соицалисгическото само
управление", е актуално и за на
шата орментировна за какво и про 
тнв канво трябва днес да се бо
рим.

Днес можем да твръдим, че 
Югославия следеше т°зи курс без 
колебание, че и днес, макар и ''а
сме понатиснати от дълговете и 
други трудности, независимостта, 
самостоятелността и необвързване 
то са рамки, от които тя не изли
за и няма да излезе. Тито е в ре
волюцията, кояТО продължава, не 
говата мисъл остава да бъде юго
славски пътепоказател и насърче
ние-

Ролята на Съюза на югослав
ските комунисти в това отноше
ние е незаменима. Не фетишизи
райки нито едно постижение, и 
критически говорейки за обектив
ните и субективните трудности на 
актуалното развитие. Съюзът на 
комунистите политически и теоре
тически е начело и затова че из
нася на видело всички проблеми 
на актуалното обществено-иконо
мическо състояние в нашите прос
тори и че при това постоянно кри
тически оформява собственото си 
жласово-полмтичесио битие. Съю
зът на югославските комунисти в 
тази обстановка последователно и 
енергично поощрява и широко обе 
динява и всестранното творчес
ко ангажиране на всички работни
ческо-класови и действително про 
греоивни субекти «а югославското 
общество върху изпълняването на 
задачите, които са изготвени 
и открити със съвкупното на
ше социалистическо самоуправи- 
телно развитие — в условията на

Завиоимостта на нашата, как- 
то и на останалите страни от ме
ждународния обмен е непрекъсна
та проверка на нейната принцип- 
ност. В сегашното тежко, дели- , 
катно и сложно време не винаги е 
лесно да се намерят най-добрите 
решения, но Титсхвата мисъл про
дължава да е неувяхващо вдъхно
вение и активен „съвегодател”.

Въпреки някои непоследовате 
лна-ти и слабости, са.чоуправлени 
ето арасна в тъканта на нашето 
общество, в нашата мисъл и прак 
тика. Следователно, то не остана 
само мислен процес, но е и осе

ва в XX век именно в нашата ма
лка балканска страна, под ръковод 
ствого на Тито.

В Титовия политически реч
ник може би затова най-често се 
споменава думата — единство. То
на е не само лозунг, но и израз 
на жизнения му опит- На старта 
се стълкнавява е жестока фракци
онна борба, изпиваща най-жкзно- 
ните сили на Партията, 
ната се изправя пред кървава бра- 
тоубийствена борба, която отнася 
повече жертви откалкото борба
та против окупаторе, след война
та се справя е разлините в разо 
Реността и раавнтосгта на отдел
ни краища на страната, и най-сет
не като лидер на необвързването 
се стълкновява

юидневна, макар и недостатъчно 
развита практина. Самоуправле
нието е същност на класовата бор- 
ба у нас. Участвувайки в тази 

Когато става дума за домаш- борба, ние се вдъхновяваме от Ти
ните ни обстоятелства, от които --о, защото той заедно с останалм- 
днес не можем да бъдем доволни, те основоположници на нашето 
у обикновения човек често се явя- общество посочваше не само на- 
ва мисълта, че ни липсва Титова- ооките на бъдещото му развитие 
та мъдрост и Титовата рещител- но и мтогобройните деанации. 
ност. Още повече, че на нашата 
обществена сцена царуват разли-

във вой-

ко
нто за съжаление ще бъдат актуа
лен още дълго време. Наистина 
нерядко се случва в привързано
стта на всекидневното да забравя
ме тези все още актуални поръки 

Тито наистина умееше да осу- и пауни; изследваме проученото,
отдавна

чии интереси, мнения и станови
ща, които бавно се претворяват в 
обща. единна политика. с разликите е раз

деления овят, а и в рамките 
движението, на което беше осно
воположник.

Този огромен

на
ети такива тенденции в най-под
ходящия момент и по найлюдход- вече е яоно, но и тогава не в тру- 
ящ начин, като изхождаше от ин- ЯНО Да се открие, че не става ду- 
тероса и настроението на огром- ма За надминавано на Титовата 
но миозиногво труяоаи хора и пра- мисъл, а почти редовно за нечий, 
ждани. Силата на Титовата реч нврабогнически интерес, за обми 
черпаеше автентичната си убеди- елена непоследователност с цел да 
телност от интересите на работни- се скрие иодинскнят смисъл или 
чеоката класа, от социалистическа просто за незнание.

алтернатива, която той уме- Социалистическото самоуша- 
еше да намери във пзички прелом вление като предизвикателство на 
ни периоди, от решителността, но- епохата — не само за нас — не- 
я-го той знаеше да внесе в Съюза разритано е свързано с Титовото 
на комунистите и цялата работни- име. То държи изпит на една 
чеока класа. Затова днес, ногато обикновена социална почва на 
Тито не е сред нас, трябва много малко географско пространство 
повече да засилваме авторитета на което живеят заедно толкова 
на илаСата и нейния интерес и вър много народи и народности «даже 
ху т«зи основа да изграждаме един би, както нито на една 
егвото на фронта на социалистиме 
сядате сили. Защото Титовата си
ла, както и силата на СюК, 
коренеше в интересите на работ ване

замътваме онова, което

опит а създаване
то и укрепването на братството и 
единството в страната, в създава 
«ето на едигютао в борбата за мир 
в овета, и днес е твърде актуален, 
пазете братството н единството 
като зеницата на окото си, рабо
тническата класа а цимент на на
шето единство, само сплотени сме 
сияа, достойна за уважение — са 
нянои от неговите мисли, 
днес звучат актуално.

Наследството ни от Тито, че
тири години след неговата смърт, 
е ненакърнено, въпреки спорадич
ните настолния отвън и отвътре да 
«в остане такова. Дори може да 
се каже, че с времето тави извее 
тност става все по-ясна. Ония, ко 
ито ровят по биографията му о 
Цел да нзнамир&т „грешки”, няш 
иа останат о праз»» ръце, защото 
той не беше безгрешен, но мону- 
менталноогта на неговото дело. е 
пламъка на което има и много по- 
благотворни вдъхновения от онези, 
ноито ние моментално почерпввме 
от 'него, те остане »се той голяма.

плурализма на самоупрашителните 
интереси, в духа на съзидателната 
стратегия на сдружения тРУИ, епо
халната реафирмация на делегат
ската система, националното рав
ноправие и свободата, единството 
на фронта на организираните осци 
алиспиесии сили, необвързаясстта 
и независимосттта на страната. Аб 
солютио в духа на Програмата на 
СЮК, която се завършава съсста 
новяадето и призива, че нищо кое
то е създадено не бива да бъде 
за нас толкова свето да не би мо
гло да бъде надминато и да не 
би могло да даде мястото си 
онова, поето е още по-гфогресив- 

по-свободио, още по-човв-

та

КО»ГО и
ме-

яруто мя
сто в света. Самоуправлението 
като форма на демократическо 

се единство, като облик на разреше
на класовото и националното, 

ничесната класа да изгражда са- кето начин за афирмация на оабог 
мегуправителен социализъм. Това е ничеоката класа като творец»» 
единственият път за успешно :ро ,нови ценности и управител нато 
дъджаване «а делото, започнато опит за практическа разработка 
през средата на вена, за продължа на Марнсовата асоциация 

Митя Рибичич I ване «а Титовото дело.

на

но, още 
шко! на про

изводителите намери плодна поч-
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ЖИВОТНОВЪДСТВОТО В БАБУШНИШКА ОБЩИНА ОТ ТАЗГОДИШНИТЕ „СРЕЩИ НА СЕЛАТА” В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

ТРН КОЛЕКТИВНИ и оси 

ИНДИВИДУАЛНИ НАГРАДИИМА УСММЯ 

ЗА ОВЦЕВЪДСТВО Нета, рузмарине >и др. 
изостанаха и селските на
родни обичаи: селските се 
дя-нюИ', които някога в дъл 
гите зимни нощи са 
единствено развлечение на 
селяните в повечето пла
нински села-

младежи и пионери, но и 
възрастни лица: селскоото 
пански производители, до
макини, па дори и лица 
които понастоящем са във 
вътрешността на страната, 
но реши ли да дадат свой 
принос в тази културна ма 
нифестация’ — да помог
нат на отбора на своето 
село за по-висока култур
на изява.

Инак, лрогр ам)Ите н а 
всички села бяха разнооб
разни и подсетиха зрители

В тазгодишната традици 
онна манйфестация „Сре
щи на селата” — единаде
сета поред в СР Сърбия и 
втора на общинско равни
ще в Бооилеградрка общи 
на, участвуваха шест села: 
Горна Любата, Гложйе, Ра 
йчиловци, Бистър, Белут и 
Долна Лисина. Състезание
то се проведе на 24 и 25 
април в голямата зала на 
Културния дом в Босиле
град. И двете вечери зала
та не може да побере бои 
чки, които искаха да ви
дят и чуят изпълнителите 
на програмите. Това е още 
едно потвърждение, че ин 
терест.т за това състеза
ние, което вече и в Боси
леград око прераства в тра 
дий йонна манифестация е 
голям и че за по-нататъш
ното развитие и опазване 
на културното и народно 
творчество в селата на Бо 
силеградска община ня\га 
боязън. И още нещо. И то
зи път се потвърди, че са
модейността в селата с 
ссе още на високо равни
ще и че има талантливи из 
пълнители на народни пе»>4 
ни, хора, шеги и пр.
Още един факт заслужава 
внимание. В манифестаци
ята се включват не само

Овцевъдството в Бабуш- 
у ело

вия наново да стане гла
вен поминък на населени
ето, както някога. За това 
благоприятствуват редица 
условия, преди всичко по 
луплатинския характер на 
над 70 на сто от землище 
то в тази стопански изос
танала община в Нишки 
регион. От ден на ден на 
растват площите засети с 
треви, увеличават се и па
сищата. Днес частните се 
л скосто пан оки производи
тели в общината разпола
гат около 20 762 хекта
ра пасища и ливади.

Друг важен фактор 
вече напълно променената 
порода на овцете- Над 90 
на сто от овцете са мери- 
низпрани. Тези и други до 
води ясно говорят, че Ба- 
бушнишка община в ско
ро време може да възвър
не славата на някогашно
то овцевъдство. Истина, 
не ще бъде лесно да се 
подобри млеконадоят, ко 
йто през последните 20 
години е намалял чувстви 
теяно, какт° и производст 
вото на вълна. Но трудо 
любивите лужничани за 
десетина години ще навак 
сат това изоставане, стига 
ако се използуват 
налични 
въвеждане на интензивно 
овцевъдство.

И общественият сектор в 
овцевъдството през после 
дните години бележеше из 
вестен упадък, 
овцеферма в общината бе 

коопера
ция „Ерма” от Звонци в 
село Бучи дел през 1953 
година, но по-ясъсно я пре
несла на Бачов дол, пора
ди по-изгодния торен. От 
1976 година там е създаде 
на овцеферма на коопера
ция „Будучност", а „Ерма” 
се „преселва” на съседния 
Църни връх, къдею също 
има хубави и просторни 
пасища.

През 1976 година в Ба- 
бушница била 
програма за развитие на 
овцевъдството до 1986 го
дина. Според нея е пред 
видено да бъдат създаде
ни най-мал<ко три нови ов 
цеферми, като броят на 
овцете се увеличи с май- 
малко 3—4000 бройки. За
сега в процес на реализи
ране е програмата на ко 
операция „Ерма” в Звонци. 
Тя вече строи овцеферма 
Църни връх за 1000 овце 
и 500 кози, която би тряб
вало да бъде готова до 6 
септември — Деня «а ос
вобождението на Бабушни 
шка община от фашистко 
иго. 
то на
планира да увеличи свои

те пасбища >и ливади с 
още 600 хектара площ. Съ 
що така ще доведе ток и 
ще завърши пътя от Раки
та до овцефермата.

И кооперация „Слога” 
във Велико Бониици ще 
тръгне по пътя на„Ерма”, 
като край е. Остатовица в 
подножието на Сува пла
нина построи овцеферма 
за 1500 
Единствено е неизвестна 
съдбата на фермата, коя
то трябва да строи коопе
рация „Будучност”, поради 
това че още не е намерила 
най-подходящо място за ов 
цефермата, а на Бачов дол, 
както се твърди, изгражда 
нею на нова ферма едва 
ли ще бъде доходно, тъй 
като и старата ферма не 
дава очакваните резулта-

нишка община има
били

Победител на тазгодигщ 
Баси-ната втора поред в 

л е градска общи на орган и 
зирана манифестация „Сре 
щи на селата”, организа
тор на която бе Социали 
етическият съюз и Съюзът

овце ш 500 кози.

е.

ти.
За да даде тласък на ра 

звитието на овцевъдство 
то Общинската скупщи
на в Бабушница дава реди 
ца облекчения за живот
новъдите. Така например 
животновъди, отглежда
щи над 100 бройки овце 
ше бъдат освободени от Изпълнение на танцов състав

вече забравенитеданък.
За насърчение на овце

въдството са обезпечени и
те на
древни музикални инстру
менти: гайди, кемане, ка
вал, тамбура, или пък на

на социалистическата мда 
деж, е *село Долна Лиси
на. Съвсем обективно и 
реално. Те се представиха 
с най-разнообразна и доб
ре подбрана и подготвена 
програма. На второ място 
се класира отборът на се
ло Гложйе, а на трето от
борът на село Белсут-

допълнителни сродства от 
23 900,00 динара.всички 

възможности за
някога популярните народ
ни хора: ръченица, селскоМ. А.

КАК СЕ ПРИЛАГА ЗАКОНЪТ ЗА ИЗПОЛЗУВАНЕ НА ОБРАБОТВАЕМИТЕ 
ПЛОЩИ В ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА

Без конкретни решения На първокласирания от
бор бе присадена 
града от Ю 000 динара, на 
второклаоирания 8000 ди
нара, а на 

6000

Първата
на-

овце, 750 кози и около 200 
юнета.

Според закона за изпол
зване на обработваемите 
площи те €е запитат ка
то имущество от общ, ин
терес- Съгласно този закон 
и Общинската окущцина 
е приела няколко слои ре 
щения, е които се обезпе 
чава правилно използува
не на площите. От админи 
стратиюна гледна точка 
всичко е в ред. Какво ств 
па в практиката? Отго

Според данните от пос
ледното 'кадастрално пре 
мерване през 1982 година 
в Димитровградска общи
на има 48 332 хектара оел 
скостопански площи. От 
това число 
41,42 на сто са в обществе 
ния сектор. Също така на 
територията на общината 
има 8261 ха ниви, от кои
то 6690 или 79 на Сто ое 
обработват- При това >на 
частния сектор има 7170 
ха, а обработени са 6051 
или 83 на сто, а на общес 
твения 1091 ха, а са обра 
бо-гени само 58 на сто или 
639 ха. Не много по-раз
лично е 
и пасбищата. Резултат на 
това е намаленото число 
на домашните животни. В 
частния сектор, например, 
в момента има около 
21 000 овце (през 1970 го 
дина са били около 34 000), 
Говедата също са намале
ни от 7000 ;на 6500, Намал 
яването се съвпада с 
маяяването на работоопо 
собното население- Това 
„празно пространство би 
трябвало да попълва об-

ки мерки, защото нрайна 
та им сметка не е най-до 
бра за тях. Сигурно е. че 
има истина и в едното и 
в другото. Но истина е и 
това, подчерта Йордан 
Маринков, завеждащ -от
дел селскостопански слу
жби при Общинската ску
пщина, чс с години няма

ше построила
третокласира- 

динара. Оовенния
това, ■ журито присъди и 
осем индивидуални награ
ди на най-добри изпълне
ния. За изворна народна 
песен отделни награди по
лучиха: Борка Йончева от 
Горна Любата, Внтомир 
Славов от Бистър и Крум 
Господинов от Гложйе. 3:> 
ш ютрументално 
ние на изворни инструмен 
ти Георги Вунарски е на
граден с плуг, а Алек
сандър Господинов 
плект алат- За орпинална 
лична творба първа -награ
да спечели Драголюб Ми- 
т°в от Долна Лисина, а за 
изпълнение на революцион 
на песен Слободан Андо
нов от Горна Любата, до
ка то за изворен фолклор 
танцовият състав от село 
Райчиловци. 
обезпечиха ооноюната орга 
низания за селскостопан
ска дейност „Напредък" и 
търговската 
„Слога" от Босилеград, ко 
иго, всъщност бяха и по- 
крошггелн на манифеста
цията.

20 027 ха или

ни'1'0 една -конкретна прог 
рама от селокостоианока- 
та организация, конкрет
но от специалистите в „Ко 
оисранг", от която да ли 
чи нъде, какво и кой тря-б 
па да обработва необрабо
тените площи. Главна опо
ра в борбата за увеличе
ние

изотьлне„
изготвена вор на този въпрос се опи 

таха да намерят неотдавна 
делегатите на Общинска
та конференция -на ССТН в 
Димитровград. Отговорът 
всъщност се съдържа лъв 
факта, че много от площи
те (ниви, ливади) и на два
та сектора не са обработе 
ни. Що се отнася до част
ния сектор с години наред 
като единствено оправда
ние се посочва възрастова 
та струнтура на население 
то. Дали е само това или 
селскостопанските 
водители, както каза Цвет
ан Сотиров, директор на
оост

с ком-
лоложението и на обработваемите 

площи и увеличеното произ 
воДство на храна трябва 
да бъде общественият сек 
тор. Тъкмо за това и заклю 
чоние на. общинската кон 
ференция е, че е нужно об
щественият сектор 
по-бързо да .реализира 
те програми за уреждане 
на площите, три пълно ай 
гажмране на специалисти
те п специалистите за сел
ско стопанство 
щиноката скупщина.

много
свои Наградите

на-
промз

организация

„Кооперант" вса 
още не са готови да прило 
жат .всички алротехничес

при Об-Нареи с изграждане 
овцефермата „Ерма" щественият сектор, който 

7000сега разполага с«з А. Т. М. и.
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СКХД „МЛАДОСТ" В БОСИЛЕГРАДв ИЗ ПРОГРАМАТА ЗА РАБОТА ИАСУРДУЛИЦА

Разширяване и задълбочаване 

на дейносттаСъдържателна дейност 

на КХД „Ром"
□
п

3 С една дума, през наето 
яшата година, пълна афир. 
.нация и културна изява 
трябва да осъществят му 
алкалната, фолклорната, 
драмати чес ката. рецита-
тороката и изобразителна-

Значително място в прог
рамата за работа заема и 
сътрудничеството с остана 
лите самодейни дружест
ва от съседните общини в 
Региона, нането и разширя, 
ването на сътрудничество
то с нултурно-художестве- 
пото дружество от град 
Кюстендил — НЕ Бълга
рия- ____

Самодейното културно- 
дружество

:
3 художествено 

„Младост” в Босилеград 
през настоящата година, 
според акц,йонната прог
рама за работа, те разгьр 
но широка активност, с ко 
ято самодейността ню ста 
не значителен фактор във 
всеобщата културна изява, 
не само в града, но и в ра
йонните центрове и в села 
та, иъдето има възможно
ст за това. Това преди вси 
чко се обосновава на мина
логодишната дейност и все 
по-гол емия брой заинтерс 
сованн млади и талантливи 
самодейци, не само меж 
ду средношколците и уче 
нищите от основното учи
лище, по и воред остана
лите младежи и девойки.

И тази година СКХД 
„Младост”, съвместно със 
средношколския образо
вателен център, основното

"'-ЖИв
Трябва да прибавим 

фанта, че в дружеството о 
твърде са дейни пионери-§ 
те, след това духовият съ- § 
став на Напия Айданович.с 
който всяка година уча-“ 
ствува па състезанията на□ 
духовите орнестри на п 
Сърбия в Гуча, как-го и§ 
музикалният оркестър на 13 
Нлде.чез Барямович, о ко-1 
йто значителен принос да” 
ват Бата Салневич и Сто- □ 
ле Ушич.

и ВКултурно-художествено 
то дружество (КХД) „Ром" 
в Сурдулица е формирано 
и успешно работи от пре 
ди десетина години. Делта 
е да се запазят културни
те постижения на .рамите, 
да се тачи традицията, дро 
свещаване на рамите, опар 
туване и да развива друм 
дейности, допринасящи за 
тяхната афирмация.

КХД „Ром" в Сурдули- 
ца, или както преди някол 
ко години се наричаше: 
дружество за просвета, 
култура, наука й просвет
ни въпроои, днес обединя
ва работата на стотина де 
йни членове. Към дружес
твото работят няколко се
кции: танцов състав, спор
тна секция, музикална, 
рецитаторска, драматич
на и литература, Най-дей 
на и най-числена е фолкло 
рната и спортната секции.

— Нашата програма 
има за цел да афирмира 
нашите
жения, споделя 
Салиевич, председател на 
дружеството. — Представ 
яме се не само пред сур- 
дулишката публика, но и 
извън общината. Досега, 
твърде успешно изпълних/ 
ме програми в Босилеград, 
Буяновац и Алексинац. За
планувано е до края на 
годината да гостуваме в 
Прокупие, Ниш, Светоза- 
рево, Парачин, Куманово, 
Козов ска Каменица, Кри 
ва паланка и Бор.

та секции, които по наето 
ящем и действуват в рам 
ките на дружеството.

и м. я.
БОСИЛЕГРАД: УЧИТЕЛСКО-РОДИТЕЛСКИ СРБци

С общи сили са по-добър успех
а Към края на миналия 

месец в средношколския 
образователен център „И- 
ван Караиванов” и основ
ното училище „Георги Ди 
мит ров” в Босилеград се 
проведоха клалови учи
телско-родителски сРвщи. 
На тях, класовите ръково
дители, направиха обстоен 
анализ на успеха и поведе 
нието на учениците на 
края на третия класифи
кационен период от настоя 
щата учебна година. Бе 
взето решение и направен 
договор за по-натагъшната 
възпитателно-образовате
лна дейност е цел, успехът 
и поведението да се подо 
брят. Обща констатация и 
в двете образовател но-въз 
питателни ведомства е, че 
за разлика от първото по
лугодие сега успехът, до 
значителна степен е подоб 
рен. С това, обаче, никак 
не трябва да останат дово 
лни. Напротив, подчертаха 
. класните ръководители, 
трябва още повече да се 
положат усилия от всички,

ЩЕ ПОЛУЧАТ ЛИ ДИМИТРОВГРАДЧАНИ ОТГОВОР НА ВЪПРОСА --------

а особено от учениците, 
краят на учебната година 
да се посрещне с още по- 
добър успех. В това отно
шение и в двете училища 
до края на годината възли 
гателно-образователния пр
оцес, а преди всичко до
пълнителното обучение >з 
по-слабите ученици ще се 
издигне на по-високо рав
нище. Проблем е обаче, 
че някои ученици, които 
имат слаби бележки нере 
довно, а някои дори и изоб 
ще не посещават тези ча 
сове. В тази насока помо 
щта на родителите е от 
голямо значение и за уче 
ниците, и за преподавате
лите- Затова, е необходимо 
занапред да се ангажират 

класовите общнозти, 
.младежките организации 
и пионерски общности. Ро 
дителите пък, от своя стРа 
на трябва да имат по-гол-

Инак КХД „РОМ” от 8 
Сурдулица всяка година с □ 
успех участвува на прег-^ 
леда на културните пое-В 
тижения на рамите от Сър В 
бия. Досега твърде уопеш“ 
но са се представили на В
прегледите в Ниш, __
град, Алексинац и Приши 
на. Тази година прегледът | 
ще се състои в Бор, а <зур§ 
дулишките роми вече под- В 
готвят програма. За уча В 
стието на тези забележи-“ 
телни прегледи КХД „Ром 
получи благодарствена трай 
мога.

В

Бел-В
В
В

училище и граничарите ще 
бъдат носители на всички 
тържества, ноито ще се 
организират по повод дър
жавни празници и други 
местни и общински манифе
стации. Наред на култур
но-забавната програма, от
делно внимание ще бъде 
посветено и на всестранно 
то идейно-политическо и 
социалистическо издигане 
на членуващите самодей
ци в дружеството, 

Омаоовяването и разши 
Ряване кръга на действува 
нето на секциите с нови 
членове, в различни среди 
и възраст, също така е 
задача, на която ще се от 
дели особено внимание 
през настоящата година.

ЙВкултурни пости- 
Мифаил В

В

Инак в състава на АРу-“ 
жеството работи и футбо“ 
лен отбор „Напредък”, коВ 
йто се състезава в между В 
общинската лига Враня. § 
Ведно това е един от В 
най-старите футболни от 
бори в общината, който е| 
започнал да се състезава 
веднага след освобожде-3 
нието.

В
В
В я-м контрол над учениците 

и да проявяват по-голям ин 
терес за общия успех 
своето дете-

В
наВ

С. Микич“ М. я.
г

Къде^се губят следите на „Жоржовата” цигулка?
. ... е;'. ■

Може би, че нито един раздвижен въп
рос от средствата на информации, не е под
буждал такъв интерес в Димитровград, как
то въпроса, обвит с „тайния воал” на изчез
налата „безследно” „Жоржова цигулка”. Мно 
зина граждани от града и вътрешността (уст
но или с писма) се интересуват издирена ли е 
цигулката, къде се намира сега, каква е сто
йността й- кой е нейният майстор-изобрета
тел... Въпроси, на които никой не дава пълен 
отговор. Като че ли се изчаква времето да за 

следите. Седем години са вече изминали, 
а това не е малък период От време!

Нямаме намерение да разпалваме „духо 
вете”, нито пък да успокоим любопитните, 
че сме на път да открием истината. Както е 
известно, въпросът за цигулката бе поставен 
на Страниците на в-к „Братство” още през 1981 
шдина, а сетне и на страниците на „Илюст
рована ^ политика, както и на в-к „Народне 
новине”. Впоследствие на това 0е яви и инте
рес от страна на компетентните органи в Ди 
митравпрад, с цел да се реши въпроса. Пред
приема ли се обаче нещо в момента не ми е 
известно. Според наше мнение въпросът да 
се открие къде е цигулката не е толкоз .за
мърсен”. Длъжни сме да дадем отговор, 
се осуетят слуховете, които на определен на
чин хвърлят петно, както на общинския съд, 
така и на Общинската скупщина, а до извес

тна степен и на обществено-политическите 
организации, създавайки предпоставки, че въ
проса се потуля.

Да напомним някои данни. Георш Гай
даров — Жорж е наш бивш

нали повече от сто цигулки, но нито една не 
е могла да произнесе онези тонове, както 
Жоржовата цигулка..."

Докопкото се касае до самата
, , съгражданин, д на цигулката узнаваме следното: след Първа-

часоиникар, фотограф и пасиониран музикант та световна война, към 1920 година, някой си 
— цигулар. След смъртта му през 1976 годи- младеж, Жоржов приятел, следвал в Буда- 
и3»»33 НеГ°В наследник никои не се обадил. леща и на една ваканция разказвал на Жорж- 
Имуществото му, включително и скъпоценна- „Кварта,рувам при семейство с високо музи- 
та цигулка, по утвърден законен ред се на- кално образование. Хазаинът който прежде 
мерило щ юощинския съд в Димитровград, а временно починал, бил член на Будимпещен- 
след една година е било предадено на съот- ската филхармония и свирел на цигулка. Не- 
ветна общинска комисия да управлява с не- говата вдовица пази цигулката като скъпоцен 
го, относно чрез търг или по -друг начин да на реликва. ” с ч н
се отстъпи. Междувременно цигулката била Тези думи заинтригували Жорж и същи- 
дадена „на заем в град Пирот, а може би и ят помолил студента да направи всичко и без 
другаде. Истината е там, че общинската ко- ” оглед на цената да му я нули. Цигулката би- 
мисия е дала на Културния център съвсем- ла Откупена и с нея Гайдаров другарувал по- 
друга, изхабена, евтина циганска цигулка. За-®вече от половин век. Експертите оттук из 
бележката на центъра е уважена, че не е по- * у у
лучил оригиналната цигулка. Но къде е тя?
Отговор няма.

Между писмата, отправени до центъра, 
е и писмото на Любо Аранджелович от Бел
град. Той пише: „Жоржовата цигулка 
ла изразително черна лакировка, вероятно от 
типа на Аматовите цигулки, а самият Амати 
е бил учител ,на майсторите, които изработва 
ли световно известните цигулки „Страдива- 
риус . До днешни дни през ръцете ми са ми-

история

личи

мъкват заключението, че цигулката наистина 
е една от най-скъпоценните.

Ето защо димитровградчани с основание 
търсят отговор къде и при кого е цигулката. 
Тяхното желание е този изключително ценен 
музикален инструмент да се върне в тяхна 
среда и да украсява витрините на бъдещия 
музей.

е има-
за да

Кирил Тодоров
директор на културния център 

„25 май”
У
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Младежки творчески
награден конкурс

на „Мостп

— посветен на 40-годишннната
от освобождението —

С цел да насърчи талантлмвите младежи и де
войки от бъдгарската народност към творческа ра
бота в областта на лит©рату!Рата, публицистиката, за
писването на народни умотворения и народни обичаи 

нашите краища, описание „Мост” по повод Деня на 
младостта, а в рамките на програмата за ознамену- 
ване 40-тодишнинапга от освобождението от фашизма

вПРЕД XV „МАЙСКИ СРЕЩИ” В ДИМИТРОВГРАДшина мшжсшн»,« -• * т-

1И победата на 'социалистическата .революция

ОБЯВЯВА ТВОРЧЕСКИ НАГРАДЕН КОНКУРС 
ЗА СЛЕДНИТЕ ВИДОВЕ И ЖАНРОВЕ:

• РАЗКАЗ
първа награда 1200 дин. 
втора награда 1000 
трета награда

Димитровград, градът-дома кин, усилено се готви и та 
згодишните „Майски срещи” да бъдат истински три 
умф на братството на народа и народностите в СР 

Сърбия

бъде открита изложба по 
повод 35-годишнината на 
журн ал истиеоко -издателс
ката дейнос^ на български 
език и 25-годишнината на 
Издателство „Братство” в 
Ниш. След това ще стане 
тържественото откриване 
на срещите. Официалното 
тържество ще продължи с 
културно-забавна програма 
на гостите и домакините. 
На утрешния ден ще се 
състои дефиле на участни 
пи те, митинг в Спортния 
център и гимнастически 
упражнения. Срещите ще 
завършат на 20 май вечер
та с културно-забавна про
грама, подготвена от дома 
кин и те.

ф СТИХОТВОРЕНИЕ 
дин.

400 ”

600първа награда 
втора награда 
трета награда

500
800 ”

На 19 и 20 май Димил- та и турската народности 
от Призрен, на русин ската 
от Руски Кръстур, на ун
гарската от Чантавир, на 
словашката от Ковачица, 
на румънската от Уздин и 
на българската народност 
от Босилеград.

На 19 .май участниците 
в „Майските срещи” ще 
посетят гранично-пропуок- 
вателвия пункт Градини” 
и заставата „Иван Караи
ванов”, а след това ще се 
срещнат с преживелите 
бойни. Вечерта в хола на 
Центъра за култура ще

• НОВЕЛА
първа награда 1200 дин. 
втора награда 
трета награда

• ЗАПИСАНИ ИЗВОР- 9 ЗАПИСАНИ НАРОД
НИ НАРОДНИ ПЕСНИ, НИ ОБИЧАИ 
ПРИКАЗКИ ЛЕГЕНДИ

първа награда (две) 700 дин. първа награда 
втора награда (две) 600 ” 
трета награда (две) 500 ”

УСЛОВИЯ НА КОНКУРСА

ровград ще разтвори широ 
но обятията си за участни 
ците в XV „Майски сре
щи” на младите, от сръб
ския народ и народностите 
в СР Сърбия. Същеврехюн 
но ш.е се състои и 34-та 
поред културно-спортна 

манифестация на числящи 
те се към българската на
родност в Югославия по 
■повод 25 май — Деня на 
младостта и рождения ден 
на другаря Тито. Тази сво 
еобразна манифестация на 
братството ще премине 
под знака на Титовото име 
и дело и 40-годишнината 
от освобождението на 
Димитровград. Българска
та народност, заедно с на 
рода и останалите народ 
ности в СР Сърбия на де
ло тачи и развива братст
вото и единството като ед 
на от основните првдобив 
ки от Народоосвободите- 
лната борба.

И на XV „Майски сре
ши” в Димитровград ще 
пристигнат представители 
на сръбския народ от гра 
да—побратим Александро 
вац — Жупски, представи 
тели на албанската народ 

Печ, на албанска

• СТАТИЯ 
първа награда 
втора награда 
трета награда

1000 дин-" 
800 ” 
600 ” ..

1000 ” 
800 ”

1000 дин. 
800 ” 
600 ”

втора награда 
трета награда

1. Право »а участие на младежкия творчески награ
ден конкурс на „Мост” имат само младежи — учени
ци ‘От училищата, огг организациите на сдружения 
ТРУД, от селските активи, студенти от виеши и полу
висши учебни заведения. Възрастни лица нямат право 
да участвуват на младежкия конкурс.
2. Избор на темите за художествените произведения 
е свободен. Но тъй като тази година чеогвуваме 40- 
годишнина от освобождението и победата на социа
листическата революция — желателно е като осно-

тема да бъде победата и социалистичес
кото изграждане у нас. Като тема за Статия препо
ръчваме участието на младежта в изграждането на 
страната (младежки бригади), школуването 
дежта от нашите краища, 
лението,

А. Ташков

вна и главна

на мла-
участие-го й в самоуправ- 

развитиегго на младежката организация 
отделни краища, участието на младежта в култур
ния живот и самодейността в дадена ореда, подготов
ките И участието й във всенародна отбрана
щита. III цр.
3. Творбите трябва

в

и самоза

да са написани на български език 
— по възможност на пишеща машина, раздел тройка, 
или четливо на ръна и да имат свое обозначение (ши- 
фра). На редакцията трябва да се изпратят по три 
екземпляра, а името на автора с точния му адрес Да 
бше написано .и сложено в затворен плик, който 
торите трябва да изпратят заедно с ръкописите пре
дложени за награда. н т , ре
4. При записването на 'народни обичаи 
трябва точно и подробно 
и<ое село и какво

кост от
ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ДИМИТРОВГРАДСКИТЕ 

ФЕРИАЛЦИ„ПОЕТИЧНА 
АНТОЛОГИЯ ’84”

Непознатият атом 
на скритата обич

Поход оа младите до 

Кумровец и Цветния дом
ав-

заиисвачите 
да опишат даден обичай, в 

_ е народното вярване задето нъп^_ 
нето шСня^а' Особено интересно ще' бъде заоисва- 
с "а 'на1РОДН!И обичаи, които вече са на изчезване 
5. Зшшсване^ ма народни песни, п^азк^ и 
™;ГбВа да ое "Р?™ точно на калния го^арС- 
■гаюпбя В 5аи'е|Н ®<]Ра'й. « който е записана народната 
Й ' ‘ №я®йа Д» «Ч* изворна, записана как^

хората я пеят или разказват. Накрая трябва точно 
да се посочи името «а лицето гряова точно
залисана, от кое село 
писани творби от книги 
награждаване.)
6 Срокът на коннурса за изпращане на творби 
1ЯНмаН-а'РЖИ Умотворения и обичаи

следния адрес- ?1™га,оите трябва да се изпращат 
пия ЖГт” Р^п ,ИздателСтво „Братство” — Родак- 
29-ти декември ГйЯш”“ кож™с< Квй

Нарисувай обичта 
с погледи
вгьрху чистото платно 
на сърцето.
Не докосвай с

то и Мемориалния център 
в Кумровец; а същия ден 
(събота) « затревената об
щина Тъ,рнье са присъству 
вали на традиционната ма
нифестация под 
„Търнянски иресови 
на която са били и пред- 
ставит-ели на 
Върбанови и Земун. На ела 
даащия ден групата посе
ти Белград, където участ
ниците в похода са имали 
възможността да 
дат „Цветния дом”, 
ддшйсната хижа, резиден
цията и билиарницата.

Под този девиз формал
ните дружини от Пирох и 
Димитровград организира 
ха на 5 и 6 май тази го
дина поход до родното мя
сто на другаря Тито и ве
чния му дом в Белград. 
Със специален влак от Пи
рот /тръгнаха около 
участници в похода, преии 
мно младежи и девойки, 
ученици и млади работни
ци. В групата от Димитро 
вград бяха 52 члена иа фе- 
риалната дружина.

По време на похода фе- 
риалците па посетили род
ната кмда на другаря Ти-

ръдете-
название

’84”,Остани боите- 
С душата открий 
непознатия атом 
на скритата обич. 
Остави боите — 
не са ти нужни, 
когато намериш

от което творбата е 
е и на колко годили е- (Пре- 
'няма да се вземат предвид за

600 общините

и зани
за награда е

разгле- 
”, лов-

сърце,

«..ТИГРВа'^-^
Биляна ЦВЕТКОВА^

на

А. Т.
РЕДАКЦИЯТА НА СП. ..МОСТ”
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ОТ ПРОГРАМАТА НО ЧЕСТВУВЛНК НА 13 МАЙДИМИТРОВГРАД: ХОРА КОИТО Г.ДЯТ НАД ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД И СГГО
КОЙСТВИЕ В знак на юбилеитеСТРОГ, НО СПРАВЕДЛИВ /почи е подбрана «ултурио- 

забаина програма, 
ч т изпълнят учениците от 
босилеградоиото основно 
училище.

На 13 май делегация иа 
Секретариата на вътр^цни 
те работи ще положи две- 
тя на гробовете на лочи- 
нали служащи в тази Слу
жба,.

Председателят на Общи 
нскага скупщина а Боси
леград Любен Рангелов

Тазгодишното чодтвува- 
не на 13 май — Деня на 
сигурността и Босилеград 
ще се проведе в знак 
40тодишнмнага от създава 
пето на тази Служба и 
40-|одишн1ината от освобо
ждението иа Бооилеград- 
ска община от фашизма.

Чодтвуването ще започ
не на 12 май с шахматни 
състезания и състезания 
по стрелба. Вечерта на 12 
май ще се проведе търже
ствено събрание, иа което 
началникът на Секретариа
та на вътрешните работи 
в Босилеград Стойне Ива-, 
нов, ще изнесе доклад за 
развитието, задачите и 
приноса на тази Слу
жба. Събранието где при.к-

която
жим за обществения ред и 
мир. А това е важно усло
вие за успешно излцмява- 
реки че народь-г казва „От 
не на нашите задачи. Въп 
къде ти е жената, оттам 
ги е и родата", единствено 
това е било решаващо.

— По ,време иа 24-гощиш 
ното службуванс сигурно 
е имало интересни случки, 
които се помнят?

— Две случки, ВСЪЩ
НОСТ задачи, най-много гго 
мия. И даете оа свързани 
с охраната на другаря Ти 
то когато отиваше на по
сещение в НР България и 
когато с Бен Бела <идва в 
Ниш. Спомняне на тези мо 
менти винаги ми дава коля 
за изпълняване .на нови за 
дачи.

Ето, такъв е Милинко Ко 
стич, милиционер, член на 
С10К от 1957 година (при 
ет като председател на 
младежката организация в 
родното си село), носител 
на специална грамота от 
Републнканокия секретар 
за вътрешни работи, отли 
чен стрелец, активен об
ществен работник не само 
п Секретариата на вътреш 
ни работи, но и .в мозтната 
общност на Димитровград.

А. Т.

Той с един от многобро 
ймите дошли в Димитров
град на първо работно мя
сто, с Цел при пръв удобен 
случай да ои отиде в 
друг град, а останал тук 
завинаги. Мнленно Костни, 
милиционер, вече 24 годи
ни службува в Димитров
град и напълно се чувстну

на

ва като 
нин. Познават то в цялата 
община. В района на Нев 
ля също защото 
му служба е била там (и 
и съпругата му е оттам). 
В Димитровград 
най-много 
фьорите, защото е доста 
строг. Сега „покрива” два 
района — Висок и Забър. 
дие. Началниците му каз- 
ват че е добър работник и 
добър организатор. На не
говия сектор няма никак
ви проблеми. Той самият 
е твъпде доволен от осъ
щественото сътрудничест
во с местното население, 
особено от крайгранични 
те села.

— Ако се случи, нацри-

диммтровпрадча-
ще устори прием за деле
гация на служещи в Сек
ретариата на вътрешни ра
боти в Босилеград, където 
на заслужили лица ще бъ
дат връчени награди и 
признания.

първата

сигурно 
го помнят шо-

М. Я.
:гСАМОУПРАВИТЕЛНАТА ОБЩНОСТ НА ИНТЕ

РЕСИТЕ ПО ЗАЕМАНЕ НА РАБОТА В БОСИ
ЛЕГРАД ОБЯВЯВА ВАКАНТНИ РАБОТНИ 
МЕСТА

::зи негова строгост винаги 
стои справедливост. Мо
же би тук се крие решени 
ето за .взаимното доверие 
между него и гражданите 
от неговия сектор.

— Милемно, вие сте ро- 
1937

::
:Л,. :г :::Основната банка „Югобанна" — Лесковац 

в7*з основа решението на трудовия съвет при 
трудовата общност в банката от 28 март 1984 
година, дава следната

:дени през 
ло Гьркая, община Лепоса- 
вич. В Димитровград сте 
от септември 1960. Какво 
ви накара да останете тун 
завинаги?

година в се :::мер да се я®и непознато ли 
ци почти никога не се слу 
чва гражданите сами 
не .ми обадят, казва Милен 
ко. Хората знаят, че той 
често говори на висок тон

ОБЯВА ;:да
за приемане на един изпълнител за неопределе- ; 
но време за изпълняване на следните трудови 5 
задачи: Работи за динарно и валутно спестяване ■ 
с евиденции и статистика — Референт за динар- 5 
но и валутно спестяване в Еиспозитурата в Бо- 5 
силеград
Ф Покрай общите у еловия, предвидени със за- ■ 
к°на, кандидатите трябва да изпълняват и след- * 
ните отделни условия: •

— Да имат завършена средна професионална ■ 
подготовка или IV степен икономическо финан- 2 
сов банков техник. |

— Да имат една година трудов опит за съ- ; 
щите или подобни работи след като са получили ■ 
търсената степен на ггрофесноналност• ■
Ф С .молбите кандидатите са длъжни да прило- я 
жат доказателства за изпълняване условията (за 5 
професионалната подготовка и трудовия огогг), ■ 
а след стъпване на работа, и лекарско удостове- ■ 
рение- кръщелно свидетелство и трудова книжка.; * 
Ф Личният доход
®ите и ^мерилата за разпределението на средства ■ 
та за лични доходи и средствата за общи раз- 3 
ходи при трудовата общност на банката.
• Молбите бе подават в срок от 8 дни от деля 5 
на публикуването на обявата. Непълни и в срон ■ 
не изпратените молби няма да се разглеждат, а I 
подават се на следния адрес: Основна банка •

Лесковац, Стопански дом бб 
16 ТОО Лесковац, е обозначение „за обявата”.
• Решение за избирането на кандидата ще бъ- • 
де донесено в срок от 30 дни от деня на изтича
нето на срока за подаване на молбите.

— Добрите хора и отлич 
ното сътрудничество меж 
ду тях и нас, които се при.но знаят цъщо, че зад та-

:1.изпълнителМИЛИЦИОНЕРЪТ МОША

ТРН ДЕСЕТИЛЕ
ТИЯ НА ПОСТ

:

Милиционерът Момир Максилювяч, 
когото в Босилеград и -в селата знаят 
като Моша 
ветераните в Службата по сигурност в 
Босилепрадска община. В тази служба 
Моша е постъпил през 1957 година, От-

1
е един, така да се каже, от

1тогава насам твърде успешно, дисципли
нирано и безупречно 
жените задачи.

според правилника за осно- :изпълнява възло- 
Службува най-напред 

във Враня, а след това по нужда 
Службата през 1957 година идва в Дол
но Тлъмино, където остава десет години.
От 1969 година насам е е Босилеград. лирическия живот. Понастоящем

Богат И тежък е жизненият път на на Уа1ЦИ!Нокия синдикален съвет, пред- 
Моша, особено детският. Роден е през сеяател на първичната синдикална орга- 
1932 година в Нови пазар. Тук завър- низация и на организатията на Че.рвения 
шава основно училище. Военната буря Секретариата. Член на СЮК е
го разделя от родителите и пребивава година. В СКОЮ е приет през
в няколко домове за бедни деца. Нак- ^ 0 г01дина и това по предложение на 
рая, по някаква случайност, през 1946 ^рагослав Маркович, на когато орез та
тарина се намира в болница в Смедаре- 311 г<ЗДина 18 смедеревската болница бил 
во откъдето по-късно го прибират роди- Л1Ичен кУРиер.
телите му. За безупречната работа в службата

идването ми в и извън нея не изостнаха и обществени- 
Долно Тлъмино, село за което до тота- те иРианания. Носител е на въдепомена- 
ва не бях чувал. И да бъда искрен — теЛ6н емблем, който за успешна дейно- 
не вярвах че там ще остана толкова го- Ст’ Дисциплинираност и безупречно 
дини. Но ето, сродих се с тоя народ, лн“ане на доверените задачи му ггрисъ- 
хората ме приеха като свой и раздяла- т Съюзният изпълнителен 
та ми с тях, когато поради повече семе- повОД тазгодишния Ден на оигурността 
йни причини минах в Босилеград, за мен ще бъде отличен с грамота от Републи- 
бе твърде трогателна. Но и сега след канския секретариат на вътрешните ра- 
над десетина години най-хубавите спо- 0°№- Лради три години подобна трамю- 
мени са свързани със службуването ми та МУ присъди МеждуобщинекиЯгг сем- 
в това село. Както и сега и тогава бях Ретармат по вътрешните работи в Ле- 
щастлив, че изпълнявам твърде отговор- скоозац. Да кажем и това, че Максимав- 
на и сериозна обществена задача — ш е УН°стоен и с Орден на 
с гордост подчертава Макюимович.

на :

е член

■
I
:

Въз основа решението на трудовия съвет 8 
основната организация на сдружения труд за ■ 
строителство „Изпрания'’ от Босилеград

публикува ■
— Спомням си за

КОНКУРС ::изиъ
за наименование на ДИРЕКТОР в ООСГ за 

„Изградня” (преизбиране)
Висша или полувисша профеои- ■ 

анална подготовка, строителна специалност с 5 *
ГОДН1НИ трудов опит, или ’ ■

средна професионална

■:
:съвет. Пю

„П11Л„ подготовка специ
алност строителство, с над 15 години 
опит, въ;в 'високо строителство 
тичеоюи качества.

Молбите,

а

трудов ; 
и мо.рално-поли- *

::с 'комплектна документация за из
пълняване «а предвидените условия ,на конкурса 
се подават на следния адрес: ТО „Босилеград" 
до Общата служба в Босилеград, в срок от 
дни от деня на публикуването на коннурса.

Непълните и ненавреме подадени молби ня- ! 
ма да се разглеждат. ■

Избирането

труда, кога-
ТО, като младеж, преди да постъпи в

____________________________ ‘ М. Янев

■

г. I 
15 ::■

:ще стане в законния срок. :
СТРАНИЦА 10
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БОСИЛЕГРАД:

Прекъснат мач в 43-та минута
МЕЖДУРЕГИОНАЛНА ЛИГА — ГРУПА „СЕВЕР” дията „съсипа” игра. С прие 

грастното си съдене към 
за гостуващия отбор, той про 

сто раздразни футболис
тите ,на „Младост”. Кул
минацията достигна две 
минути пред нрая на пър
вото полувреме, когато го 

отбелязала гол, ка

очакваха добър футбол. За 
щото и единият, и другият 
отбор са претенденти

на табл!ица-

В . неделя в райските на 
междуобщинската футбол 
на дивизия Враня — пру- 
па „А”, се проведе фут
болна среща между дома 
шния отбор „Младост” и 
„Прешево” от Прешево. 
Безспорно футболна сре
ща, от която любителите 
на футбола в Босилеград

Важна победа горната част 
та, „Прешево” дори за по- 
горен ранг на състезания.„А. БАЛКАНСКИ” — ..РЪТАН” (БОЛЕВАЦ) 3:2 (3:1)

Димитровград, 6 май 1984 г. Спортният цен- 
Т*р -Парк Времето облачно, зрители около 

Голмайстори за ,Д. Балкански” Петар Йо- 
ванович два гола и КръсТа Кръстев, а за „Рь- 
тан Здравко Иелич. Съдия 
Милошевич от Алексинац.

Още в началото двата 
отбора заиграха мъжест 
вено с известен превес на 
домашния отбор. Обаче, съ

стите
то голмайсторът се пос
лужи с Ръка. Това видяха 

\ всички, но не и съдията 
Мирослав Аризанович от 

Щ; от Масурица. Футболисти 
А на „Младост" В. Тасев и 

Б. Иванов и физически по 
желаха да разрешат „прав 
дата”. Поради това съдия- 

1 та на обща изненада на 
Щ всички прекъсна срещата. 

Ето от записаното в про 
токола на контрольора на 
срещата: Как аз видях ере 
щата като официално ли 
це мисля, че съдията бе~

на срещата: Мича

БАЛКАНСКИ”: Милко Соколов 7, Зоран Хри
стов / Никола Найденов 7, Милован Тодорович 7 
Златан Марков 7, Новица Тодоров 7, Синиша Дими
тров 6, Петар Йованович 8, Александър Станков 7, 
Кръста Кръстев 8, Новица Тодоров 7.

Футболистите на „А. Бал 
кански” извоюваха 
важна победа срещу „Ръ- 
тан” от Болевац. Това бе
ше доста качествен мач, 
на който бяха постигнати 
пет гола. Освен това Пе
тар Йованович не реализи
ра дузпа, а бяха пропусна
ти и (редица извънредни, 
голови положения от две
те страни. Домакините бя
ха по-добри през целия мач 
и напълно заслужено спе
челиха двете точки, с ко
ито се закрепиха в горна
та част на класирането.
Делиях отбор игра добре, 
а особено се изтъкна Пе
тар йованович, отбелязал 
два гола. канто и капита
нът на отбора Кръста Кръ
стев.

|

В предишния кръг „А. 
Балкански” загуби от «Но
воселец” (Ново село с ре
зултат 2:1).

В следващия пък кръг 
„А. Балкански” ще госту
ва в Рудна глава срещу ед 
ноименния отбор.

твърде

ше с пристрастие към гос 
ИЛ гите. Към средата на полу 

времето вратарят на гос
тите по мое мнение нароч 
но с двата крака вървя не 
нъм топката- а към игра
ча на съперника. И по мое 
мнение трябваше да се сви 
ри дуспа. Затова е оценен 
с единица.

„Младост” и „Прешево” преди зало-Футболистит© на 
чването на мачаД. с.

ОБЩИНСКА 4-УТБОЛНА ЛИГА

„Картечен огън" на „Партизан"
гго-близо до титлата на 
шампион в междуобщин- 
оката лига

„ПАРТИЗАН" — „ПЪРЧЕВАЦ" 10:1 (4:1)
Димитровград, 6 май 1984 г. Спортният център 

..Парк”, времето облачно, но без валежи. Голмайсто
ри: Зоран Зарков 4 гола, Иван Георгиев 3 гола, Ада 
Станулович, Мирослав Милошев, Ранджел Тодорович. 
Съдия на срешата Кирил Ставров от Димитровград.

..Партизан”: Сава Дими- ев Иван 7, Кръста Митов 
тров 6, Никола Костов 6, 7, Мирослав Милошев 7,
Братислав Станков 7, Ада (Зоран Басов 6) Емил Ива- 
Станулович 7, Тома Мар нов 7.
нов 8, Ранджел Тодорович Футболистите на ,.Пар- 
7, Зоран Зарков 9, Георги- тизан” от Желюша са все

Сега най-вероятно среща 
та ще бъде регистрирана 
със служебен резултат 3:0, 

Юношенският отбор 
на „Младост" и този път 
отбеляза значителна по-, 
беда. Те се наложиха с 
резултат от 2:1 срещу ФК 
,,Морава" от Владичин 
хан. Голмайстори за „Мла 
дост" И. Рангелов и В. Гли 
горов.

Пирот- Те 
декласираха без 
усилия

„Пърчевац”. В момента на 
чело на групата е „Парти
зан", въпреки че има е-Дин

напълно
особени отбора

неизигран мач.
• РАБОТНИЧЕСКОСПОР 
ТНИ ИГРИ В предишния кръг «гра

ха в Чиниглавци срещу 
„Польопривреяник", нара 
вно 2:2, а на 2 май побе
диха отбора „Будучност” вети) футболистите на 
от Велики йовановац с „Младост” гостуват на 
5:0 в орещата за купата. В „Алакинце" от Алакинце, 
следващия кръг . „Парти- а юношеският отбор на 
зан" ще играе орещу „Ха- „Радник” от Сурдулица, 
йдун” от Костур в Дими- ореща, която ще реши ггьр

Състезания 

по хандбал 

и спортна 

стрелба

В следващия кръг (де-
БАСКЕТБОЛ

да победатаТрудно
Димитровград, 5 май 1984 г. Спортният це« 

тър „Парк”, зрители оиоло 1000. Съдии: Драган 
Милан Златкович от

" „А. Балкански”: Зоран Геров 24, Златко За- 
харов, Зоран Тодоров, Горан Вешович 9, Влади
слав Сотиров, Веселин Матов, Иван Симов 12, 
Цветан Филипов 6, Драган Петрович 2, Иван Ле- 

Спасен Рангелов 14, Емил Соколов 2.

травград. вото място в юношеската 
Д. С. дивизия.Кречкович от Ниш и 

Пирот- М. Я.
Работническо-спортните 

Димитровград са ТЪЖЕН ПОМЕНигри в
пълен разгар. Приключи 

ха две от общо осем дис
циплини, които са на прог 
рамата тази година. Още 
в началото трябва да се 
отбележи, че организация- 

РСИ е далеч по-доб

в С дълбока болка и безкрайна скръб съоб
щаваме на роднини, близки и приятели, че на 6 
април 1984 година почина нашата енъпа и нико
га неарежалима майна, и баба

ков.

1осигури победата. Заедно 
със Зоран Геров бяха най- 
добрите в домашния от-

В третия кръг на меж- 
лига — Евгения Илиевадурепионалн ата

„Изток” баскетболи
та на
Ра от предишните години. група

стите на ,Л■ Бал кански” с 
трудности победиха 

отбор „Юг” От

бор.
В спортна стрелба пръв 
отборът „Тигър I”, втор 

„Дистрибуция I”, трет ,Ди 
стрибуция П” и четвърт 
Тигър П”. В индивидуал

но класиране победител е 
Вукадин Мариович.

В хандбал също първо 
зае отборът ,,Ти-

от село Груинци Босиле- 
гр адско,доста 

отличния 
Враня. Дълго време баокет 
болистите от Враад води-

Инак това е втора побе
да на баскетболистите на 
„А. Балкански” в настоящо 
то първенство. В първия 
кръг победиха отбора 
„Младост — Весна" от Бе 
ла паланна (72:68), а вън 
втория претърпяха пореже 
ние от „Омладинац" от 
Лескоеац (76:71). В след
ващия кръг баскетболисти
те ще гоотуват в Кладово,

е
На 15 май тази годи- 

■ -2 на се навършават ЧЕТИР- 
7% Я ДЕСЕТ ДНИ*•: от смъртта 

1111а скъпата ни покойница. 
‘Този ден в 11

а вече в 9 мин. резул
татът бе 22:8 в тяхна пол
за. Едва през средата на 
второто полувреме дома
кините се сепнаха и изме
ниха резултата в своя пол
за. Тогава на сцената стъ
пи капитанът на отбора 
Иван Симов, който с шс-

ха, «•"-Ч , «, я часа ще
,*"■ I посетим вечния й дом на 

гробищата в село Груин- 
япь. ■ I чи за да положгш цветя и

уу; ■

Шмясто
гър”. Във финала той по
беди отбора на „Свобода” 
(16:13). Инак това е нова 
дисциплина, 
ти година и предизвика го 
ням интерес, а я борбите 
са на високо равнище, въ 
преки че хандбалът през 
последните години в Ди
митровград статиира.

възкреснем спомена 
светлия й лик. Каним род 
ннни. близни и приятели да 
прпсъствуват на ломена.

за

въведена та-

Опечелени:
син 1 ангел, снаха Анка, внуци: Харалпмпи, Бо- 
Ре и Димитър, правнуци: Иван и Драган и ос
танали роднини, близки и приятели.

нъдето щв се срелшат с 
отбора „Гердап”.ст последователни попаде

ния в противниковия нош Д. с.д. с.

Брогство ф Н май 1984 СТРАНИЦА И



гУнчър • сатира • забава
— Защо викате ? Още и 

не съм докоснел зъба ви?
— Да. Но затова стъпих 

ге на мазола мм...

НАШЕНСКИ ИСТОРИЙКИ

Итрият Пейчо
' Нянога в село Гложйе живеел Пейчо, ко 

йто много се съдел.
Съдел се за ммот, за обиди п др. и големи 

пари харчел за съдебни такси, свидетели и „ог
леди”.

— Защо на тази излож
ба всички снимки са в 
рамки ?

— За да знае художни
кът къде да спре. Нема месен, 

па обесен
През една равна пролет, един от съдиите, 

който често гледал делата на Пейчо го срещнал 
нак Пейчо си тръпнал да чисти ливади.

Бил сложил на рамо грабулче с нова леско 
ва дръжка. Съдията го попитал: — Какъв с този шум 

пред вратата?
— Това са ваши гювери- 

тсЛ1и. Събрали са се толко 
аа лмого, че мотат и хор 
да образуват.

— Пейчо, ти май си купил пово лрабулче? 
— Да, госън съдия... Толкова „протече" “ 

пашите балтони — отвърнал Пейчо...
• • •от

Ип. Андонов Нома месен, па обесен, каже народат у 
Дсрсж/улат. У това и сам се увери тия дни, ка 
овърну у Звонци. Улезу у йедну кавену да ру- 
чам, а келнорат й°ш оди вратата ока:

— Немамо леб!

У
:гзт. гл

'ОьйКята: — Не разтакай
те. Кажете ми видяхте ли 
обвиненият да удари обви
няемия?

— Свидетелят: —
Удари го но задника.

Съдията: — Достатъчно. 
Седнете тогава на послед
ната дума!

Който гледа назад, няма да измине пътя.
Тптарска Отидо у другуту и реко, момченце, мо

же ли нещо да си поручим за ручък?
— Може, ама без леб!

Тена тия яън, тока на ютре дън. Това ис
тински ме забрину, па реко, чеке да си свър
нем при бая Станою, старога приятеля, да га пи
там има ли он леб.

— Бае Манчо. ояма си требап при мене 
да ои дойдеш. Тука у Звонци имамо пекару, ама 
леб немамо.

Да.

Който се смее на белега, не познава какво е 
рана.

Шекспир:

Майката на опита е лекомислието, защото, ако 
; Нямаше лекомислие, нямаше да съществува и 

опитът-
— Татко, каюво нещо е 

дефицит?
— Това е 'Състояние, в 

което имаш потмалко, от- 
колкото когато не би имал 
нищо.

:
Нушич:■

■ — А що тека? Защо задругата даде тол
кова паре да се направи пекара?

— Не знам. Знам само, ко члан на меснуту 
зайедницу толкова дека немало ной да га пече.

— Брашно има, дърва има, струя има, а 
да нема леб, това некико .ми нейе ясно. А и за
другата защо йе правила пекару? .;**

— А бре, Манчо. Они би сакали пекарата 
сама да га пече. Да буде ,.Месен, ла обесен”, 
що се каже.

— Па кико се снабдеваю ДРуЬи на койи 
тРебе леб. Школата, тия Що работе тука на во- 
доводат, на лутат?...

— За н>и докарую из Бабушницу.
— Снаоде се значи, човеци.
И тека йе у Звонци що се односи до ле- 

бат: кой се енайде.
Снайдо се тия пут и я, дека си имам ро- 

днине и приятел^, алт кво че работе тия Що 
например първи гтут дойду у Звонци и не поз
наваш никога?

И друго нещо: дали по тия начин Звонци 
ое спрема за туристичйият сезон? Често оди 
Звонци се даваш изяве дека тамо че се развива 
селсйи туризам, дека че се помага и на бан>уту
с леб, бурек. симид и др. А овално----немаю леб
«и за звончанци и случайни госянье?!..

:
В добри ръце всеки лък стреля добре.

■ Японска!
— Къде нощес се задър 

жа толкова? — строго пи 
та жена съпруга си. — До 
йде си в три часа сутрин 
та. Чух часовника кога из

:
! Сто съвета не могат да заменят чифт опитни 
■ ръце.: Виетнамсна:■

бв I:
; Човешката раса е подобрила всичко освен се- 
; бе си.

Спиноза

— Не е вярно мила, — 
казва той. — Часовникът 
трябваше да избие едина
десет, но след обед аз го 
опрях, за да не те безпо
кои...

::
■ Хората са цветята на земята.

Виетнамска*
кх2оасви1

Скаут в почуда гледа 
своя другар и казва:

— Струва мм се, че тво
ята торба е много тежка?

— Да — признава той. 
Екскурзоводът каза да по
несем всичко необходимо 
за приятно прекарване 
палатките-

— И какво понесе?
— Приятелката Изабела.

ВНИМАНИЕ!

Умоляваме всички читатели, които 
издължили абонамента за 1983 година да напра
вят това в най-скоро време. В противен случай 
Ще прекъснеме да им изпращаме вестника.

Сумите изпращайте на следния адрес! НИ- 
РО ..Братство", 18 000 Ниш, кей 29 декември 
№ 8, текуща сметка 62500-603-9529 СДК Ниш.
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