
ЕрятстЕо С указ а» президента аз 
СФРЮ Иооип Вроз Тмто от 
14 февруари 1975 г. Издател
ство „Братство” е удостоено 
с Орден братство и единство 
със сребърен венец за осо
бени заслуги в областта на 
информативната и графиче
ска дейност и за принос в 
развитието на братството и 

единството между нашите 
народи и народности.

^ ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ В СФР ЮГОСЛАВИЯ
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ПО СЛУЧАЙ ДЕНЯ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА 
ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНАЧетири десетилетни прогрес Модерен обект

В ПЪРВИТЕ на септември 1944 са основни средства на промишленото 
« '"1 много краища производство, което говори за индус-

4(Та^Л^СТ На ^Ъ1р^ия- ^°ва беше триапиванията на тези краища. Такава 
р гад ни, когато партизанските голяма стойност на активните осноени
сти освобождаваха една след друга, средства в промишлеността не е могла 

териториите след четиригодишна нерав да се обезпечи само със собствени си- 
ноправна оороа против фашистките оку лц, защото в тези краища, веднага след 
патори и домашните предатели. Българ освобождението, нямаше «и следа от 
ският окупатор в нашите краища въве- промишленост. Същите се обезпечаваха 
ждаше фашистка власт, а на народа се извън териториите на общините- Това е 
представяше за освободител” което израз на пълна солидарност, съдружие 
°еше ясно всекиму. Движението се раз- и интерес за по-ускорено развитие- За 
растваше от ден на ден под водачество това нещо говорят и данните за броя 
на ЮК-П и другаря Тито. В тези дни и стойността на инвестиционните прог- 
преди четиридесет години, бойците за рами, реализирани в периода от 1971— 
свобода и по-хубаво утре, което сами 1984 година. В този период са реализи- 
строи-м, с въоръжена борба принуж- рани 77 програми, с предварителна стой 
даваха окупатора да се предаде. Насе- ност от около 4 500 000 000 динара. В 
лението с въодушевление посрещаше ис -момента са в ход инвестиции на стой- 
тинеките си освободители и с песен на ност от 1 531 844 000 динара, което ще 
уста посрещаше бойците на всяка кра- даде възможност да бъдат заети нови 
чка. 800 души.

дни
година бяха освободени

Врагът беше корав. Извършваше 
невиждани ззлодейства над невинното 
население. За свободата дадоха живо- свързването1 и сдружаването на стопан- 
тите си множество хора. Бойците на ството върху доходни начала с по-голе- 
народоосвободителното движение имаха МИте промишлени системи. Правят се 
ясна цел защо се борят. И те осъЩест- нов,и усилия за още по-ускорено разви- 
виха своята цел. И днес, еполгняшед ои тие' при което голямо значение 1има оп- 
за' тейи славни дни, времето в което Р е делението на трудовите организации 
беше извоювана победата, с гордост го- от развитите среди да реализират свои 
ворим за бойците, героите на революци- програми в стопански изостанали общи

ни. Значително участие в гова развитие 
И готови сме тази свобода винаги има и Фондът за насърчаване на стопа 

да отбраняваме.
Това е голям и важен юбилей, кой-

Новата детска градина в Димитровград
По случай Деня на ос

зобождението на Димит 
?01вградсна община от фа 
ижстките окупатори, на 
.8 септември т-г. ще бъде 
гържествецо 
на употреба нова 
градина.

В новата детска градина 
е 350 квадратни метра пол 
.знаема площ има места за 
120 деца. С откриването 
на тази
се задоволяват напълно ну 
ждите на Димитровград 
от този вид обекти. В из 
граждането,
на двора и оборудването 
на обекта са вложени око 
ло 40 милиона динара, обе

Характерно за този период е и
зпечени от Републиканска 
та самоуправителна общ
ност на интересите за дет 
ока защита.
Общинска самоуправител
на общност, съществува
щата Детока градина и 
воички

съответната
предадена 

детока
трудови органи

зации в общината. Средст 
вата яа Републиканската 
самоуправителна общност 
почти 100

ята и техните безсмъртни подвизи.

нското развитие в СР Сърбия-
на сто са невръ,-Постигнати са големи резултати и 

в образованието, културата, физическа -то чествуват трудещите се и граждани. щаеми.
Обекта, 

му -който 
края на 1982 година.

детска градинате. горди с осъщественото през изтек
лите 40 години. Така в деня на осво- та култура, здравеопазването и др. об- 
бождението, 5 септември в Сурдулица, ласги. Така след освобождението 
5 септември в Бзбушница а това ще ги 0о,лини имаше само 
направят на 8 септември, и Димитров- ^кари' а пре3 1974 година бяха общо

Ь/. Само десет години по-късно, днес

изграждането 
започна къмв те- 

по неколцина пое
трои „Градня” от Димит
ровград, а 
„Униколгерц"

уреждането оборуди го 
от Белград.град и Босилеград, припомняйки си за 

тези славни дати, с множество манифес- има ле>кари ,и стоматолози над 150, 
достойно ще бъдат възкресени каито Р^отят в съвременно обзаведени

здравни институции. Имаме много но-ви А. Ташковтации,
спомени от дните на борбата, 
когато са били освободени тези

дните „ _0б_ училища, нови книги по библиотеките, 
ученически кухни и тир. Не съществува 
селище в което да не е изградено не
що ново. Няма местна общност, която 

набе- {Ха Нс е организирала някоя комунално- 
битова акция-

В ДИМИТРОВГРАД НА 14 И 15 СЕПТЕМВРИпшни. създавана народната власт, след
военното изграждане и предстоящите 
задачи. Това е удобен момент за суми
ране на досегашните резултати и — 
лязване на акции за по-нататъшно ло- 
ускорено развитие.

Започваше се в свободна родина,

VI селски олимпийски игри
Приключвал’ почтиПо време, когато чеСтвуваме Деня 

на освобождението на -нашите общини, 
братска общност на югославските на- още ведна>к трябва да изтъкнем пъдна- 
поди и народности в Социалистичес- та сериозност, която е необходима в 
ка федеративна репуолика Югославия, провеждането на Дългосрочната програ- 
Налагаше се. колкото се може по-уско- ма за икономическа стабилизация чрез 
рено да се строи. 1ака, от година в уКрециа,1е на самоуправлението. И в об- 
година, а изнизаха се вече четиридесет, ню,партийните разисквания на Проок-нз- 
в Сурдулица, Бабушница, Димитровград предложенията на 13-то заседание на 
и Босилеград, отчитаха се постигнатите цК ,,а С[оК д0М;И,Нан-гни въпроси са 
резултати, а върху тлх се раздвижваха они,я ,коиго съблюдават положението, 
нови аиции. В тези оощини живеят раздвижват акции, за чието осъществя 
днес към 80 000 жители, в 171 селище. иаНе 0 шеобходимо пълно единодейст- 
Вместо някогашните сламенни колиби, вие Изтеклите четири десетилетия са 
днес се живее в най-съвременни жили- перИОД на пълно възраждане на българ. 
ща, до които има асфалтови шосета^ ии оната ,народност в СФРЮ. В свободна и 
тейна вода, ток; в много къщи има ве- 5|раа<;На общност и гази народност въо- 
че и телефони и най-съвременна пок-ь- 
щнмна.

всич
ки подготовки за органи
зиране и провеждане 
шестите оелски олимпий
ски игри по футбол 
малка врата, които ще се 
състоят в Димитровград 
на 14 и 15

ганизацията. У частници-ре 
118 спортисти от 13 
щини, ще бъдат настанени 
в местните общности на 
Жел-юша, Гоиндол, Белещ 
Лукавица и Градини. Оча
ква се всагчкн отбори да 
пристигнат на 13 севтем 
ври. Освен
., участниците в игрите ще 
посетят овцефермата в 
„Липинскю поле”, каучуко 
вата промишленост и гра
ничната застава „Иван Ка 
раиванов".

об-на

«а

тоаи месец.
В течение на два дни, На 

две игрища в Димитров
град. ще се състезават 13 
отбора ,от Сърбия 31 отбо 
ра да Желюша 
кин. Всички комисии 
са формирани, имат 
планове и вряка провежда 
в дело своята част от ор-

състезанията,

като дома- 
вече 
свои

А. Т,ху основите иа пълно равакшрашис, бра
тство и единство, постигна забележи-

Днес тези общини Разполагат с °с- тели и резултати във всички области. По
един На 4-тц и 5-та, 6-та и 7-ма страници по

местваме обширни материали, посветени на 40- 
годишнинатл от освобождението на Димитров
градска и Босилеградсна общини.

новни среИства на стойност от около стигнато е много, което в нито 
12 милиарда и 500 000 000 динара, от момент не бива да се забравя, 
което в промишлеността от над 9

500 000 000 динара, или 76,7%
ми-

Б. Костадиновлиарда и
У



< заседание на ок на скс ЗАПОЧНАХА РАЗИСКВАНИЯ ВЪРХУ ПРОЕКТОЗА- 
КЛЮЧЕНИЯТА ПО 13-ТО ЗАСЕДАНИЕ НА ЦК НА 
СЮК В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

В ДИМИТРОВГРАД

Достатъчни са и 

Яроентозанпюченнята На проверка дейността 

на всеки комунистV

Акцията нл комунистите несьотвстствуви 
силата, съдържани! се в броя на членове на Съюзи 
на комунистите.

С проведеното па 30 ав- Дългосрочната
за икономическа стабили
зация.

ни програмамал»ва и трудовата, тех
ническата и техцологичс густ тази година съвеща

ние със секретарите 
първичните партийни орга 
низации и членовете 
Политическия актив на Об 
атинския номитет на Окк>-

номунистите в Боси ята

оката дисциплина, увели- 
Са

на
... . За Да се мени положе

ние го в ндаоя ореда, 
да се премахнат слаоости- 
л-е, не е нужно да се ча
кат заключенията на Ден 
тралндя комитет на СЮК 
— достатъчно оа и Ирое- 
ктозаключенията. Това бе 
изтъкнато на 
на сопишекия комитет на 
СКС н Димитровград, оро 
ведено на 31 август, 
дневен ред освен Проскто 
заключенията от 13 засада 
ние. бяха и

ч-ават сс отсъствията, 
мо в „Тигър" — ООСТ 
„Димитроеград" по различ 
нIг причини всеки дон 
отоъствували по 256 заети, 
а поради недостиг на ма-

него и първичните партий 
трябва

да бъде по-сидна и всеки
дневна.
НАМАЛЯВА ФИЗИЧЕСКИ 
ЯТ ОБЕМ НА ПРОИЗВОД 
СТВОТО

С основните насоки и 
за значението на заседа
нието и П роектозаключени 

му, присъствуващите 
на сз/вещанието запозна 
изпълнителният секретар 

и на Председателството на 
МОК на СКС в Лесковац 
Сима йованович, който ме

наза ни организации
са

за на
леград и комунистите от 
Бооияеградска община се 
включиха в широката 
псестранна активност вър
ху запознаването и обсъж 
дан сто на Проектозаключе жду другото изгьнна. че 
ни ята от Тринадесетото за '«*лта на общопартийното 

ЦК на СЮК. разискване не, трябва да 
се разбере само като за-

терилл всеки дс|Н през ше 
стмеевчието са били без 
работа 157 работиша.

Освен сравнително 
лошите шестмесечни ре
зултати охрабрява факта, 
че са обезпечени сурови
ни за производство до 
мрая на годината. Още лю- 
•охрабряващю е. както под 
чертаха членовете на Об 
щинокшя комите*’ *
гровград и директорите 
на трудовите организации, 
които също присьствула- 
ха, че изходът трябва да ! 
се търси в повишението 
производството и увеличе
ната производителност на 
труда, т-е. в 
на собствените слабости. , 

А. Т.

заседанието
Димитровградското сто

панство и занапред отчи та 
намаляване на физичес
кия обем на .производство
то и увеличаване па загу
бата. След шест месеща 
на тази година съвкупната 
загуба е увеличена с поч 
ти шест пъти в сравнение 
със същия период минала 
та година. Основните ха
рактер ности от миналата 
година продължават и се
га, а това са: недостиг не 
суровини и възгтроизводег 
в©н материал, недостиг >на 
оборотни средства.. недо
статъчна анумулативност. 
ниски лични доходи. На-

На
седанис на 
Със засилена и широка, все 

която дължение- но в откровена 
и критическа атмосфера 
да се изнасят всички досе 
гашни пропуски и други 
видове отрицателни тенден 
ции, не само в собствена
та среда, но и по-широк*. 
При това да се изнамират 
конкретни решения,, начи
ни и възможности за бър
зо и успешно преодолява
не на трудностите. С това, 
както подчерта Ио 
ще дадем значителен при
нос в по-нататъшната раз 
работка и формулирането 
на предложените заключе 
ния, които требва да да- 
дът прелом в общопартий
ното действувзне и от ко
ито очакват много не са
мо комунистите, но въоб- 
ше всички трудели се.

странна активност, 
ще продължи до средата 
на месеД ноември, всеки 

на СК в общината,

резултатите 
на димитровградското 
панство след първите шест 
месеца и информация за 
жътвата и 
на пшеницата.

СТО

член
не само ще даде мнениетоизкупуването
си върху тях но наред с 
това и всяка партийна ор
ганизация
конкретни задачи и актив
ности за по-нататъшно деи 

премахване ствуване. При това в цен
търа на вниманието ще 
бъде осъществяването на

ШАНС ЗА КОРЕННИ ПРО 
МЕНИ

Общопартийното обсъ
ждане на Проектозаключе 
нпята сред членовете на 
СК, и не само сред тях, 
трябва да даде отговор на 
въпроса: защо недостатъ 
чно се осъществява Дълго 
срочната програма за ико
номическа стабилизация и 
да подчертае необходимо 
стта от решаваща акция 
за засилване на самоулра- 
вителните отношения, ко 
ито в известно число сре 
ди са засегнати. Прилага
нето на Проектозаключе- 
нията, без да се чана те 
да станат заключения, е 
шанс за коренни промени 
и изход от сегашното по. 
ложение. Много комунис
ти изказват недостатъчна 
активност, ноято несъотве 
тствува на силата, с която 
Съюзът на комунистите ра 
зполага, имайки предвид 
броят на членовете и стру 
ктурата му, изтъкна Доб- 
росав Бйелетич, член на 
политическия актив на 
ЦК ,на Сърбия който при 
съствува 1 на . заседанието. 
За успешно провеждане 
на акцията Общинският 
комитет трябва да бъде 
център на всички актив
ности. Това същевременно 
значи, че връзката между

ще определи

ванович

ПРИЕТА АКЦИОННА ПРОГРАМА ЗА ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТОЗАКЛЮЧЕ 
НИЯТА ОТ 13-ТО ЗАСЕДАНИЕ НА ЦК НА СЮК В БАБУШНИЦА

Очаква се творческата критична 

дума на базата В продължение- изпълни 
телният секретар на Пред 
селателството на МОК на 
СКС в Лесковац изтъкна, 
че активността в разисква 
ни ята върху Проектозаклю 
ченията трябва да бъде 
преди всичко насочена в 
три насоки в: осъществя
ването на Дългосрочната 
програма за икономическа 
стабилизация, която все 
рше в повече среди е са
мо на хартия- Друг въп- 
осс. който по своето зна
чение също така трябва 
Да бъде предмет на обсъж 
да не е функционирането 
на политическата система. 
Не с по-малко внимание, 
заяви Сима Йованович, 
обсъждането 
отделим и върху осъщест 
вяването на водещата си 
роля на СЮК 
вено-политическа обстано 
Още повече, че затрудне
ната стопанска и общест- 
вено-политичерси 
вка търси от Съюза на ко 
мунистите и всеки член от 
Деяно пълна мобилност.

Имайки в предвид 
чението на Проектозакпю- 
ченията, се казва в Акци- 
онната програма,

подсичане корените на опо 
ртюнизма, недемократич
ното и несамоуправително 
поведение, еснафската не
заинтересованост и карие- 
ризъм, забогатяването чрез 
различни спекули и пр.

тите трябва да се прекъс
не с практиката Да се про
веждат събрания с полови
на от членовете им, на съб 
ракията да Се разисква, 
без да се приемат конкре 
тни заключения. Осъщест* 
вяването на задачите от 
Дъл го ср очн ата прогр ама 
за икономическа стабили
зация е проверка на дело 
на всеки член на Съюза на 
комунистите в общината.

В акционната програма 
също се посочва, че Съю
зът на комунистите е нас
тоящия момент трябва дц 
положи големи усилия за

зна

приета
на неотдавнашното заседа
ние на Общинския коми
тет в Бабушница, комунис
тите са длъжни да търсят 
и изнамират конкретни ре
шения за проблемите в со 
бствената среда и в обще 
ството като цяло и за тя
хното разрешаване да 
мобилизират, организират 
и насочват самоуправител- 
ната и обществен,о-полити 
ческата дейност на най-ши 
роките маси.

В първичните организа
ции на Съюза на комунис-

По време на общопарти 
йните разисквания тю 
П роектозаключени ята тря 
бва да се оцени отговор* 
ността в изпълнението на 
трудови, самоуправителни 
и обществено-политичес
ки функции. в

трябва да
М. А.

в самоупра-
БАБУШНИЦА

за фабриката за глинени изделияТежки дни обстано

Насгьпихша тежки дни 
за Фабриката за глинени 
изделия в Бабушница, ма
кар че работата не й вър
веше още от пускането й 
в действие преди една го
дина. Загуби притискат, 
вече е създадено неспокой 
ствие и в цялата .трудова 
организация „Шести септе 
мери", в състава на коят° 
фабриката работи.

През последните месеци 
е изострен и въпроса за 
отговорността: търсят се
оставки, сменяване от от- ска камара в Ниш. 
говорни тгостве- налагане Къде е изходът? Единст

на партийни мерки.
Най-лошото в настоя

щия момент е т°ва, че е 
доведено под въпрос съ
ществуването на Фабрика
та за глинени изделия. Ми
налогодишната загуба от 
около 45 милиона динара, 
не е изцяло санирана, а в 
първите шест месеца на

вена надежда засега е в ността. След премахването 
сдружаването на фабрика- на „тесните места" — фил 
та със строителната трудо тър-бъркачката 
ва организация „Прогрес" 
в Пирот. Но разговорите 
между „Прогрес" и „Шес
ти септември” много се ра

и 'Изглаж
дането на козирка над 
склада за глина, се чувст
вува известно подобрение обсъждането на Проенто-

занлюченията ца 13-то засе 
Дание на ЦК на СЮК 
Босилеградокв община, ще 
се проведе най-малко с

Инак, според вече прие
тата програмна активност

а в производството и в каче 
ствено и в количественозадължиха, а навестява се

и възможността Фабрика- - отношение, 
та за глинени изделия да 
загуби положение на осно

в
Да напомним: основна 

причина за създаването на 
загуби във Фабриката за 
глинени изделия със 100 за

годината — е направена 
лева загуба от 15 милио
на динара. Последни уси
лия . да намери санатори 
прави Регионалната стоиан

ва организация на сдруже 
ни,я труд.

три заседания 
първична организация, а 
там където има нужда и 
повече.

във. всяка

ети е невъзможността 
се използуват производст
вените мощности.

даНо все пак, може би ще 
е по-добре и така', откол- 
кото да продължи неизвес М. Антич М. Я.



ДИМИТРОВГРАД: В ООСТ ..ХЛЕБОПЕКАРНИЦА" БОСИЛЕГРАД: ДЕЛОВИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА СТОПА НСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
КРЕЗ ПЪРВОТО ПОЛУ ГОДИЕ

СТОПАНИСВАНЕ БЕЗ ЗАГУБАгорещи проблеми Нито една стопанска организация не отчита за
губа. Общиях доход увеличен с 50,8 на сто, доходът 
с 30,6, чистият доход с 27,1 а средствата за акуму
лация с 39,5 на сто. Средният личен доход възлиза 
на 12 467 динара и е по-малък от същи# в Южномо- 
равски регион с 3501 динара.

ствуваха върху голямото 
увеличение на изразходва
ните средства. При това 
доходът възлиза, на 123 257 
000 динара и в сравнение 
съ>с миналогодишния през 
тоя период бележи ръст 
от 30,6 на сто. Най-голямо 
увеличение на дохода от
чита комунално-услужна- 
та организация „Услуга” 
53,1 на сто, докато Горска 
та сенция с 8 на сто има 
намаление по отношение 
на миналогодишния доход.

шестмесечния
Финансов баланс, босиле- 
гр адските стопансни орга
низации, през първото по
лугодие иа настоящата го
дина са осъществили чист 
доход от 91 704 000 динара 
или увеличение от 27,1 на 
сто. За укрепването на 
материалните основи «а 
труда и резерви са отде
лени
увеличение 39,5 на сто. За 
чист личен доход на 747- 
те заети в стопанските ор 
ганизации в Босилеградска 
община е заплатено 55 877 
000 динара, което е с 25,6

п общо събрание заетите в „Хлебопекарница- 
та раздвижиха редица въпроси произтичащи от Про- 
ектозаключенията на 13-то заседание на ЦК на СЮК

Вече по-дълъг период от 
време
имат сериозни забележки 
вх.рху качеството на хляба.
Че не се касае само до 
некачественото брашно, но 
в хляба са „замесени” и 
много субективни слабос
ти и проблеми в „Хлебо 
пекарницата”,
вува и общото събрание на 
заетите в тази ООСТ и 
трудовата общност състоя
ло се на 28 август.

Обсъждайки резултати 
те от стопанисването през 
първите шест месеца 

на годината, заетите откро 
вено и критично засегнаха 
редица въпроси и пробле
ми. конто вече по-дълго 
време обременяват не са 
мо отношенията в този 
трудов колектив, но и пря 
ко се отразяват върху про 
изводителността на труда

хлябът е лош. Но исти
на е и това, че от нас за
виси какъв ще бъде хля
бът. Ние не сме в състоя
ние да си кзтупим един 
хладилник, където да. съх
раняваме маята «и затова 
миналата година са отчмс 
лени около хиляда килогра 
ма мая. Даже не можем 
(или не искаме) да напра
вил! един навес (шупа) 
да не ни киснат дървата. 
Още не се е случило да 
дойде директорът или ня
кой друг от ръководните 
хора когато няма ток или 
веда и да ни попита как
во тогава правим? А да не 
говорим да дойдат сутрин, 
па да опитат вкуса на 
хлебните изделия ... Неза
висимо от това дали се 
работи една или две сме
ни, денем или нощем, пла 
щат се само тридесет де-

димитровгр адчани Въпреки затруднените шия доход най-голямо уча 
условия на стопанисване* стие имат средствата, осъ- 

Бооилеградска община, Ществени от продажба на 
стопанските организации различни стоки преди всич 
през изтеклото шестмесе- ко на домашния пазар, 
чие на настоящата делова Главен носител на общия 
година са отчели положи- доход и сега е търговска- 
телна полугодишна равно- та организация „Слот”, 
сметка. И не само, че ни Инак, най-голямо увеличе 
то една от стопанските ор ние на общия доход през 
ганизации гтрез отчетния пе шестмесечието отчита сТРО 
риод няма дефицит, през ителната организация „Из- 
пъовите шест месеца иа градил” — 72 272 000 дина 
настоящата делова година па увеличение 57 на сто. 
до значителна степен по Изненадва, че в Горската 
отношение на същия пери секция общият доход е 
од на миналата година са увеличен само с 10 на 'Сто 
увеличени и средствата за 
укрепване материалните ос 
нов-и на тпуда- Към това 
трябва да добавим, че до 
зчачителна степен е пови
шено ефикасността в нол- 
зуването на оборотните 
средства. което също та
ка от своя страна благо
приятно въздействува вър 
ху финансовите им
зултати.

Обшият доход в стопан
ските организации в срав
нение с миналогодишния 
порз първите шест месеца 
е по-голям с 50,8 на сто 
и възлиза на 615 775 000 ди 
•тса. В структурата наоб-

в

свидетелст
Според

и засега същият е най-ма 
лък в общината.

11 106 000И з разходваните динара,средст
ва бележат увеличение с 
56-8 на сто и възлизат н«а 
492 518 000 динара. В стру
ктпрата пък на изразход
ваните средства, най-голя
мо участие имат средства 
та за набавка на различ
ни стани

ча сто повече от тези през 
първото полугодие на 1983 
година, а средният личен 
доход възлиза на 12 467 ди 
нара и е с 3501 динара гго- 
малък от стопанските ор
ганизации в Южноморав- 
ски оегисн, който възлиза 
на 15 968

ре- 62,7 на сго,
след това средствата 
суровини и енергия.

Всичко това, а и . различ 
Н'1 обективни причини, пре 
ди всичко лошите пътища 
в общината, 
на общината спг прОхМишле 
|.'И'те центрове и др. въздей

за

отдалечност динара.

М. я.
ИЗ ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНАТА ОБЩНОСТ В СЕЛО ЦЪРНОЩИЦА

Електрификацията според планаВ хляба са „замесени” и ,\щого субективни слабости

на. А администрацията ни
кога не „прави” 30 дена. а 
взима 34 на сто повече от 
нас”.

Наистина е непонятно 
как е възможно трудовата 
общност. която е към 
„Хлебопекарницата”. да 
вземе 34 на сто увеличени 

, лични «доходи, когато ни 
то една ООСТ ,в съста/ва 
на „Услуга” не е осъщест
вила увеличение на «дохо
да. Някои дори имат загу 
ба („Комуналац” надтр.). 
Отговорните в „Услуга” 
т.е* в трудовата общност, 
като генералният дирек
тор и завеждащият план 
и анализ казват, че зова 
е направено въз основа ш 
съществуващите самюутг- 
равителни актове. Ако на
истина е така, тогава се 
поставя въпрос не е ли 
юр^но време тези актове 
да се .менят- защото по 
всичко личи, че главната 
причина за сегашното тю- 
лржение в системата за 
разпределение на дохода.

Да каже.м, че на общо
то събрание в „Хлебопе
карницата” гирис7>ствупа- 
наха «председателят на пре 

нреднала в света и в стра- д.седателството на ОК на
СКС в Димитровград Рай
ко Зарков, председателят 
на Общинския синдикален 
съвет Саша Димитров и 
на Изпълнителния съвет 
Горя// Велев.

и качеството на хляба. Въ
преки, факта, че за шест 
месеца, при общ доход от 
74 800 000 динара е осъще
ствен чист доход от 
9 850 000 динара, което е 
с 38 на сто повече от съ
щия период на .миналата 
година, "физическият обем 
на производството е нама
лен с около два на сто 
Това е довело дотам „Хле
бопекарницата” да купува 
хляб от Пирот за да мо
же да задоволи нуждите 
на града. Мощностите па 
съшата са достзтъчни за 
нуждите на Димитровград. 
Защо е това така, най- 
красноречиво говори дис
кусията на един от .най-ста 
рите работници, квалифи
цирани хелбопекари, Иван 
Лилов, който между друго 
то каза: „Заетите в хлебо 
пекарницата са подценени 
значително и не са стиму 
лирани да работят. Нима 
е от по-голямо значение 
да се купи сметачна маши

Неотдавна, «когато строи 
челната 'кооперация „Град 
жевинар” от Босилеград, 
по-точно казано, когато ня

имахме достатъчно време 
да извършим всички под
готовки. Но

по 18 трудодни а онези 
които по една или друга
псичина не са в състояние 

годиш и повече създаде ла участвуват с доЕюовол- 
нодгверение у население- на работа ««чкикнг
то. Затова от началото на 30 000 
поолетта имахме пробле
ми и докато да възвърнем 
деперието им.

времето от

колко строителни предпри 
емача, в няколко 
трифицирани села, 
актията по елентрифтгка- 
п,:*я, мнозина се съмняваха 
в изхс-ца на тази не ,само 
важна, но и

заплащат понеелек-
тгоеха динара.

Останалите 
които до края на година- 

местната

активности,
Имаше и 

такива които търсеха па
ричният внос да им 1вър- 
■ ем. Но все

та предприема 
общност, както 
Великов, е

приоритетна 
коммирлно-би гова акция в 
Водоле градска 
Още повече, че

подчерта 
доизграждане^ 

то на двете пътни направ
ят Голема

па«к :в съдей- 
ст апе с останалите органи 

СИЛИ, преди всичко
с( всестранна дейност 
Съюза

община.
ленияпреди ш- 

ниге две-три години елек- 
тоификатгията в Бос/илег- 
па1:ш.ка община бе доверя
вана на специални за тази 
дейност трудови 
и.-ии. Обаче

лгпи река
махала Придал и Пе 

ткевска махала, в дължи
на около 10 
Същият 1те

ктглгна
■на номун«ис'гите на 

впеме се организирахме. И 
ею вч-,преки, че все 
е кър см а та работа в пълен 
резгар 
ботим и

километра- 
се изгражда 

повече на местно самообля 
гане, а тук е и 
на Общинската

ощеоргаииза-
прод1вИ(.че«ния’|- 

теми не се .осъществяваше. 
Изпълнителят на работата 

Еленпроралпрс|делмтол,- 
нста от Лескован ка-р> но 
силел па

успяваме помощта
енуцщина.

да ра- 
вчгРху електрифи 

капията; След като
ЛЮЧ1И.М

Другаприк- кодмунално-битова 
ечле събиране на акция която до края на го-

светш',8 на неТлтно од шс^мн^нГ 3аВЪр1ВД 
там, разбира се ано вър на гробищата в махала

Д°Сгг°Га' Че За 29 Пр'Идрл 30 ,което вече бод! 
и смири -— Ден,,, ,на репуб дивата тел е купена 
лижата и в нашето село собствени средства на

и

ел е к ч 1рм (|>и;к а 1|и«я- 
п Рехвчурл яха .шината 

елин на друг.
та, ограда

Кдк , 
Църномсица

напредва тя в соло 
и какво с зап

ланувано до края на годи
ната, неотдавна \т уведо
ми председателят на Съве 
те на

'"е светнат електрически 
крушки, моето ще бъде 
най-голяма 
да в сел о го ни 
Велинюв.

конто ги ползуват. 
Няма

счетоводсгзото 
огколкото да се по.добрят 
условията за работа. Техно

\ ГООИЗВОДОЛВСХГО

на в
съмнение, че пред 

жителите на село Църно- 
шица тази есен 
твърде
битова дейност, 
мпрификацията 
номер едно. но и останали 
те не са за 
Имайки

трудова побе-
«м-есчтата общ«но!сг и 

председател на 
по електрификация, Драго 
мир Велинов.

— сподели предстои 
■важна ко.мунал но-

логията в 
на хляба е значително на- ко«ми'геч'а

Инак, в акцията всякак елезасега
участвуват 85 домакинства 
и «всяко домакинство 
твува с тю 12 500

е задачаната, а в пашата трудова 
организация, с-грува ми^се, 
че дол» запада. Истина е. 
чс качеството на брашно
то не задоволява, па и

— Понеже 
според общинския план гю 
електрификация беше за^ 
планувато да се електри
фицира преди една година

селото им
учас лодцсияпзанс. 

поеявид резулта
тите от досегашните им 
актигвиости място за екм- 
нянане няма

динара и 
средно кцнто 1ни каза ..ред 
соцателят па '««аммтете
елентрнфмнация и

тоА. Т.
СВЛО-1Х) М. Я.

Братство * 7 септември 1984
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ЦАРИБРОД, В СЕПТЕМВРИ 1944 * 40 ГОДИНИ С ТОПЛИТЕ ЛЪЧИ НА СВ

ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА ВЧЕРА. ДНЕС И УТРЕ СЪЮЗЪТ НА КОМУНИСТИТЕ — ВОДАЧ ВЪВ ВСИЧ 
КИ АКЦИИ

Години като десетилетия ВСЕКИ ДЕВЕТИ ЖИТЕЛ — 

ЧЛЕН НА СЮН
Величието на един юбилей се определи според величието ни делата, с'ьз 

дадени през юбилейния период. 40-годишнината на освобождението на община 
та от фашизма ние наричаме велик юбилей на свободата и социалистичес
кото строителство, защо-го създадохме велика дела, с които оставихме далеч 
зад себе си времето на сюромлшии и експлонатацин. «а човешки теглила и 
социални неправди — назва ПЕТЪР ТАСЕВ, председател на Общинската скуп 
щина в Димитровград.

През 1948 г. в Цариброд- 
сна (сега Димитровград
ска) община имаше 520 за 
етн ,а сега 5100. На Ю00 
жители — 265 заети. В то 
ва отношение нашата об
щина е на първо място в 
Нишки решов. От 300 ра
ботника в тогавашните за
наятчийски работилници 
броят на -работниците в 
стопанството се увеличи 
на 3500 души. 40 «а сто от 
които са полуквалифнцнра 
ни, квалифицирана! а1 аисо 
коквалифнцирани. Народни 
ят доход реално се увели
чи 22 пъти и възлиза на 
около 2000 долара на гла
ва от населението.
ОТ НАДЕЖДА ДО 
ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ 

За 4 десетилетия дими 
тровградокото стопанство 
извървя път от надежда 
до основен субект на об 
щесгвено -икономическото 
развитие на общината. До 
1960 година имахме само ти и
занаятчийски работилници, жигела се пада един ле- 
а с никването на първия 
промишлен цех, „Тигър—
Димитровград”, започна 
индустриализация на об
щината. До 1975 година се 
оформят истински стопан
ски организации: конфе
кция „Свобода”, мебелна 
фабрика „Васил Иванов ца.
— Циле” кожара „Братс
тво” и строителната орга 
низация „Гредня”, а ,,Сто- 
чар” израсна в селскосто
панска организация с три 
организации на сдружения

В динамичния растеж на Димитровградска об
щина след освобождението неразривно е шрадено 
и делото на димитровградските комунисти. В този 
растеж и общинската партийна организация израсна 
в идейна и анционна сила, «оято все да-успешно пред 
вожда организираните социалистически сили на сво
ята среда в борбата за по-нататъшен прогрес. От 
няколко десетки комунисти в първите следосвобож
денски години, партийната организация в Димит
ровградска община нарасна на 1700 членове, органи, 
виражи в 70 лървичжи организации на СК човечето 
от които успешно осъществяват водещата ои роля 
в своята среда. Напоследък годишно се приемат сре
дно но 60 нови членове като се държи сметка за кла
сово-социалния състав иа СК.

— През нелия 40-годишен период нашата нар 
тийна организация верно следеше политиката на Съ
юза на югославските комунисти и непрекъснато из
хождаше от класовите интереси на трудовите хора— 
изтъкна ИВАН ДЕНЧЕВ, секретар на Председател
ството на Общинския комитет на СКС. — В центъра 
на дейността ни винаги беше разрешаването на жиз 
ненотрептящите въпроси на населението и общината 
като цяло. На димитровградските комунисти отдавна 
стана ясно. че инициативите си мотат да 
рат само с конкретно действуване в ССТН, Синдика
та и останалите обществено-политически 
ции, с ангажиране в организациите на 
труд. трудовите и местни общности. По този начин 
понастоящем водим и борбата за стабилизация и за
това с оптимизъм гледаме в бъдещето.

върху собствените си сили 
и върху политиката за ус
корено развитие на изос 
та-ващитв и крайгранични
те общини т.е. върху по
мощта от обществото, ко 
ято и досега не липсваше 
и благодарение, иа която 
постигнахме посочените 

резултати. Целта ни е да 
изкореним незаетостта и 
в гази насока -вече изгот
вихме конкретни 
ми. „Нитенс”, от Ниш те

НАСЕЛЕНИЕТО И 
ВОЙНИЦИТЕ

Сътрудничеството 
на -населението с чие 
ляЩИто се към Ю-НА 
във всенародната от
брана се разшири и 
на номунално-битово- 
то строителство. Гол 
ям брой местни об 
щности разрешиха ре 
дица цшмунални проб
леми с помощта на во 
йннте. Понастоя- 
щем арлшйците учас 
твуват в изграждане 
то на комунални обе 
кти на стойност 25 
милиона динара-

црофа-

П. Тасе«
реализи-

та и комунално-битовата 
Дейност. Напълно е разре
шен въпросът за хубава ни 
тейна вода. Тази година 
приключи и електрифика
цията. Ето и няколко йона

организа-
сдрежения

задела, които краоноречи 
во показват какво е жизне 
ното равнище на населени 
ето: на 1000 житела — 130 
телевизора, 126 радиопара- 

52 леки коли. На 880

КУЛТУРНА ДЕЙНОСТ

В КРАК С ВРЕМЕТО И ПОТРЕБНО
СТИТЕ НА ХОРАТАкар. построихме нов здра» 

ве-н дом и няколко амбула 
тории. Две детски градини 
в Димитровград и Старчес 
кият дом достатъчно гово 
рят за обществената 
жа за подрастващите по
коления и остарелите ли-

Благодарение на принци
пната политика на Съюза 
на югославските комунис
ти по националния въп
рос, в Нова Югославия се 
създадоха условия за рав 
ноправно участие на всич 
ки народи и народности във 
всички области на социа
листическото строител ст 
во. И в Димитровград, с 
Установяването на нова
та народна власт, залоч 
ва да !кипи нов културно- 
просветен живот на числя 
щите се към българската 
народност, като израз- на 
новото време.

Още в първите следвоен
ни години във всички се
ла се създават, самодейни 
н ол ективи. Мл адежта 
в а носител на новата соци 
алистимеока култура, изпо 
лзувдйки при дава поло
жителното наследство от ми 
налото. най-дените дела 
на народното творчество. 
Ежедневно се . организи
рат културни манифеста
ции , на 1които средношкол 
ската и селската младеж 
изнасят* подбрани култур
но-забавни програми, от
начало предимно с револ>- 
юдионно съдържание, от 
разяващо величието и 
същността ва Народооово- 
бодителната борба, а по- 
късно започват да се ‘из
насят и програми на теми 
от всичии области на жи
вота и труда. По това вре 
ме всяко село има танцов 
състав. те атрал н а дружи
на и певческа група. Пра 
вят се многобройни разме 
нни посещения, а през пет

десетте години започва 
да се организира общинс 
ки преглед на културни
те постижения в рамките 
на 25-майски тържества.

Многобройни са и .мер
ките на културната поли
тика. Почти във всички 
села се откриват библио* 
теки и читални, организи
рат се културно-просвет
ни курсове,- изнасят се под 
ходящи сказки. Появата 
на информативните сред
ства на българската наро 
дност на майчин език, и 
изграждането на културни 
домове дават възможност 
културната дейност да се 
развива в крак с времето 
и потребностите на хората.

Веднага след оовобожде 
нието в Димитровград се 
оформя културно-художе 
ствено дружество, самоде 
ен театър, библиотека, чи 
талище,. духов оркестъР. 
женски хор. Димитровград 
чан и участвуват на реди 
ца републикански прегле
ди, осъществявайки завид
ни успехи, а традицията 
продължава до днешни 
дни.

открие Цех в Димитров
град, а „Вулкан" 
Смиловци. Ако запланува
ното се реализира в пред 
видените срокове, вече дл 
година ще открием 500 
нови работни места. Голе
ми надежди полагаме в 
туризма и гостилничарство 
то .особено в колшлекса 
на гранично-пропусквател 
ния пункт „Градини”, кой 
то се реновира. След рено 
вирането „Балкан” стана 
хотел „Б" категория- Из 
готвихме конкретни прог 
рами за развитие на селс
кото стопанство през 'нас
тъпващите Ю години! Цен 
трал'но място заема мели 
орацията ма Смиловско по 
ле, след която ще запоеше 
изграждаме ма ферма с 
1000 крави. В Боровско по
ле ще бъде построена ов 
деферма с 2500 овце и 500 
кози. В Липинсно поле ве
че имаме голяма разплод
на овцеферма. В общест
вения сектор насокро тряб 
ва да имаме 20 000 овце- 
Готов е и проект на фер
ма за угояване ма к>нци 
в Изатовци (1000 бройки 
годишно).

За да вървиш сигурно 
напред, необходимо е ре
довно да оглеждаш извър 
вяния път. В годината ма 
юбилея мие, Димитровград 
чам и, оглеждаме своя япгьт, 
за да 1извлечем поуки за 
бъдещето, мо >и да се по
радваме ма многобройни- 
те ои успехи. Да се парад 
ваме ма най-светлия пери 
од в нашата история!

гри- в

ЯСНИ НАСОКИ ЗА РАЗ
РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕ
МИТЕ

Както се вижда, кра
чехме с едри крачки към

ХАРМОНИЧНИ МЕЖДУНАЦИОНАЛНИ 
ОТНОШЕНИЯ

В Димитровградска община живеят жите
ли от 15 народи и народности. 75,6 на сто 
общия брой жители се числят към българската 
народност. Изтеклия 40-годишен период се ха
рактеризира с хармонични между национални от 
ношения и досега не е ззабелязан 
спор на национална основа. Истинско та братство 
и единство бе една от основните предпоставки 
за досеганшите успехи и е залог за резултатна 
обществена дейност занапред. _____

от

мито един
ста-

4 десетиле-прогреса, но 
тия все лак не са достатъ
чни за пълно превъзмогва
не. на многовековната изо 
станалост. Пред нас стоят 
и остри промлеми, май-ос 

незаетост-.

труд. В третия етап 
развитие бе извършена мо 
дернизация на 
така че сега оборудемост- 
та им е ма раондаце ма оре 
дната оборуденоСт на про
мишлените цехове в Репу 
бликата. От 1977 до 1980 
година няколко маши ор
ганизации се сдружиха с 
еднородни организации от 
развити промишлени цен

на

цеховете,

тър От които е 
та. Ниска е лроизводител-

През последните 15 го 
дими централно място в 
културния живот на Ди
митровградска община за 
емат „Майските орещп" 
— преглед на културните 
постижения на народа и 
народностите от СР Сър
бия. Тази манифестация 
стана истинска ковачница 
на братството <и единство
то на народа и народнос
тите 'на машата република.

Кирил Тодоров

мостта на труда в стопан
ските ни организации, ме е 
добре организирано селс
кото стопанство, мрежата 
на местните пътища етрове.

ВСЕСТРАНЕН ПОДЕМ
Изминалите 4,0 години

всестранен

твърде неразвита... 
Соци алм етическите си

ли начело със Съюза На 
комунистите, разбира се, 
не се примириха с пробле

са период на 
подем на Димитровградс
ка община в 
ческа. самоуправителна и 
необвързана Югославия. За, 
видни резултати отчитаме 
в образованието, култура-

социалмсти-
мите и положиха 
да утвърдят ясни 
за разрешаване ма същи
те. При т°ва се облягаме

усилия
насоки
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ОБ ОДАТА И СОЦИйЛИЗМА * ДИМИТРОВГРАД, 3 СЕПТЕМВРИ «ЗВ^.

ВСЕНАРОДНА ОТБРАНА И ОБЩЕСТВЕНА САМОЗАЩИТА '

Димитровградчани честно изпълняват 

свещения си дълг

ЙОВАН ЕЛЕНКОВ:

ВИНАГИ ЩЕ ПОМНЯ 

ПАРТИЗАНСКАТА• Всяко домакинство 
да вземе след първия сигнал за 
Съюзния

и всеки колектив много добре знае какви мерки 
външнаагресия • Две високи признания: от 

изпълнителен съвет и от Председателството на СР Сърбия • Оьзна- 
1«ЛНото отношение към всенародната отбрана — красноречиво доказателство 
за високия патриотизъм на населението 

Осъществявайки последователно Ти 
тсвата концепция на всенародната 
брана и обществената I 
гамите на нардната отбрана 
трсзпрад в сътрудничество с Общинона- 
та скупщина, обществено-политическите 
организации и ЮНА. делегат' особени 
грижи за всестранната подготовка 
населението за отбрана. В 
военни години над 15 000 жители 
ват през курс по оказване на първа 
мсщ. Малко по-късно всички жители 
над 16-рсдишна ®ъзраст изслушват ска- 
г«ки по противовъздушна защита. В

КЛЕТВА
Йован Еленко® от село Желюша е роден през 

януари 1926 щдина. Първите напредничави идеи полу 
чава от дядо си Еленко, който 1934 година се завър- 
ща 10т Ю)>кна Америка дсъдето е работел като миньор. 
Малкият йован, както и всеки внук. внимателно слу
шал дядо си, нойто му разказвал за бройните стачки 
на миньорите. в които участвувал. От него узнава 
за синдикално движение, за комунизъм. С какви идеи 
е бил дядо му, говори фактът, че на фурната, в .която 
пекли хляба, изписал сърп и чук.

Вече като седемнадесетгодишен младеж през - 
1943 година (септември месец), Йован започва да се 
включва в народоосвободителното 'движение. Най- 
напред той наблюдава движението на българската 
окупационна войска и да му съобщава това. Сетне 
носел и афиши и писал лозунги по селото. Освен 
Йован, в изпълняването на подобни задачи били вклю 
Чени и :още някои други младежи. През август 1944 
година биват открити и трима от групата заминават 
за Обреновац.

защита, а единицата за оказване 
прва помощ от „Сточар” е заела първо 
място- в Нишки Регион.

За боеготовността на единиците на те 
риториалната отбрана като основен су
бект на въоръжената съпротива на агре
сора достатъчно говори „Сребърната ем 
блема”, ноято през 1979 година присъ
ди^ Председателството ,на СР Сърбия на 
Общинския щаб. по териториална отбра- 

ДI ьмитровград.
— В юбилейната годишнина на 

свободата ние с пълно право се гордеем 
с постигнатите резултати в подготощпса- 
та за Отбрана, но никак не- губим от 
предвид факта, че бдителността 
всеки момент тркбва да бъде 
мална — казва Новак Гъргов. — Осъ
ществените резултати са красноречиво 
доказателство за високия югославски 
социалистически патриотизъм на дими
тровградчани и онова, което ни прави 
особено горди именно е съзнателното 
отношение на населението към задачи
те във всенародната отбрана- Нашите ус 
пзхи безспорно се дължат и на извън
редното ни сътрудничество с единиците 
на Ю'НА, които ни оказват професио
нална и друга помощ.

Титовите думи: »>Да работим като 
че ли сто години ще бъде мир, а да 
се готвим за отбрана като че ли утре 
ще бъде война1' са девиз на 
градчани в подготовката за отбрана на 
родината. Това е девизът на всеки ис
тински югославски патриот, а жителите 
на . Димитровградска община обичат с 
все сърце своята родина Титова Юго
славия!

на
от-

самозащита. ор- 
Дими-в

на
първите след 

I мина-
на впо-

този
период се прилагат и редица други об- 

| лици на масова теоретична и практиче- 
| ска подготовка на населението за наро- 
1 дна отбрана.

ни във 
макои-

, С въвеждането на гражданската за- 
I шита 'Като един от основните компонен- 
I ти на всенародната отбрана подготовка 
| та на населението става по-съвременна, 

по разно-видна и по-интензивна. Във вся
ка местна общност и всяка трудова ор
ганизация е формирана единица и щаб

— ,,От всичките събития най-много си спомням 
„« партизанската клетва, която дадохме в село Студе

на и една акция на българска територия, по време 
на която разделихме на селяните около 12 000 
грама оирене и кашкавал, разказва йован, сега под
полковник на ЮНА в пенсия. Спомням си също, ко- 
гато. се върнахме в Желюша на път за Димитров
град как радостно и с цветя ни посрещнаха желю 
шани. Спомням си също как взимахме в града оръ
жието от българсните войници, с което след това 
въоръжихме I ддарибродска бригада."

Веднага след освобождението Йован Еленков 
— (Джим, партизанско име поради едрата му фигура) 
бива назначен за комесар на чета и пръв председа
тел на Народоосвободителния отбор за селата Желю
ша, Гоимррл, Прача, Грапа, Бански дол и Държина. 
През септември месец 1945 година бива изпратен на 
военна академия, която успешно завършва- Първата 
му служба като офицер е била в Демир Капия. ,сет- 
не в Зад ар. Огта1М ззаминава в САЩ на школуване, 
за да се върне отново в Задар като наставник. Сет
не заминава за Вранье. после за Ниш, къде-ро е и пен 
сиоипран 1978 годана. Сега си живее в Желюша 
като

кило-

на гражданската защита, които всяка 
година реализират програма за теорети
чна и тактическа подготовка, а спече 
лените знания проверяват чрез различни 
учения. В някои организазции са фор
мирани и специални единици на граж
данска защита. Юбилейният рапорт 
е кратък и ясен: всяка единица е спосо
бна да защити своята среда от поку
шенията, на евенпщлния агресор. Това 
потвърждават и следните факти: Съюз
ният изпълнителен съвет е присдил 
„Златна емблема на гражданската защи 
та” на Общинския щаб по гражданска

им
димитров-

активен член на Социалистическия 
ден селскостопански производител.

съюз и ви-

°БлРА^^»ИЕТО — ПЪРВА ПЕРСПЕКТИВА 
НА ДИМИТРОВГРАДЧАНИ

Масов поход го широките 
булеварди на знанието

в първите следвоенни„ „ години когато зе-
меделието иска много труд. а дава малко хляб

ВСе °Ще е мечта, -хората'отДимитровградски «рай осъзнават цялото значе
ние на образована гето. Потоци ют пъргави пла- 
тинчета с бистра умчета и „глад” за знания еже 
пгГио 'и0ежогодао пъ™ят старите м ноои^чили-

по селата и оз Димитровград . 
мат шпрокиггс булеварди 
опт достоен за човека.

През нзте1кл1Ите 4

а оттам гное
на .науката към жи-

ГТЙоТо мвъ,р“в^ ««^"^б^зом0
ЛИС. а «ад 2500 от тях минават през димитров- 
Г1 адската гимназия (сега организация за средно 
профилирано образование) „йосил Бр^ Тито"? - 
МАазина завръшвагг оредно училище в Пирот
ГошямИ бТ™ град№е в Републината и страната. 1ошям брои <от завършилите орадно образова
тГ СГТ“1- ,ТУвИСШИ « Фанулте-

^ лица от Димитровградско са 
' |’ри и аолторп на наумите, около 30 скулл 

пери художници, над 40 лекари, към 50 души 
да Г2; електронни и строителни инжене
ра; Е™*’ 6 ПШ,|К0®НИЦИ И ПОД1ГОДЮОВН1ЩИ,
10ЛЯ1М брои ОТ завършилите средно образова-
.ГтГнГи"!*1" 'И ШСШИте ™щГ4уж*-

1. ПОЩА (снимката вляво): Проек
тосметна стойност 30 милиона динара; 
автоматична телефонна централа с 5000 
телефонни поста; на горните етажи 16 
аппартамеНта — 8 квартири и солидар
ността, 5 на частни лица и 3 на трудови 
организации.

2. НОВА СГРАДА НА СРЕДНОТО 
УЧИЛИЩЕ (първа снимка отгоре); Про 
ект°сметНа стойност 65 милиона дина
ра; 2360 м2 ползваема площ;

3. ЦЕХ НА „МЕТАЛАЦ” (снимка в 
средата); Ползваема площ 720 м2, от ко

ито 360 м1 
то хале; "(е има сголова и канцеларии 
за администрацията; проектосметна _ 
йност 24 милиона динара; в цеха ,це ра
ботят и 30 новоприети работници.

4. АВТО—СЕРВИЗ (снимка доле):
информативна служба, ту- 

ринг—сервиз, шлеп—служба, аварийна, 
технически преглед, миене и подмазване 
на поли; проектосметна стойност 23 ми
лиона динара; 700 м2 ползваема площ; 
работни места за 20 души.

се пада;- на нроизводствено-

сто

Материалите подготвиха 
Кирил Георгиев и Алскса Ташков
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Към 40-годишнината от освобождението

Най-светли страници на историята
Има Икономически изоста

налата община не остана 
да се разписва само със 
собствените си сили. Оьд 
ружието на широките ю>'о 
елински простори на дело 
се потвърди и 'Н общество 
но-инопомичеокото й разви 
те. На дело се потвърди-- 
ха и потвърждават стано 
мината на Съюза на ко
мунистите материално ук 
реннали органшании от 
развитите сроди да разши 
ря ват дейността си в ико 
комически изоставалите. — 
Прели -Десетина години — 
казва Рангелов — и обши 
пата започна по-интензив
но общсствсно-иишномиче 
ско разпштие. През изте 
н.тИ|г мстгодишои план, на 
пример, в тона развитие са 
изразходвани към 200 ми
тница динара. Според 
плана през настоящия СРе 
дносрочен период ще се 
изразходват около два ми 
лиарда динара, от конто 63 
ка сто в стопанството. Оео 
Осно значителна е финан
совата помощ, но «го оказ 

селата се доближи и здрав ва Републиканският фонд 
нага защита — в седем се за насърчение развитието 
ла са открити или в ход ча икономически изостана

лите краища. Разбира се. 
средства влагат и органи-

разлпчни пощиш- зцни с пътища с Босилс- 
жши и юбилеи, но котато град, 24 им«г ток, а Десет 
се ознаменуват 40 гоидои електрифицирането е в 
от освобождението на един ход, в три села ще полу- 
край е повод и задължа- чат ток през идущата го.
ние да си припомним на дина когато ще приключи 
времето, което остана зад електрифицирането на об- 
нас. за годините на новия щинща. Досега 20 села по 
развоен път, на новия жм- лучиха телефонни празни, 
вот в нова — Титова К>го в почти всички имат водо- 
славия. Ос.ми септември проводи. В четири села ра
за населението на Боои- ботят основни училища, “ 
леградска община е мно почти във всички първона 
го повече от знаменател- чални. До населението в
на дата. Този ден преди 
40.години свърза населени 
*ТО й със свободата.

Изминаха години. Прие 
стигнаха нови поваления, 
родени в свободата. Тези Ц 
поколения не помнят, но зна 
ят, че населението в тази 
община, впрочем както на Я 
вред из страната, във ве- ""
личествената Народоосво 
бодителната война под 
ръководство на Тнто и Па 
ртнята и -в следвоенния раз 
воен период изписа най-све 
тли страници в развитието

ш4 Босилеград„Сърцето” па общината:*
110ключи изграждането на

далекопровод. 
който ше задоволява нуж 

чинания. • ,1ите на общината за пред
ПрСтДСодателят на Об- стоящите 30 години, без ог 

щинската с купщнна Лю- лед с какъв ускорен те\ш 
бон Рангелов казва: — ла се развива тя. В обла- 
Готвим нови програми. За стга на електроенергията

е запланувано и изгражда

обм(естпено- и кономическо- 
то развитие на общината килонатен 
сс пре;шриемат и други на

б. 3
■Уб.

почна доизгражда//ето на
нето на малки водоцентра 

трябва ли: ВЦ Дукатска—550 ки 
лсволта, 

от, ла от
жишка река и една с мощ 
лост от 150 киловолти в 

Ще започне изграждането Горна Любата. Подготовки.
и на чех на ЕИ-Ниш, за но 
ето ще бъдат изразходвани 
около 250 милиона динара.
„Електрсбосна” се готви Да развитие на стопанството, 
открие чех за производст- селското стоппанство и го 
со на металорезен алат от рского дело 
кварц. От значение е да 
се подчертае, че капитало
вложенията. възлизащи 

на около 350 милиона дина 
ра ще обезпечи самата 
га/гнзачия. В течение са

дип

чеха за производство на 
чорапи. Наскоро 
да започне изграждането 

НИТЕКС

Л. Рангеловси. 4 с
Запитвайки се докъде 

стигнахме в дните на сво
бодата трябва да си при
помним и къде бяхме кога 
го започвахме новия жи
вот-

, една водоцентра 
50 киловолти на Бона чех на 

Нищ, в когото работа ще 
намерят над 150 работника.на изграждане са здравни 

амбулатории.
селскостопанс- , тации. които разширяват 

дейността си.
Досега стопански обек

ти в Босилеград откриха 
..Зеле Велкович” и „Здра 
вие” от Лесковац .а експ-

станции и 
Днешният
ки производител (от 14 хил 
яди жители в общината 52 

Председателят на Общи на ст° се занимават със 
нската скупщина в Босиле селскостопанска дейност) 
град Любен Рангелов каз- конете все повече замест
ва: — Започна се, тъй'да ват трактори и други сел- 
се каже, от Нищо, разбира скостопански . машини и
се, ако се има предвид си обезпечава пълна мате 
.материалното положение.
С оглед обаче на завоюва
ната свобода имахме оп- гелят има причини когато 
тимизъм и с него тръгнах най-напред подчертава ня

кол от постиженията в 
селата. Още повече ано се 
има предвид. че от 

. целокупното население 
3 хиляди души. живе
ят и работят в Босилеград. 
В него пък, в ,.сърцето па 
общината” съвременното

те за изграждането им са 
в ход.

Покрай по-нататъшното
ТРУДНО, но с оптими
ЗЪМ

перецективат
на обшината е ^-експлоа
тирането на рудни 
жи
В досегашното нроучаване 
на количеството и качест
вото на тези залежи се из

а

зале-
изтьква Рангелов.Старата нитайска 

мъдрост ,.А,ко мис
лиш за една година 
напред 
то, ако мислиш за де 
сет година напред 
— засаждай Дърво, 
ако мислиш за сто 
години напред — 
школувай народа” в 
Босилеградска общи

риална сигурност-
Сигурно е. че председа- сей жи-

от разходваха значителни сре 
дства. Залежите на гра-

подгоговките
Княжевац да открие цех 
за изработка на изкустве фит, кварц, олово, цинк, . 
ни диаманти от графит, за волфрам и фосфати не са 
чието изграждане и обору малки. Досега само в Лиси 
дване са необходими към на са утвърдени 82 милио 
850 милиона динара. на тона фосфатни зале-

В областта на селското жи и мисля., че една от 
стопанство покрай открива перспективите на обшина- 
нето на мпниферми за ов- та са точно тези природни 
це и крави в частния сек ресурси. Сигурно е. че Бо- 
гор (от заплануваните 242 силеградска община няма 
досега са договорена! или сили сама да експлоатира 
открити над 100) вършат тези природни богатства. С

ме в израждането на кра 
йно бедната по всяко от
ношение община. Непосре
дствено след войната в 
общината нямаше пъти
ща, само две села и Боси 
леград имаха ток, за те
лефонни връзки и дума да 
не става. Стопански орга 
низации, които 
подтик в развитието, съ
що тана нямаше. Нямаше 
школувани кадри...

Поради тези причини об 
шината трудно се развива, 
ше и повече години след 
освобождението,- продължа 
ва Рангелов,- но с удоволс 
твие подчертава: — Благо 
дарение политиката на 
СЮК за по-уокореню раз 
витие на икономически 
изостаналите краища-и-на. 
финансовата помощ, ноято 
оказва по-широкото 
щество общината мени ли 
ка си и 40-годишнината 
от освобождението посре
щаме с хубави постиже
ния. Всички села са с»ър-, НАПРЕД

на е твърде актуал- 
на. Всред поколения
та. родени след война 
та почти няма неграмо 
тни. Основно учили— 

поч-

се среща, на всяка крачка 
да дадат Тук всъддност започна и 

борбата за развитието на 
обшината като цяло. Сега . 
з центъра на обшината ра
ботят десет стопански ор 
ганизации. е които са зае
ти тгъм 900 души, т.е. 61 на 
сто от заетите е общест
вения сектор (около 1400)

ще завършват 
ти воични,. 90 на сто 

образованиесредно 
а над 50 на сто полу

се подготовки и за откри
ване на една овцеферма в 
обществения сектор за 4
хиляди овце и козаг. За цел Накрая, сега когато се 
та ще бъдат изразходвани ознаменува 40-годишнината 
околко 200 милиона дина-

основание се очаква по
мощ от републиката, вклю 
чвайки и цялата страна.висши и висши учи- 

лиша. Ако непосред 
ствено след войната 
нямаше школувани 
сега с основание и го 
рдост се казва, че Бо 
силеградска община 
е „фабрика на шко
лувани кадри”.

от освобождението на обв общината. Уютните св ра. щината, пак да се спрем 
на съдружието.

Със стопанското съдру
жие на Босилеградска об 
шина с по-развитите среди 
в 'републиката и извън нея 
укрепват и останалите при 

революцията. 
С оръжието на тези придо 
би-вки българската народ
ност в СФРЮ, следовател
но и в Босилеградска об
щина. укрепва неразривни 
те връзки с народите -и на 
род ностите в страната. Съд 
ружието и равноправието 
силно тласкат напред — 
в Босилеградска община 
покрай другото се ражда 

тото утре вече сега създа една нова , млада и шко- 
ват условия. До края »на лувана работническа кла 
годината, н апри \юр . ще при са.

мейни къщи и новите съд 
ременни стопански обек
ти и модерните постройки 
з областта на инфраструк 

об- гУрата и обществените де 
йности на зрителя правят 
особено впечатление за 
градчето на Драговищица. 
СЪДРУЖИЕТО ТЛАСКА

Рангелов не крие оптимзи 
зма и подчертава, че с Ре 
ализирането на тези про
грами Босилеградска обши
на има всички налични въ 
зможности да се избави 
из кръга на най-,неразвпг- добивки юг 
тите и да се приобщи към

лоатирането на кварц пое 
„Електробоона” от Яйче- 
Тези организации, е които
работят към 300 души с икономически средно разви 
успешното ©и стопанисва.* тите общини.

СОБСТВЕНИТЕ РЕСУР 
СИ—ПЕРСПЕКТИВА

Обществено-политичес- 
ките сили в тази неразви
та община не са без ини
циативи. Тъ.РСЯТ ВъЗиМОЖНО 
сти. как общината да се >ра 

на във вътрешността на звавва занапред. За бъде- 
страната се преселиха над 
•3 хиляди души. За по-ус- 
корен стопански поДем в

нер потвърдиха оправдае- 
мосттд за обществените, 
усилия- До известна сте- 

: пен спре м мггпрацията, ко 
ято в общината бе твърде 
изразителна. Да припом
ним, от 1971 до 1981 годи

Непосредствено след освобождението на
няколкотериторията на общината имаше само 

дюкяни. Днес ООСТ „Слога” в Босилеград и се
лата има към 45 магазини на дребно. Тази орга
низация е запланувала до края на идущата го- 

постРои още десет обект» 
продажба на стоки, а в Боси-

селата дадина в
за складиране и 
леград универсален магазин.

Васко Божилов
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^ комУн*1С’1' и на Съюза на комунистите в Сърбия

1431
1984

л

Поръки на полугодишния баланс
м Програмата по стабилизацията. Ано не е така неотдавна проведеното заседание в Съвета на 

ималата седмица, дори нещо преди загубите, инфлацията, жизненият стандарт... Съюза на югославските синдикати (присъству 
наелото време, бяха съобщени и официа- имали биха гто-тшакъв ход от сегашния. Не ваха синдикални функционери от 15 по-голе- 

лиите сведения за стопанисването в първото бог се случвало, като сега, че голяма част от ми индустриални центрове в страната) бе 
полугодие. Финансовите 'Резултати, общо взе износа да съчиняват суровините и релрома- казано, че търпението на работническата 
то, са в унисон с това как се е стопанисва- териалнте, б^з ноито производството не мо- класа е ..на границата" на поносимото, а по
ло, а далече от заплануваното, още по-далече же, и затова същите трябва отново да се лишчеснота настроение в нея е сериозно за- 
от потребите и -курса на стабилното стопани- внасят- Не е проблемът в това, че липсата на мътено от увеличението на цените и наме
сване. Дори и онези резултати, които с оглед валутен пазар и на решения е областта на ляването на жизнения стандарт. Да добавим 
на доста дългия период на стагнация от ня- нкономическите отношения с чужбина съз- и това, че според Антиинфлациопната лрогра- 
колко години, биха могли да се означат ка- дават такава обстановка, че откол.кото да ма, увеличението на цените в настоящата го-
то особено положителни, насърчителни и — принуждават стопанството на таноаа поведе- дина' не бива да надмине 20 процента. В то-
което особено ни е потребно — са охрабря- ние. Съюзният секрнетар на външна трговпя, зи контекст, гротежсно звучат някои от изяв-
ващи, загребват от значението си когато се на неотдавна състоялата се прееконферен- ления|3 на нянои от най-отговорните функгги-
лоставят в контекст с другите показатели, пия, заявява например, че много от решени- опери, че „инфлацията тази година няма да
Втората констатация, много почважна от пър- ята не са добри, че съществуващият 'Валутен постигне троцифрено число",
вата, би била, че частичните интереси, сле- закон има преходен характер. Малка е това 
циално в икономическата политика, липсата Утеха за онова, което се изгуби (например, с Т
на необходимите начинания в стопанската си- повторното внасяне на вече изнесеното, сто- Рябва ли след всеки периодичен, 
стема, по-широкок разбрана, и ненонзистентни пснство изгуби — според някои пресметни, годишен баланс Да се сРе[цаме о подобни или
те, при това и закъснелите мерки (често в един милиард долара годишно). Дори сьс същите оценки и констатации? Тря-
Разногласие с Програмата за стабилизация- ®ва т винаги и отново да се поставя въпро-
та), дават половинчати и преходни резултати, Ц Сът кой е отговорен и тъкмо от отговорните
на- пръв поглед значителни, а всъщност пла- едюпусдзмо е. че стопанството което да очакваме отговор на този въпрос- Няма
теяи по висока йена, обуславяйки така по- ?азчита на по-голямо проникване в света ли, окончателно, самото време да отнеме до- 
следиците които — ако продължи така — Уравновесяването си на външната ои размяна ри и възможността за зашшаване с танива 
тепърва ще последват. -аа търси почти изключително в рестрикция- и подобни въпроси? Ако е т°чно, че във фи-

та «а вноса, особено на модерните и проду- нансовия резултат на стопанството се отра- 
ктивни съоръжения, които би трябвало да зяват ефектите на всичко, което се предпри- 

•ндустриалното производство расте, до- му отворят вратите на световните пазари. Не ема (или не предприема) в рамките на Прот
ри и повече от заплануваното, износът също, е възможно, че -се е забравило на фанта, че рамата по стабилизацията произтича че ма- 
но чувствително под заплануваното, намаля- най-голя,м грях на досегашната развойна по- лко от това е предприето. Точно сьс стаби- 
ва търговският дефицит, нараства покритието литика бе тъкмо в това, че почти изключи- лизациомната програма са „дадени" крупни 
на вноса с износа. За начало това наистина телно се е разчитало на задоволяване на по- задачи на Съюзния ирзпълнителен 
би била достатъчно и съобразно с жизнени- требите на домашния пазар. За това, впро- Съюзната скупщина, на изпълнителните съве 
те изисквания на стабилизацията, ако в про- чем. свидетелствува и сведението, че залежа- ти и снупщините на републиките и автоном 
дължение на разказа не бе било и онова, лите стои са достигнали в първото полугодие н«те покрайнини. Защо не се изпълняват тези 
неизбежното „но" и „обаче”. Само в шестте в оезцедаца, тъй както домашното търсече. задачи и понрай ясното партийно становище 
месеца на 1984 година, загубите достигнаха че от 200 на сто) и покрай това, че често че трябва по-бързо и навреме да ге изввд-' 
80 на сто от общите загуби през цялата ми- се изнасяше по всяка цена, което ще-рече шават и че всеки който не знае не е
нала година, когато бяха по-големи от кога- в оезпрница, тъй нанто домашнкото търсене, с0бен, :не иока или е обременен със собгта<»-
то и да е по-рано. Инфлацията достигна най- следствие на чувствителния упадък на стан- ии или ка-квито и да е интереси тоябна та 
голямото СИ увеличение в по-новата история ДаРта, не е в състояние да абсорбира пред- предаде мястото си на борците 'готови 
на страната, участието на стопанството в ра- лагането на произведените стоки. От друга се включат в провеждането «а ' Програмата 
зпреаеления доход и нататък, изглежда, яеу- страна, обезценяването .на динара и нататък по стабилизация.. Защото не би тоябва™
Държимо - по всичко личи - закономерно е най-важният инструмент за насърчаване на да се забравя, за каквато ада е поогоама
пада. Закономерен е, изглежда и реалният износа. Кратко казано, не е трудно да се да се касае - същата провеждат хода От 
упадък на стандарта, с двуцифрено число докаже, че увеличението на производството тяхното знание, готовност сш^нопт опое 
годишно. Веч<? тези няколко сведения до- е резултат на акцията на субективните сили деление, нвалифицираност зависи ' 
голяма степен релативизират, резултатите, на- и до голяма стопен ползуваягето на чужде- осъществяват пюгояшитр 1
пример в размяната със света. странните кредити, обаче трудно може да 0т п^вт \»в^ичавяГ » 06 Т°Ва

ое оогори фактът. че и едното и другото не Увеличават се изгледите един
може. да бъдат трайно опроделеГ ^ ”
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съвет и

яа

как се

И един псхвръхностен анализ всу&1 
заключението, че е изостанал цялостният гюд 
ход към стабилизацията. Все едно по кои

към с него
.. _ увеличи износът,

От всичко най-вече тревожи увеличение- а °бОД)нее Домашния пазар, трети път да иа- 
гтричини, поне когато се касае за темата, за то на загубите, юсе по-1Изт>1К1Ващата вьтреш растНат залежалите стоки... Кратко казано, 
която става дума, очевидно не стигат сили На платежна неспособност и особено падане- г'Фят се шансовете стопанските показатели 
и може би и знания .или готовност щото сто- ТО на реалния 'Ста/идарт. Без уреждане на да получат задоволителни величини гъобпя 
па(нските обстоятелства да се уреждат с една работи^ на домашния пазар — това нещо зно п*ляч 1 съоора
обмислена и конзистентно оформена поли^ги- навсянаде и с право се подчертава   няма С ана и въаможцостите.
ка, което е сърцевината на изискванията на перспектива за «о-голям пробив .в овега.. На Слободан Игнятович

V
НАШИ дни

КОНСЕРВАТИВНИ УСТРЕМИ нейната национална конференция 
е Дал ас. трябва, 
са смята повече като индикатор 
на д.нес .най-силно артикулираното 
политическо определение в амери
канското общество, отколкото ка
то напътствие, което чевръсто би 
задължавало президента Рейп»н, 

повторно бъне избран, Амерн- 
кононага политичесна система не 
познава такива задължения за ше-

(На 4-тм стр.)

естествено, да

Л1 амр внимателното сравнява- в степента на консервативността, .консервативната платформа Роналд 
—не би могло Да покаже дали във -всеки случай са, само .в «шап- Рейган би можал в тчшюго ва 

изфзриага платформа на Републи- сите. Главната промяна по отноше .ноември повторно да ои спечели 
канската партия е по-крнсерватив- -ние на 1964 година е в това, ако президентски мандат
на ггг онази, с, която сенаторт/г Бе- сегаитите анкети за разположение 
ри Годдвотър препи двадесет .го- ю «а америваискинв избиратели

загуби изборите. Разлините се покажат като точни, .на, така публика!кжата партия, приета па

ако

Декларацията за Целите на Ре
;мни



2 Комунист
ДАТИ
СВДЕМДЕСЕТГОДИШНИНАТА НА ЦЕРСКАТА БИТКА

I
1914 година на ши-■ ■ сРскя-га битна е започнала на 12 август

КД роки„ фронт иа австроунгарсното нахлуване в С-нрбия, дмм

Гцаряод=иГ“.
Шабац — Текериш — Крунан. Това дава възможност на робско-Спомен на 

великата победа
1 прегрупиране на главните 

основно направление иа удара през
то Върховно номаидуваие да извърши
сили от мястото и очакваното 
моравска долина. С бърз поход 2 сръбска армия, под комаидуването

разклоненията на Церна генерал Степа Степш/ович, пристига до 
и без почивка, напада анстроунгарците в мрачната дъждовна нощ 
нато сръбснага войска изгубила 259 офицери и 16045 подофицери 
между 15 и 16 август- От този решаващ удар австроуцгарсната Бал
канска войсна не можала вече да сесъвземе. В съдействието с 1 и 
3 армия 2 сръбска армия ие изпуска инициативата, така че след

24 август 1914 година и пос- 
войник бива изгонен от сръбска територия. 

Авртроупгарската войска доживява тежко поражение. В Церска- 
та битка изгубила 600 офицери и 23 000 войници и подофицери.

Воините и прогесивните сили в Сърбия и воините от другите наши 
земи се бореха и гинеха за освобождение от чуждата власт, за братски 
и равноправни отношения, за социален и национален прогрес в новата 
родина — каза пред големия народен митинг в Текериш генерал под-' 
полковник Спасое Тодорович, комендант на териториалната отбрана н
СР Сърбия

големите "обеди на Цер и Ивераи на
ледният вражески

К рай паметник-костницата по не отропори (на 6 август) с обя- 
срг>бските воини в село Текериш, вяване па война и по общ опора 
в присъствието на около десет хи- миоиен план със Сърбия участвува 
ляди граждани, военни ветерани от п борбата сРещУ общия праг.

И преди и след Царската би

и войници.

Първата световна война, бойците
от Мачваноки и Валевски партиза тка, в течение на Първата свето»! кра-гинин свободи. Обаче, бяха т дина гръмна първата въстаническа 
нски отряди, числящите се към ма война, в сръбската войска масо поверени надеждите и стремежите пушна в поробена Европа срешу
ЮНА, представители на органите во поспиваха доброволци от вой на воините. Познато е бедното ико фашистката окупация и домашно.
и организациите «а СФРЮ и СР чии порбени славянски народи, с номичеоко положение на строите- то предателство КЖП
Сърбия, в неделя на- 26 август т.г. преминаването от австроунгарска- воини и явленията на просия на Тито вдига въстание в Югославия
тържествено бе ознаменувана 70- .та. войска, с пристигаме от различ старите военни инвалиди. Затова по времето ногато Европа стене
годишнината на Церската битка, ни нркаища на Югославия, Русия, днес е безпредметно, ненаучно. не 11|е ПОд фашисткот оробство, кога
На тържеството .между останали- Америка. Всички те отиваха на вой
те прпсъствуваха и Душан Чкре- на зза освобождение от завоевате
бич — председател на Председате лите и чуждата власт и за създава
лството на СР Сърбия и Брани- «е на братска общност на юиослав-
слав Иконич, председател на Из ските народи, 
пълнителния съвет на Сщтгщината 
на СР Сърбия.

начело с

точно и политически вредно всяко то хитлеристките хорди настъпва 
изравняване на сръбския народ с ха към Москва, когато Лондон бе 
бившата сръбска буржоазия, как- в пламък, а Америка бе бездейна.
това днес тук—таме знае да 
каже и напише. Защото сръбски -

се На тези простори 
Ужишка република и се проведе 
историческото съвещание в Сто- 
лице- където бяха утвърдени це
лите на НОБ и социалистическата 
революция, дадени насоките 
нашия ход към победата.

възникна
И окончателно, 1918 година, 

слей голямата победа над агресо- < 
На големия народен митинг в Р^те. се стигна до обединение на ; 

Текериш говори генерал подполков болшинството. Южни славяни в , 
ник Спасое Тодорович. комендант °°1ца държава, в чиито основи са ■ 
на териториалната отбрана на СР ®гРа«ени °Ф°мш! жергви. Само | 
Съобия Сърбия в тези воини даде 28 на Сто ;

от общия брой на населението си. I

на тези Воините и прогресивните ои- 
просгранства преди 70 години сръ ли в Сърбия и не така малкият I 
оската войска, макар слабо въорь- дроа на онези от другите наши зе- ] 
жена, изморена и изчерпана_ в лш се бореха ,и шнеха за оово6о_
двете предходни оалкански войни, ждвние от чуждата власт и окупа 
е жестоко разбила силите на Хаб- ЦИята с големи амбиции и честни 
сбургската .монархия, страната с намерения. Те се стремяха към I 
оогата военна традиция и големи братени и равноправни отношения, | 
амоици, генерал Тодорович подчер с0цИален и национален прогрес в I 
га че това ведно била и първата 0 ечеството. 
победа на Антантата над централ- 
ните сили, която извоюва войската

т \
''' -Г --уК

наг.*Г>.
Говорейки слез това за разви

тието на независима, необвързана 
и социалистическа Югославия итру 
-чоегите. с което се срещаме, ге 
нерал Тодорович подчерта, че няма

Като подчерта, че

Р: 5
.място за недоверие в собствените 
сили и създадените възмо жности.
защото винаги ни красеше опти
мизъм и решителност във всяка
берба, а вдъхновяваше ни доверие 
то в Съюза на комуниеги-ре и утвър 
цената

Нашите съвременни ' политичес 
тъкмо на оная съюзническа стРа- ки оценки за създаването на бив- ШН 
на, която бе първа жертва на не. шата. югославска държава са по- ИШ 
обюзданата империалистическа аг ложителни. защото без това исто

ричесюо събитие трудно бихме, 
стигнали до съвместната борба 1941 
година, до новото и другоячно обе

политика на нашето раз
витие.

Ресия. След седемдесет години: Церени 
воини на Цер —Въпреки 

обстановка, която
бе обезпра- благоприятен обрат ако не> пред- 

Военно-полюдей- иР^емем съответни мерки, убеден

че сме в сложна 
може да има не—1 С тази победа — заяви Спа 

сое Тодорович — извоювана по 
време когато Антанта и на запад- диняване, до нова социалистичес- 

. на Югославия, за която се води
нйя и на*-източния фронт иретър- съ'вместна народоосвободител н а бо 
пяваше неуспехи/ сръбската вой
ска |Сиечелва огромен

ят народ също. тана
вен и угнетяван.

хегемония на бVржоазната съМ Че със съвместната бооба
фун всични трудещи се, на всички- на

реди и народности, ще

рба и революция. 'На всички ни е оката 
авторитет известно, че това не бе държава олигархия и династия бе във 

пред съюзниците и прогресивните: по мярката на автентичните

на

ис крил на сръбската буржоазия и на 
сили В света, пък дори « а очите торичеоки надежди и интересите буржЮазията ,на друште народи в по-нататъшния просперитет 
на врага. Ленин през 1914 година на който и да е наш народ, пък к

бивша Югославия, но никога в ин

осигурим 
на вели

дело, така рално и 
отговорно както ми учеше Тито.
кото Титовописа. чеединс^веню Сърбия води и сръбският, който — по силата 

' справедлива V освободителна вой~* на историческите обстоятелства терес на сръбския народ, 
на, и че германската и австроун- имаше главна роля в създаването
гароката буржоазия предприемат й. Сръбоккият народ желаеше на- — Затова не е случайно, под- 
грабител оки поход срещу Сърбия, ционално и социално равноправие черта гю^нататък Тодорович, че в 0Нна въоръжена сила, добре обуче 
искайки да покорят и потушат <ре- в“^ази .държава, с истински демо- легендарна Бела църква 1941 го- х 
волно шията на Южните славяни.

Ние днес имаме мощна лфюли-

«а- и съвременно оборудена. спо
собна' да отбрани 
ка Югославия

социалистичео-
— Защищавайки крайно пожер 

твовано своята, нападната .родина, 
изтъкна. по-нататък Тодорович, сръ 
бският народ от самото начало на 
Първата световна войни, сцечели 
симпатиите на всички свободолю
биви хора в света, а особено на 
своите югославски братя, които 

■ по това време се Замираха под 
Австроунгарската монархия.

от всяка агресия.
Нейният истински и, дълбок на- 

класов социалистически 
рактер определя масовото й • анга
жиране върху последователната и 
ъвоеменна разработка на концеп 

шията по

род и ха-

всенародната отбрана 
във всяка обстанов 
«а историческата 

си задача, без оглед на силите на 
агресора и съврелгенното ' му оръ
жие и техническите постижения 
— каза накрая генерал Спасое То 
дорович.

и готовността
ка да отговори

В те.зи съдбовни времена 
Сърбия никога не бива да се заб
рави моралната %1Л воена подкрепа 
и съвккупния принос на черногор 
ския народ, който на автроунгар- 
ското предложение на финансова 
помощ и териториално разширява-

за

Генерал подполковник Спасое Тодорович говори на митинга
О. Кович
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ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ГК НА СЦ НА БЕЛГРАД секундарното разпределение, току- Съюза на комунистите на всички 

щите загуби са фиктивно намале- полета, както и функционирането 
ни, 1Н0 вземе ли се под внимание на политическата система от феде 
степента на инфлацията струва ни 
се, че са останали при същото, ин
вестиционната дейност и по-ната- 
ть(к е неселективна (въпреки, че 
спада, и по-нататък надминава ма
териалните възможности на гра
да), заемането не протича с пла- КИте за разискванията е трябвало 
цицаната 'Динамика....

За горещите теми 

отново
рацията до местната общност, раз
бира се, не докосвайки в основни
те определения на политическата 
система.

Със забележката, че подготосв

да бъдат по-къои и поефикасни, ре
шено е, че сега най-голямата зада 
ча се пада -.на общинските коми
тети на СК и секретариатите при 
първичните организации на СК, ко 
ито са длъжни да обезпечат ши
рока, откровенност ,и демонратиче 
ски ход на разискване- Предупре
дено е. че доколкото дебатат3 се 
сведе на формалност, тогава и Съ
юзът на комунистите ще стане фа 
ктор на. кризата. Разискването тря 
бва да следи и идейно-политичес
ка диференциация между силите 
■на промени и застъпниците на сга 
тус кво, диференциации, 
няма да се страхува ни от проме
ни в ръководствата. Утвърдени са 

Когато става дума за договра и конкретни задачи и прието пред 
износът е и по-нататък онова, ко- за водене на разискванията върху ложение на плана за организиране 
ето най-много объРща внимание- Проектозаключенията на 13 засе- на разискване в което Белград, със 
то, (понеже картината на съвкуп- дание на ЦК на СЮК, тръгна се е своята единствена концентрация 
ната работа),-кризата в строител- ог премиса, че тази акция трябва на комунисти и кадри от всички 
ството се задълбочава, влошава да обезпечи подробна повторна сфери на творчеството, трябва да 
се положението в стопанството в проверка на съвкупната работа в даде изключителен принос.

С анализ на предложените све
дения :и опитите от практика __ в 
дискусиите се дойде, до заключе
нието, че по-предишното консган- 
тирано положение споро се мени, 
защот° ,въпреки договорите, все 
още недостатъчно се използуват 
всички производствени, кадрови и 

потенциали, с които 
столицата разполага, от което про
изтичат и ясните задачи за след
ващия период. По време на цяло
то разискване импонираше конкре
тността както в съблюдаван ето 
на ситуацията така и в предложе 
ните решения.

58-мо на Председателството на ГК на СК на Белград,

?ЕНННгр" в~вЕР1Нни1ствотп ня № договори за икономическата стабилизация в стопан- ството на града и за подготовките за общопартийна дебата.
Нц дневен ред на Председа- 

; тел ството на Градския процесите в Белградското стопан
ство в анализиоания период е мо- 
жало да се дойде до заключение- финансови

комитет с
председателите на общиноките и 
Университетски комитети на Орга 
низазцията на Съюза на комунис
тите на Белград бяха две днес 
най-актуадни и най-горещи стопан
ски и политически теми —■ осъще
ствяване на задачите на политика
та за иономическа стабилизация в 
стопанството на Белград в първо
то полугодие на 1984 година и до
говор за насоката на водене на 
разискванията върху Проектозак
люченията от 13 заседание на Цен

то> че има причини за опитимизъм 
ръста на индустриалното производ
ство по отношение на миналогоди
шния период от 12.1 на сто, ръста 
на селскостопанското производст
во, изпълнен планът по изкупува
не вече в началото на този ме
сец ..:), но неговите главни болни 
все още съществуват. Между тях

която

тралния комитет на СК на Юго
славия.

Вече въз основа на инфорлш- 
цията за акп/апните въпроси за

о-
СЛОБОДАН МИЛОШЕВИЧ

Единство на разисквания и акции
Ние и като Страна и като Белград тряб- е най-неразвития район (в страната. С други - 

ва икономически рационално и функционално думи, в Белград е по-неблагоприятно 
да се интегрираме в международното разде- чието между ангажираните лро-изво-дителн-и 
ление на труда на световния пазар. А това фактори и резултатите на стопаотството, от- А това значи, между другото, политичес
означава, че износът не може да се третира колкото в другите големи градове. Какво от на отговорност на СК да не позволи нашето
като резидуална категория на общия процес това сега следва като оонова за акция и «а- „пгр-ттонп и V-™,
до репродукцията, като принадана стойност кво е заключението, което ние от това мо- с'°ос™ено °стро 1И критическо отношение към,
над собствените потреби от валути, на кои- жем да извлечем? Трябва да строим конегру обшествените и собствени слабости пзползу
то трябва да олекнат болките в критическите кривна о0нова за офанзивното развитие, а не 1На вРагьт ненаказано да плюва на Партията 
точки на репродукцията, но трябва да се ме- за плакане над пропуснатите шансове в разви и доведе под въпрос придобивките на нашето 
ни в логиката на износа като реализация ма тието. 
дохода через международна размяна. Зато
ва отношението към износа е първостепенен 
идейно-политически въпроси в Белград.

това е нашият подход в организирането на 
отноше тази активност.

.1
1
I

! съвкупно досегашно 
питие- Това ние няма да позволим. Напълно

социалистическо раз-
Завършавайки -дискусията за воденето

на разискванията върху Проектозанлючени-я е В!Ида,-МО, че антисамоуправителните -и анти- 
та от 13-то заседание -на ЦК на СГОК Сло- со1 спалиспгчески -сили -са заякнали активност 

Затова трябва -съвсем точно да отгово- , бодан Милошевич каза:
РИМ на въпроса: защо стоковият износ, -на ,а ои ® Сграната и в ^жбиета и оценяват, че
белградското стопанство има по-малко зна- „Ние навлизаме в организирано демюк-ра Условията на кризата са момент, който ме 
чение в износа иа Сърбия и Югославия, от- гическо разискване, а не в хаос -и ко-нфу- се пропуска за да се опитат всички шансове 
-колкото това би се очаквало към участието зия, където не знаем какво ще стане и пача- за създаване -на хаос и дезориентация Но на 
на общественото производство, заетостта и квамс какво адщност това ще покаже -и да -друга стра-на .това разбира се -никак сме^ 
основните средства на белградското стопан- донесе. Това са неща, с които -мис трябва -- _ ' е га1Се
ство в тези същи , категории на Сърбия -и да бъдем наясно днес. а. не утре. когато раз- * ЪДе 'ЕЩийи 38 затваряне очи пред кршти- 
Югославия! Зетцо износа на стопанството на лични деформации се яват п .когато ,ще се чеонитс забележки на членовете и граждани 
Белград има по-мално значение е и-ндустриал направи опит да им се ..прикачи” заглавие, те- Нашият иай-голям -враг 
«и-я -износ на Сърбия и Югославия, отколно-то че-става дума именно -за такъв хюд, -който мпчеоод ситуация 
-има стопанството на Белград, в стопанството ние не желаем д-а реализираме- Затоиа, през

Пялата активност трябва точно да се з«ас 
какво иска-ме. Мисля, че трябва съвсем ясно 

Не можем да затворим о-чи нито ггред фа да се каже, че ;ние пристъпваме ж-мм органи- мемт. имаме като своя слабост. Поради това 
ктите, които говорят за това, че ш по-дълъг зпрането на разискването не ггоради п-разиа 'Ръководствата -не могат 
период от време Ръста на белградското сто- дебата, а поради акция, която изостава във 
па-нство под средния интензитет .-както-по възловите точ-ки на борбата за излизането огг 
огненлоние 1На Сърбия, така и по отношение кризата.
на -Югославия- "м^на-миката на стопанския .
ръст На Белград бързо отслабва, а имаше го Мисля- че те съществува 1Н'ИкаиС'Во съмне- АКО тРя“ва да правим някаква селенция, 
дини, както например 1982, когато бел- ние, че СК ще намери сили, например, и да а оиГУ»ю трябва, тогава трябва да обезпе- 
градокото стотното забележи и спадне на реа/лизира .тази Дългосрочна -програма за ико чим, «ай-голяма т-мжест да имат становища- 
стойността на ,производството. Разбира се. момиче-ока стабилизация- която е успял да та и оцетните н-а -онези, които със свой тРУД, * 
без един -по-дълбок анализ трите» е да ое цряеме и оемкеетяи. Но. именно затова цен- най-много се изтъкват, а не онези които уме 
тне на ТттТ ■г^г т тежестта трябва д-а бъде е акция- «т «майно да дагнат врява н ка.гто с остро-' 
нане на наблюдават от ас- та. Гова постоянно трябва да повтаряме. Ра- тата на критиката -по принципа, че нападки-

зиокването м акцията са, значи, две страни те са най-добрата отбрана, насочват -вниманц 
една и съ?'№ анти-вносг. Трябва постоянно ето от. себе си и от овоетобеодвлие

е -нашата иконо-
в този момент- а в редо

вете на СК е нашият опортюнизъд! и воич- 
но онова, моето сме константирали,

на Сърбия и Югославия?
в този мо

да правят селекция, 
така, че да чуят само онова, което обичат 
да чуят-

Развоя н-а 
П0кт на
ниего. с
т че ли бихме могли да мажем как Бслграл, да се 'Има оредв-ид разискването м акцията «и пюва жаления още «епбкимаме.

шономичеснитс ефечеги иа населе
накоето Белград разполага, тотата на а ние та-
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САШ с добра част да са заллати- 
със овоето влошило се положе 

страни, .особено оно- 
гю-беднитв, а това сигурно н»- 
да црае дълго но смит начин. 

Може да се предвиди, вероятно
Консервативнн устреми ли

пие. /фугите
зи
ма

‘жаргон со 'нарича кан- загубите на „традиционните шери нарочно, че засияена« ^ „
сервативизъм: «намаляване на да- канони стойности". подтикнато въоръжаването* оято , \' _ '
нчка .върху дохода, политика на именно от. Виетнамската война. В та но под мазна «колел *т а

яитика е по пратило, смес ох про- висон лихвен процент, което ще -кива условия критиката на поли- та индустрия, не 
кламиоана доктрина и прашати- подтикна деловата активност, цоти тичвоните слабости попадаше на дълъг срок никаква Р 
зъм. Сега, в навечерието на мзбо- ска инфлацията, а постепенно на- все по-живо разсъждение* а поли- на на надмощие, но затова пови- 
рито .време е за доктрина» а по- мдлява ц степента на незаетостта- тината иа сила «имаше шанс, която шава оощия рисн на е •
къоно ще се шгди колко места ще Че в аморинанокото общество все още значително сс ползува, включавайки, разбира се, и лме- 
отстъпи на прагматизма. Но, въгг- през 1980 година толкова хора бя- Л понеже двете суперсили са .рика. Може да се с V - г) 
рокм, че идеологията па партията, ха жизнено заинтересовани за ус- свикнали, че всичко което из света видяхме, и това, че в Рограмната 
която побеждава, е сравнително ла лугите на великото правителство става, да си уравняват сметките платформа на гепуолю с ага п? 
бава рамка за бъдещата правител как-го по време на голямата кри- като печалба за едната, а загуба Ртия югославяните да се лричис- 
ствена политика, тя >все шк е ня- за от 1929—1932 година (социална за „ч/ругата. американският стрв- ЛяГ към „поробените нации , *°и~ 
какъв пътеводител, който нагго затяга, обществени работи от дър меж към по-голяма сила значител- то „всекидневно се борят ре'ду 
един сертгозен анализ не смее Да жавння бюджет и т.н. Рейгцн шап- но «гюопеши иече от раи о започна- своите съветски стопани . даже и 
пренебрегне. - ярпо би имал по-малко «изгледи за гага дотрадация на американо- американските ултраконсерватив-

уопех от кандидатите с повече или съветските отношения. Но. това пи. които никога не красеше съве- 
по-малко нюдилски «идеи. Очовид- са, според онова, което можеше стта за разнообразието на света, 
но е. обаче, че междувременно да се чуе в Далас, грижи за по- биха можали да знаят- че югосла- 
структурата на амерпканокото об- късно. Засега се тържествуват на- вяните всички свои оорои за сво- 
щеотво се е толкова изменила за расналата американска сила и Стла спдавна са извоювали, че не
сметна ца срещните слоеве, че ято- повторно намерената национална маг и няма да имат никакви чу- 
вече хора мотат да се придобият, самоувереност- със значително зло жди господари, че търсят 
например, с откриването на пер- нобното твърдение!, че най-важно- приятели и партигьори за сътруд-

то е САЩ да бъдат силни и реши- качество. А за политическият дал-
платформата от Далас.

(От 1сгр.) литичеемн

фа на държавата, а неговата по
за по-

Основните идеи на Декларади 
ята са прости: на домашен план 
миниум държавен мнтврвенщюнп- 
зъ,м и максимален подтик на капи 
тал и етическата 
на международен план въоръжена 
та сила на САЩ и таканаоечената 
маргина на. надмощието над Съве
тския Съюз като гаранция за све 
товния мир. Всичко останало — от 
иска да се забрани абортирането 
и въведе обезателна молитва в учи 
лищата, до твърдата линия в Цен
трална Америка или подкрепа на 
правото на самоопределение на 
жителите на Хонг Конг, което ни
кой не е тъРсил — е «надминато 
с тези основни опции. Роналд Рей 
гън, въпреи всичките успехи, ко
ито -може да изкаже, и до сега е 
трябвало да води сметна за това. 
че доктрини рани пели трудно се 
осъществяват в чиста форма и 
без отстъпки. Все пък остава «иде-

пр ед1ри едни гв ост;
само

спективата за по-малко данъци, от 
калното с обещания, че социални тел ни, па всичко в този

нкоен свят.ше бъде в ред.
неспо- тозизъм в .

ситлрло някой в името на Амери- 
се извини и обясни.те услуги ще останат същите или 

ще бъдат повече. Заякнаха оцвете
ннте етнически групи в американ- «кампания. Тоновете са повисени. 
окото общество и значително се В такава атмосфера казват се

Изборната кампания, е изборна ка .т°ябва да
Американците имат суверено- 

и То право, както и всички други, 
увеличиха правата им и политиче неща. които на кандидатите на къщи да си уреждат по свой 
снага им роля. но поне в същата партията по-късно ще пречат, па вкус, консервативен или друг. Би- 
мярка. заякна и ^консервативната упоостените картини на Америка ло опасно, обаче, ано се от- 
съпротива сре1цу този тРенд. Зато и света — присъщи и скъпи на дадат на приспиване във вярата, 
ва в областта на гражданските кпонсервативците — ще доживя- сега или ногато и да е да мо- 
права консервативните от Ретгуб- ват корекции, вербални, а още по- гаТ да уреждат и света. Много са 
лпканската партия достатъчно ле- вече практически. В еуфорично
то намират общ език и с консер
вативните от Демократическата 
партия- А някои обществени злини,

онези, които имат различни вку-

като наркотиците, проституцията 
или лошото състояние на старите 
градски селища, са получили до

ите. които преди две десетилетия 
донесоха поражение на Голдвотър 
обещават втора последователна 
победа на Рейтън. Да «не беше та- статъ.чно алармантни размери, за 
ка, те от 1980 година насам би да високият глас на проповедници 
доживял и смекчаване а не ради- те на „кпонсервативното морално 

мнозинство" намираше съответен 
отзив. Изходът от рецесията и вне-

кализация.

Какво стана това в последни
те две десетилетия? Защо консер- запния стопански подем, с който
вативното политическо течение, ви 
наги силна -в американския поли
тически живот, е получила шанс 
да остане доминантна? Дали става 
въпрос само за личности, относно 
Рейгъновия каризъм? Наблюдавах петна, както е джиновският бюд- 
преди четири години президентска жетен дефицит- Преди четири го
та деоата по американската теле- ,дИНИ в Съединените Щати още бе 
визия. Точно е, че в тази дебата 
Роналд . Рейгън бе по-импреоивен 
от Джими Каргьр. Макар и колко «мижеше поради заложници взети 
истина да «има в популярното вя- в американската амбасада в Техе- 
рване, американците на изборите раН ц някои други събития в ове 
повече да се изясняват за личнос-

накрая стигна и намалението на 
незаетостта, стабилизираха консе 
рвативния тренд, въпреки всички
фактори на незивестност и тъмни

болно чувството на национално по

та — политически, военни «и «иконо 
можеха да се тълкути отколкото за «политически иро- 

очевидно е, че и Рейтъно- 
са падали на

мически
ват. ползувайки се с американ ока
та терминололия, така че Оьедине 
.ште Американски Щати „губят во 

Съединените Щати бяха всред, дачеството". Още «е бе изчезнал 
икономически рецесии. Рейтън пре и горният вкус от неуспеха въ«в Ви 

с неолмбе- етна-м, а

грам и. 
в«ите предложения
плодоносна почва.

раснеше съще®Ремен«но 
консервативното негодуване поради

длагаше шок-терапия 
рализъм, който в амерннанокия по

ворен редактор Втймо Кривокапич, глаа- тел Драгиша Павлоамч. 
ни и отговорни редактори на републккан- • Адреси м редакциите: м всички издания 
ските и поирам1ШНската издания — Доб- на „Комунист”: Площад „Маркс ■ Енгеяс" 
ривое Пурич, (СР Босна и Херцеговина), 11 Белград, телефонна централа 335-#*1; ад-
д.р Живорад Джорджевич (СР Сърбия), рее на редакцията на изданието за СР Сър-
Реджеп Хайрулаху (САП Косово), Ристо бия: Нови Белград, Булевард , Двнин” *,
Лазаров (СР Македония), Янез Корошец телефон 627-793. ’’
(СР Словения), Мирко Михалевнч (СР Хър- • Издава Издателска 
ватено), Магия Новосел (СР Черна гора),

Комунист
• С указ на Президента на Републиката от 

23 декември 1964 година „Комунист” е 
отличен с Орден брадство и единство с*с 
златен венец.

• Директор и главен и отговорен редактор на 
„Комунист" Волно Ми-

трудова организация

се в четвъртък на сърбохърватски, 
относно хърватско-схрбени (кирилица и ла
тиница), словенски, македонски и албанс
ки езици, а в съкратени издания не бъл
гарски, унгарски, словашки румънски в 
русиненн езици.

,.Комунист”.
Кашон Пегкоакч (САП Войводима), и Ал • Печата 
берт Душа (редактор на изданието 
ЮНА).

• Председател на Издателския съает иа „Ко
мунист” — на изданието за СР Сърбия д-р 
Богдан Трифуновмч, 1яв«естни председа-

завсички издания на
ладниович.

• урежда единна редакционна колегия: 
ректор и главен и отговорен редактор Ве- 

Мц-чо"»ович. явместнин главен и отго-

ди-



БОСИЛЕГРАД: ЦЕХЪТ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЧО
РАПИ РАЗШИРЯВА МОЩНОСТИТЕ СИ

За Деня нв ЮНА-нови
производствени помещения

Ф За изграждането на новото хале ще бъдат 
изразходвани около 175 милиона динара ф Броят на 
заетите ще се увеличи с 57 нови работника, а годи- 
шната продукция почти, ще се удвои.

Решението на' трудовата 
о<ртанизация „Зеле Велко 
вичот Леоковац да раз
шири производствените ка 
пащггети на цеха в Боси
леград с още едйо произ
водствено хале бе приета 
единодушно. Още повече, 
че през -досегашната ои 
двугодишна дейност, це
хът за производство на чо 
оапи в • Босилеград завою
ва високи производствени 
позиции и израства в 
лтоав трудов колектив.

За новото хале, чието из 
граждане Започна преди 
десетина дена и което за
ема около 820 метра квад- 
о^тни площ и още около 
120 метра квадратни помо 
•гни сгради ще бъдат из. 
разходвани 175.400 000 ди
нара, от които' 125 милио
на за инвестиционно изгра 
ждане и различни съоръ
жения. Охрабряващ факт

ка, а общата продукция 
почто двойно ще се уве-

, личи.
Да кажем и това. че

нар.ед с изграждането на 
халето в Босилеград, раз
ширяват се капацитетите 
и в Лесковац, - където ще 
бъдат изразходвани около 
17 400 ООО ' 
също така са обезпечени 
от Фонда и. собствени сре
дства.

Инак, през първите се
дем месеца на настоящата 
делова година, както ни 
уведоми ръководителят на 
цеха в Босилеград Симеон 

са произведени 
624 чифта чорапи и спо
ред досегашния темп на 
производство запланувани

е, че по-голяма част от 
машините са домашно про 
изводство, което е крачка 
напред в осъществяването 
на икономическата стаби
лизация.

Средствата за изгражда
нето на новото хале обез
печи Фондът за насърчава 
не развитието на недоста
тъчно развитите краища и 
гова една част безвъдврат 
но, а една част с благо
приятни, кредити, и самата Захариев 
организация от Лесковац.
Строител на обекта е стро 
ителната организация ,,Из 
градня" от Босилеград, и та 1500 чифта чорапи 
спорзд договора, изграж
дането трябва да приклю
чи към средата на декем 
Зри, а за 22 декември —
Деня на ЮНА да започне 
с редовно производство.

След изграждането на 
това хале ще бъдат прие
ти още 57 нови работни-

динара, които

Големи грижи за 

здравеопазването
Обществените Дейности

в развитието на общината. Особени постижения се 
чувствуват в здравната защита. В Здравния дом в Бо 
силеград (новият обект бе открит през 1980 родина), 
р,аботят над 70 души, от които 23 лекари и зъболе
кари. Всред тях има четири специалисти, а двама са 
на специализация. В това здравно заведение дейст
вуват 15 служби. Очаква се наскоро да започне 
доизграждането на обекта кога то ще бъдат открити 
още няколко служби, необходими за по-успешно 
здравеопазване на населението.

дадоха пълен принос

ще
бъдат предсрочно изпълне 
ни. За отбелязване е, че
голяма част от продукция
та се изнася на чуждестра 
нчия пазар: в Германската 
йедеоална република и Ал 
жир. с което 123-те заети 
особено се гордеят.

М. я.

През последните няколко години, преди всичко режение в дължина от 9420 метра <и с низкотсхкова в
благодарение на овестрайната и солидарна помощ на дължи!на от 17 080 метра с 5 трафопоста а в село
широката общност, още десетина села в- Бооилеград - Зли—-дол високо напрежение 7135 метра инизкото- 
ска община получиха ток. В десетина пък. акцията е кова 13 040 метра също с 5 трафопоста. В село Цър_
в хсд. Ако всичко върви според плана до края на нощщда ще бъде прокаран далекопровод в дължина
настоящата година още няколко села ще бъдат еле- от 7267 метра и с пизконапрежение в дължина от
ктрифицирани. Целта е: до края на 1985 година воич- 16 960 метра с 5 трафопоста В Рикачево
ки села в общината да получат електрически ток. прежен-ие е в дължина от 3964 метра а низкотоко-
Още повече, че електрификацията е основна предпо- вата в дължина от 12 850 метра с 2 трафопоста В
ставка за тю-иеленасочено използуване яа всички Долно Тлмшно мрежата с високо напрежение ше бъ
разполагаеми ресурси. Това пък до значителна степен де 6687 ,Ме1ра г с "
благоприятно ще въздействува нъм по-уенореното раз
витие на общината.

Съгласно плана и програмата по електрифика
ция, до края на годината в Боеилеградска община 
трябва да бъде изградена «изкотоковата мрежа в 
дължина от 149 406 метра с 40 трафопоста и 73 714 
метра мрежа с високо напрежение. Именно, заплану
вано е, а и акцията с в ход в следните села: в село 
Бранковци ще бъде изградена мрежа с високо иап-

В БОСИЛЕГРАД СКА ОБЩИНА 
ДО КРАЯ НА ГОДИНАТА- , .

Ток високо на-

а с «изкотоковата 13 967 .метра с 
3 трафопоста, а в Горно Тлъмино с високо напре
жение 6687 1метра и с низко напрежение в дължина о-р 
24 235 метра с 5 трафопоста. В село Дукат пък 
мрежата с високо напрежение е в дължина от 18 607 
метра, а в Бистър 7435 метра.

само

В За всички тези обекти са изготвени проектодо- 
кументаци, обезпечени средства и работата (в някои 
гозеч®. а в .някои по-малко) вече е в пълен разгар. Съ- 
|11ата ,в Трайковци и Зли—дол вече е в заключителен 
етап. Най-бавно, както 
те за топа, акцията 
Тлъмино.повече «и уведомиха номпентентни- 

върви в село Дукат и Горно

Покрай тези села запланувано е доел©ктрифи- 
гиранс на някои, предй електрифицирани села. Така 
например в село Горна Любата до края на годината 
шс бътят електрифицирани махалите Колчина га- 
рина. Ша1рон1И1Нци. Дебели—рид и Глоговещки—рид, 
а ® СеЛ0 Горна Лнснна махалите Колище, Кумичмна 
и Арнзатова.села

Изпълнител па електрификацията е Горна Лю
бата е строителната организация „ЕМНА” 0т Алек- 
синац. в 1 орна Лноина ..Елвнтроуниверзал” от Лес- 
Н01вац, а в Зли—-дол (само жгзкотоковата мрежа Еле- 

‘ ктроразпределител.1 гото 
I единица в Босилеград. В

'От Лесковац — 
останалите села и тгизкото- 

!!^1т.а..м?ежа 11 Л1|1>е'жата с високонапрежение ш- 
строителната кооперация „Гра-

трудовата

граждането е поела ■■ 
джсвмнар” в Босилеград.
г електрификацията на тези села и селища ще
бндаг изразходва,„и 261 887 340 динара. Същите обез 
печават .няколко източници на финансиране. Фон- 
Дь, за насърчаване развитието на 'икономически не 
развитите нраища ш СР Сърбил участвува с 30 на сто 
(о-г това 16 «а сто то вид на аднятит. а 15 на сто боз- 
(ръинане) С1 Сърбия обезпечава допълнителни оРод 
гва , 6 на Сто. а КОР-а—25,10 па сто. Електроразпре 

делител1ното_ огг Леоковац участвува с 5 на сто, а се
ренадите 8,74 на сто обвалечапат 'Мостнитс обп(т* 
стн и иошинеката скупщина в Босилеград.

В безпътните места стьл- 
бовете се 
въртолети

пренасят с

М. Янев
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БОСИЛЕГРАД: АКЦИЯТА ПО ИЗКОРЕНЯВАНЕ НА НЕГРАМОТНОСТТА
СЛОМЕНИ ОТ СЛАВНИТЕ ДНИ НА БОРБАТА

Без очакваните резултатиКак загина 

Днмнтрие Мишич? нрави посещение във всич 
ки училища 
специалните за тази акли# 
ггоограми. В акцията *шо- 
го повече, отиолното досе 
га трябва ле са ангажира 
и Конференцията за обще 
стаена дейност на 
та, понеже повечето от не 
грамотните са жени. А 
там
за редовно 
се организира обучение по

През изтеклата учебна година са ограмо- 
тани 143 души. В селата Млскоминци, Зли дол, 
Радичеици, Белут. Изнор, Паралово, Рссен и 
Ьрссгници до 30-годишна възраст няма негра
мотен човек. През настоящата учебна година,

и разгледа

На ръцете ми умря- Последните мисли му бя
ха: „Другари, продължете борбата. Аз съм готов ... 
А толкова много ми се искаше да видя споите —. 
стенеше Дашштрие Мишич.

Много смърти гледах през иойната, много 
храбри разлъки с живота. Нашата свобода е скъдо 
платена. Това беше време, когато човек се пенеше 
по готовността си да се жеррвува за идеалите на 
революцията. Време «а големи усилия и победи.

Към героичния Лужнишки батаощон се прмк- 
лючи самоатницивтлгвно през втора-га половина на 
1943 година. Тръпнал от соло Погаиово, опитал по 
безп-ьтието търсейки партизаните. И една вечер при
стигнал в батальона, който тогава се намираше по 
склоновете на Чемерник кран Цт>рна трапа. Беше 
ми необикновено, когато узнах че ни се приобщава 
човек в жандарморийока униформа отпреди война
та. Признавам, в началото Недоверчиво то гледах. 
След това бързо ни ра.тунори с държанието ои, с 
всеотдайното он отношение към целите на револю
цията. Знаеше да ни насмее. косато ни беше най- 
тежко. Бързо опечели симпатиите на всички бойци. 
Мене особено много ме обичаше, защото съм бил 
приличал на един от спиновете му в Погаиово.

Днмнтрие Мишич е роден в село Шпай край 
Бела паланка през 1902 година. Потича от бедно

акцията що се ускори.
же«а-

Иахождайки от фанта, че 
-зх>3дкдза1нето на неграмо 

таостга има дълбок обще
ствен характер и че гра
мотността е едно от осно
вните условиш за по-добър

провеждането й трябва да 
се включат воичми обще- 
ствено-лолипичеоки стру
ктури в общината и мест 
нит е общности, да се про
ведат отделни разговори 
с всяко лице, като при 
това им се изтъкне целта 
и значението пи акцията, 
а просветният инспектор, 
който от началото на та
зи учебна година трябва 
да започне работа, да на-

ктдето няма условия 
обучение ->И

домовете-
За отбелязване е. че са-. 

8 местни общности:
ночрамотни

и продуктивен труд за са- 
моупраоитолно и нкшнтиче 
око ангажиране па всеки 
човек и неговия принос за 
развитието на мултурния 
жщвот, акцията по изкоре 
пяване на неграмотността 
е постоянна задача на св- 
моущтавителното ни обще
ство. Съгласно обществе
ния договор за ограмотява 
не и основно образование 
на възрастните в СР Сър
бия до края на 1985 годи
на акцията трябва напълно 
да се проведе, т.е. да се 

неграмотността

мо в 
няма
Млекоминци, Зли дол,

, Белут, Извор, Па- 
Ресен и Брестнтща.м. я.

лица:
Ра-

дичевци
ралово.

НОВИ книги

С драматизма на времето
Миле Николов — ПРИСОЙСКИ, ..Игри на 
живота”, Братство 1984селско семейство, от малък с тежък труд си изкар

вал хляба. Бил е слуга в по-заможните къщи, па
зач на добитък и какво ли не,. Жандарморниоката 
униформа облякъл през 1923 година в село Погано- 
во. Жителите на Погаиово и околиите села видялн 
в него, за разлика от другите, добродушност. Бил 
е разбран човек готов да защити и помогне на чо
века. И сам е бил против бруталността на тога
вашната жандармерия и наскоро разбрал, че не е 
за него тази професия. Често се стълкновявал с 
началството и когато видял, че не може да остане 
повече, сваля жандармерийската униформа и 
ва нов живот. Създава си семейство. Имал е двама 
синове и една дъщеря. Не е избирал работа, за да 
прехранва семейството си: бил е надничар дърво- 

пазач на свине, кереммджия. Готвил се да

изкорени 
оред хората до 50-годиш- 
на възраст във всички сре 
ди. Имайки предвид това,

Босилеградока

Неотдавна Издателство ,,Братство” пусна 
нова книга „Игри на живота” на Миле Ни- 
коколов Присойски. В новели

„Ако не беше човещината”, „Игри на живота”, 
„Неканени гости” и „Тук времето бавно върви"

четиритеакцията в 
община, където според еви 
денцията има 422 неграмо авторът по художествен начин пресъздава вълне 

нията и копнежите на съвременния човек. Ге
роите му са предимно хора от Горяни, към кои
то авторът изпитва нескрити симпатии.

гни лица. миналата година 
акцията бе раздвижена и 
бяха предприети сериозни 
мерки за успешното й про 
веждане. Проведоха се ре 
дица заседания, не само 
на общинско равнище, но 
и е местните общности. 
Разбира се в онези, къде- 
то има неграмотни лица. 
Обезпечени бяха и средст
ва. предназначени за тази 
цел. Обаче акцията не да
де очакваните резултати. 
Ограмотени са само 143 ду 
ши: в Баратарска .махала 
— 10, в село Назърида — 
5, в Колчина гарина — 9, 
в Долна Любата — 32, в 
Дукат 22. в Дуцина маха
ла — 3, в Райчиловци — 
22. в Гложйе — 8, Долна 
Ръжана — Ю, Долна Лиси 
на — 12, Горна Лисина — 
8 и в Белут, Милевци, Мле 

Паралово по 1. 
— За да успеем в тази 

обществена акция. споде
ля секретарят на Самоуп- 
равигелната общност по 
основно образование и въз 
питан и е Добри Рангелов, в

започ-
Вълнуващи са образите да речем на гра

ничаря Живан Савович и Вълчан Иванов, в но
велата ..Ако не беше човещината".

секач.
се приключи към народоосвободителното движение, 
да се бори за равноправие, правда и национална 
свобода. С такова убеждение Димитрие Мишич дой
де в Лужнишкия партизански батальон.

Разказах му, че съм сираче, че нямам баща 
ни майка, че в с- Киевац оставих безащитни две 
малки сестричета и двама братя, по-малки от 10 
години, без средства за живот, без храна. А Мишич 
ме заобича като свой най-близък. Дъжо-дълго ми 
разказваше за синовете и дъщеря си, оставени съ- 

без средства за живот. Бащински ме съветва
ше и ми помагаше да издържа тежките 
дни. Съветваше и бодреше. Бяхме съратници. Ни по

грижа за

Играта на живота ги поставя неведнаж
пред тежки изкушения — но побеждава винаги
човещината.

С големи обрати са наситени и останали
те новели на Миле Николов — Присойски. Те 
наистина представляват х\-бав принос към лите
ратурата на българската народност в Югосла 
вия.

Застужава да се отбележи и това, че и 
в художествено и в езиково-стилово отношение 
новелите „Игри на живота” представляват кра
чка напред в творчеството на Миле Николов — 
Присопоки. който след сборника разкази „В ра
злични посони”, романа „Пролет на тримежди- 
ето" се представя с нова книга на читателската 
аудитория.

що военни

га не мога да забравя неговата топла 
своите най-близки в Погаиово.

Спомням си, че се радваше «ато дете, когато 
,се налагаше да изпълним една задача. Другарите 
Бърко и Милич ни извикаха мене и Мишич в щаба 

,на отряда и ни възложиха задачата да проведем ед
на чета български партизани на Славчо Тръноки от 
с. Студена да се върнем. Трябваше да минем през 
Куса врана, Власи. Погаиово, Борово до Навля. Ми
шич се радваше, защото трябваше да минем и 
през Погаиово, за да види своите. Нощта преди 
тръгването прекара без сън. Развълнувалю говоре
ше и плачеше от радост—

С голяма мъка през този декемврийони ден
Влашка

номинци и
Книгата „Игри на живота” можете да си 

поръчате в Издателство . Братство”, цената й е 
твърде достъпна — 100 динара.

М. А.

Т7 ■...> В ПАМЕТНИКА—ДОМ „МИЯ СТАНИМИ 
РОВИЧ” В НИШна 1943 година ои пробивахме път през 

Вървяхме почти без почивка, 
деше групата. Познаваше терена. Знаех защо бър- 

Не обръщаше внимание на забележките да се 
върви по-бавио.

Наближавахме село Власи. Предварително бя- 
бълтарежи военни и полицейски

Мишич во-нл анина.

Изложба на портрети 

на художника В. Денков
за.

хме осведомени1, че
салото няма. но в Кирков ата кръчма пие из- 

злодей. член ва-българска фашистка орга- 
комита Влада Станчев.

сили в 
вестиият
низация, контрачетник и

Свечеряваше се- Трудно се пробивахме през 
| бише навалял дълбок сняг. И ногато 
самото село, изведиаж се чу силен вик:

В паметника—дом „Мия Станимиро- 
вич" в Ниш известният художник от бъл
гарската народност Веселин Денков тезигората, защото 

стигнахме ДО
— Стойте! Кои сте?
— Партизани! —_ стенна гласът на Димитрие-

мрака.

дни- откри самостоятелна художествена 
изложба. Пред любителите на изобразите 
лното изкуство Денко® се представи с 44 
портрета на хора от изкуството и нему- 
окъогри образи.

Няколко пушечни изстрели разцепиха 
Смъртно ранен Димитрие се облегна на гърдите

неговите гърди. У опя са
ми.

Кръв бликаше от раната на 
мо да каже:

•_Разцелувай моите вместо мене’....
Аца Виданович, подполковник в пенсия

Изложбата предизвика особен -интерес 
и привлече многобройни посетители.V /

В. Деннов Автопортрет

Братство * 7 септември 1984
СТРАНИЦА 8



ПЕРСПЕКТИВИТЕ НА РАЗВИТИЕ НА „ФАБРИКАТ А ПОД ХИЛЯДА ПОКРИВА’’ ИЗ ДЕЙНОСТТА НА СОЙ ПО ДЕТСКА ЗАЩИТА

йКМЖсг разширява Училище и забавачницеПРОИЗВОДСТВЕНАТА СИ ПРОГРАМА
ДЕСТ?АНнЙтрИЯпд-глв^С«К^ М0ДА” НАМИРАТ ДОБЪР ПРИЕМ НА ЧУЖ- 
КОСПРпТНЧдТктд^^,РИ ® С ОТКРИВАНЕ НА ЦЕХ В ДЕЧАНИ 
КОСОВО) ЗА КИЛИМИ ЗНАЧИТЕЛНО ЩЕ НАРАСНЕ ИЗНОСЪТ

Самоутграиителмата общ линаноката общност за об- 
ност на интересите по' дет разосваше. Републиканска- 
е«а защита в Оурдулишка та общност по Детска за- 
община е носител на акци щита, Общинската общ- 
ята за построяване на учи- ност за основно образова 
литне и забавачница в про^ ние и общинската общ- 
мжплената част „Бел© по- ност по детска защита, 
ле”. Изграждането й е от както и местната' общнюо* 
почнало и според проекто и организациите на сдру- 
сметната документация за женм-я труд в _сьотноше- 
тоЗ'И. обект ще. бъдат «из- ние 70:30. 
разходвани 47 милиона ди
нара. Общо обектът ще 
има 1300 (квадратни метра 
ползваема площ. като при 
това за забавачница ще Сурдулица ще получи още 
се ползуват 105 кв метра, един образователен обект.

Въпз финансирането на 
обекта участвуват: Репуб

С построяването на този 
обект, промишлената чет
върт ..Вело поле” край

Ст. Н.

звонци

Нова хлебопекарница
Снабдяването с качествен хлдб досега бе

ше проблем номер едно в село Звонци. В уче
ническия стол получават закуска над 100 уче
ника, в селото работят около 150 служащи и 
работници, в пазарния ден (четвъртък) дохаждат 
хора от всички села на Дерекула, през лятото 

Звонска баня пребивават многобройни гости 
— и естествено всички искаха да купят хляб, 
но нямаше къде.

Сега това е много лесно: от миналата се
дмица в Звонци започна да работи 
хлебопекарница на 
„Ерма”.

в

модното Ревю в Белград
Замислена като „Фабри

ка под хиляда 
от откриването до 1 / : \ 
„Народна радиност” в Сур 

извървя
интензивен ггъх на разви
тие. Тази стопанска 
низания, която обединява 
работата на 370 домакини- Косово 

Сурдулица,
180 от Владичйн хан, 370 
от Враня. 160 от Вучйе,
150 от Лебане, 120 от Пре- 
шево, 30 от Топли дол, 60 
от Клисура, 120 от Босиле

ни изделия. Засега главно 
е реализирана онази част.

съвременна 
земеделската кооперацияИнак в .момента за ита

лиански^ пазар се подгот
вят 12 хиляди плетени из- 

- делия. 4 хиляди вече са 
доставени, а останалото асо 
лучество трябва да прик
лючи до края на октомври 
т г. Ог тази сделка ще се 
реализират 16 милиона ва
лутни динари. Също така 
определено количество пле 
теНи и . бродирани якета 
п;е се доставят на САЩ и 
Канада. Тази година от из 
н^с ще се’ реализират над 
20 милиона динара, 
която най-вероятно 
идущата година ще бъде 
удвоена.

покрива”,
днес, отнасяща се до плетивата.

Тези дни обаче „Народ
на радиност” получи съгла 
сие на Кординационното 

орга- тяло на СР Сърбия-и кор 
динационния отбор на САП

Й. Миланов
' дулишка община

ФОТОКАМЕРАТА ЗАБЕЛЕЖИ
за нови капитало

вложения в размер от 
86,72 милиона динара за 
откриване на тъкачен пун- 
кг в обшина Дечани, САП 
Косово. Тази трудова еди
ница ще обединява работа- 

град и предстоящото от- та на около 1000 тъкачкц.
криване на пункт в Лес- а в самия събирателен 
ковац с 300 плетачни, на- пункт, както м магазина 
истина доходно осмисля за готови изделия, постоян 
свроодното време на дома на работа ще намерят 20 
кипите в споменатите души. Тук ще се лроизве- 
селиша. Именно над 1500 ждаг килими „Поморавие”. 
дсмакш-и в момента лле- Предвижда се годишно 
тат по домовете си разли- производство от 40 хиляди 
чии изделия, които нами
рат изключителен прием ' Германската 
на чуждестранните пазари.

Корите без водаплетачки от

Това дето виждате на снимката е новото 
корито на Погановока река при вливането й в 
р. Ьрма край Погановоки манастир. Личи си 
по този камък вода не тече. И 
точно. А защо?

, че
това е съвсемсума

през
При прокраването : 

гпнсвски .манастир до Поганово 
ния бряг на Погановока

на трасето на пъхя ор По- 
скалите по дес- 

река бяха съборени в 
коритото й- Сега Погановока река ..тече" изпод 
съборените скали. При

С участието си на меж
лунар^ош панаири 
във Франкфурт на 
Шутгардт и

, като 
Майин. 

другаде, „На- 
00:1 "а радин-ост” си спече
ли високо реноме, така че 
нейните изделия

по-гол еш дъждове — 
реката излиза по пътя. по който минават и рей
совете за Поганово, които фактически са един
ствената връзка на Поганово, и отнася пясъка 
и чакъла от него. Затова на 'Няколко пъти се на
лагаше да се организират акции за поправката

кв. метра за пазарите на 
федерална 

Република, като ггри това 
"/е се продават по 70—75 

В програмата си за раз- ДМ квадратен- метър, от- 
витие три са насоките' на-, носно ще се реализира до 
родно плетиво. народна ход от. 1,5 милиона запад- 
бродерия и народни тъка- но германски марки.

ежегодно 
все повече се търсят на му.
много пазари в чужбина 
и у нас. Но решението не е там. Би трябвало

управителната общност на интересите за пъти- 
11,а от Димитровград да изпълни обещанието си 
м преди две години и да предприеме .мерки за 

раз жетване на коритото на рената. Инак може 
ДД. се случи тана,

само-

Ст. Н.

НОВИНИ ОТ СЕЛАТА че при силно наводнение пъ,т- 
яг съвсем да бъде унищожен, а за пронарване- 
ю му са изразходвани не малко средства.СТРОИ СЕ ПЪТ ДО ВЕРЗАР

Местната общност в с.
Верзар, селище отдалече
но около десетина киломе 
тра от центъра на общи
ната, съвместно със само- 
упРавителната 
на интересите за строител 
ство на некатегоризира- 
ни пътища, пристъпи към Засега соеДства съвмест 
из, раждане на селския път но1 обезпечават местната 
ог ютя Димитровград — общност и самоудравител 
Долна Ненля до центъра н?та общност на интереси 
на селото. Всъщност, из- те а на помощ ще сс
мества се сегашното' трасе '101Ито,<ат * ДР™и заинтвре соваии. За отбелязване е, и с-е прокарва ново -прасе че 0ДНО ЧИсЛ0 ворзарчеаш;
на дължина от около 800 живущи Въ|В вътрешността 
метра, а едновременно се на огряната, 'вече се отнли

разширява 
тоасе на отсечка от около 
700 метра, така че общо 
ще бъде пдастроен път на 
дължина от около 1500 ме 
тоа. Предвижда 'се и 'нас
тилка.

.'«ЩРЙК:,,., .досегашното кнаха на призива на мест 
ната общност , и. внесоха 
О1КШ0 50 хиляди динара, 
но мнозина (изразяват гото 
«ност ’И занапред да помо
гнат акцията, за да полу
чи селото добър

общност
ПЪТ ПО

който 'могат да се движат 
<и лени кола.

Според плановете на ме 
стната общност страител- 
ството на пътя ще продъл
жи и по-нататък. така че 

трасе трябва 
да се свърже с ‘ пътя Ди
митровград 
поле и рай село Прача-.

Ст. Н.

сегашното

Боровско

Братство * 7 септември 1984
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ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА 
ОБЩИНСКИЯТ КОМИТЕТ ИА СКС 
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ССТН 
ОБЩИНСКИЯ Т СИНДИКАЛЕН СЬВЕТ 
ОБЩИНСКИЯТ ОТБОР НА СУБНОР 
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ССМ 
в Димитровград 

на трудовия народ «и гражданите 'в
Ч Е С Т И Т Я Т

Деня на освобождението — 8 септември
И 40-ГОДИШНИНАТА НА СВОБОДНО РАЗВИТИЕ НА 

ОБЩИНА В СОЦИАЛИСТИЧЕСКА СА-

8 0ИК ЩОИ8ТКМА С1ШЕШН РК017У0ПА
ООСГ Д И М И Т Р ОВГРАД " обидената

ата
потребителите и деловите ои партньори, 
всички трудещи се и пражниши 
в Дилмтровградока общата

ДИМИТРОВГРАДСКА 
МОУПРАВИТЕЛНЛ И НЕОБВЪРЗАНА ЮГОСЛАВИЯ

с пожелания за всестранен разцвет на общината и

ЧЕСТ И Т И

Юбилея на свободата лично
с пожелания за големи дела в об;Цестнено-икономическою раз
витие на'общината м многобройни лични .и семейни постижения 

„ТИГЪР” ПРОИЗВЕЖДА
— радиални гуми за леки и товарни коли
— гумени нишки
•— модерни И удобни спортни обувки
— дълбоки ботуши за защита при работа
— лачени дамски и детски обувки
— технически стоки за широко потребление

и семейно щастие

жтММ,Т яуслуга
" комуимно усаЖю тг^щ^ул,. м.:;

шшш.
- ■".* ' и«*,■
ИТР

у/ш
С ОСНОВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА СДРУЖЕНИЯ ТРУД:
„8 МАЙ”, „КОМУНАЛАЦ” И ХЛЕБОПЕКАРНИЦА”

ЧЕСТИТИ

8 септември — Деня на освобождението на общината

РАДИА ОРГАИИЗАЦИМ КОНФККЦША

\^иМНТР^8ГРДду САНЕОГРАНИЧЕНОМ СШНДАРПОМ ОДГОИОРИОШИУ ООУЛ
■ 00» .'ЛИДПОСТ- - ПРО1Й»0Д1ЬА СА II С. О.

ДИМИТРОВГРАД - М. Т11ТА 100 с пожелания за още по-интензивно социалистическо са-мо-
на об-управително и обществено-икономическо развитие 

шината и за много лични постижения
ка деловите приятели и потребителите, 
на трудовите хора и гражданите в общината

ЧЕСТИТИ
40-ГОДИШНИНАТА НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО ОТ ФАШИЗМА
пожелавайки им оте по-високи постижения в икономическата 
стабилизация и внедряването на социалистическите самоуправи- 
телни отношения в своята среда, както и много лични и се
мейни успехи
„СВОБОДА” произвежда всички видове съвременна детска, 

дамска и мъжка конфекция
ИЗДЕЛИЯТА НА „СВОБОДА” все повече се търсят на пазара, 

защото кройката им е модерна, а разцветката 
многообразна

ПОТРЕБИТЕЛИ! С конфекцията на „СВОБОДА" по-лесно ще 
вървите в крак с модата

ГРАЖДАНИ! Ползувайте многобройните 
услу™ на „УСЛУГА”

МАГАЗИНИТЕ НА „УСЛУГА” са снабдени 
с висококачествени стоки

■Г1РА\АУНЬ/\
■Г1РА\АУ1Н1Я1

Граб»1инск« РО
Строителна ТО

Димитровград

деловите партньори и приятели, 
всички трудещи се и граждани 
в Димитровградска общинаЗДРАВЕН ДОМ — ДИМИТРОВГРАД

на трудовите хора и гражданите 
в Димитров граден а община

ЧЕСТИТИ

40-годишината на о вобожденнето
ЧЕСТИТИ

40-ГОДИШНИНАТА НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО 
НА ОБЩИНАТА ОТ ФАШИЗМА

кат° им пожелава крепко здраве и многобройни тру
дови победи в социалистическото самоуправително раз
витие на Димитровградска община

пожелавайки им високи завоевания в изграждането на 
социалистическите езмоупрзвителни 
сгвено-йкономически 
жения

политически и обще-
отношения, лични и семенни пости-

Щ КОМ РАЗ
М&\ л)С051. А\/иА

ТО „БОСИЛЕГ Р А Д"
с .основните си организации на сдружения труд:
„Слога” — за търговия и гостилничарство,
„Изградил” — за строителство,
„Услуга” — за комунална дейност,
„Напредък” — за селско стопанство -и Обши служби 

ЧЕСТИТИ
ПРАЗНИК НА СВОБОДАТА НА БОСИЛЕГРАДСКА 

ОБЩИНА — 8 СЕПТЕМВРИ
•оенояа «всички трудещи се и граждани

и им пожелава нови лични и обществени успехи и 
нсазл завоевание в изграждането на самоуправителиа, 
социалиетическа :и необвързана Югославия ;

Босилеградв

ООСТ „БАЛКАН” ДИМИТРОВГРАД

ЧЕСТИТИ
8 СЕПТЕМВРИ — ДЕНЯ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО
«на деловите си приятели и клиентите 
«и всички трудещи се и граждани в общината 
като им пожелава всестранен социалистически прогрес на 
общината и многобройни лични постижения

в общината

СКУПЩИНАОБЩИНСКАТА
Босилеград 
ва пионерите, учениците, .младежите

трудещите се и гражданите в общината
ЧЕСТИТИ 

ОСМИ СЕПТЕМВРИ — ДЕНЯ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА 
БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА ОТ ФАШИЗМА

/Г ч
„И НЕКС СТОЧАР” в

у

ДИМИТРОВГРАД 
С ОСНОВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА СДРУЖЕНИЯ ТРУД: 
„НИШАВА", „КООПЕРАНТ” и „ТЪРГОКООП” 

ЧЕСТИТИ
ДЕНЯ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО — 8 СЕПТЕМВРИ
«на воичи селскостопан оки произзводители, трудеви хора и 
граждани в Димитровградска община, като им пожелава 
високи резултати в селскостопанското и промишленото 
производство’, в изграждането на социал:иетическите само- 

управителни отношения и много лични успехи

с пожелания 40-годишиината от освобождението 
.общината и постигнатите резултати да бъдат нов по
дем за нови лични и обществени успехи и безспирни 

' завоевания в изграждането на необвързаната ни са- 
моупраеителна социалистическа страна

на

Братство * 7 септември 1984
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МЕБЕЛНА ФАБРИКА „ВАСИЛ ИВАНОВ — ЦИЛЕ" 
В ДИМИТРОВГРАД СЕКЦИЯГОРСКАТА

Босилеград
на 'Населението в Босилеградока община

На гражданите и трудещите се в 
Димитровградска община 
ЧЕСТИТИ

в

ЧЕСТИТИ

ДЕНЯ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА ОБЩИНАТА 
— ОСМИ СЕПТЕМВРИ

с искрени пожелания за нови лични и об 
щест®ен!и успехи в свободна, самоуправ/и- 
телна Югос-латаия

Деня на освобождението на общината 

от фашизма — 8 септември I
С ПОЖЕЛАНИЕ ЗА НОВИ ЗАВОЕВАНИЯ 
В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОТО САМОУПРА- 
ВИТЕЛНО СТРОИТЕЛСТВО У НАС

ОБЩИНСКИЯТ КОМИТЕТ НА СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ 
ОБЩИНСКАТА КОШ7ЕРЕНЦИЯ НА ССТН 
ОБЩИНСКИЯТ СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ 
ОБЩИНСКИЯТ ОТБОР НА СУБНОР и 
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ССМ 
в БОСИЛЕГРАД

САМОУПРАВИТЕЛНАТА ОБЩНОСТ НА ИНТЕРЕСИТЕ 
ПО КУЛТУРА

БОСИЛЕГРАДВ

на трудещите се и гражданите
в общината
ЧЕСТИТЯТ

ПРАЗНИКА НА СВОБОДАТА — ОСМИ СЕПТЕМВРИ 
ДЕНЯ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА БОСИЛЕГРАДСКА 

ОБЩИНА
и им пожелава лично щастие и нови побе
ди в изграждането* на свободната ни са- 

_____________ моуправителна и необвързана родина.

- на гражданите и трудовите хора 
в Босилетрадска община

ЧЕСТИТИ

8 септември - празника наосвобождеинето на общината
и им пожелава нови завоевания в социалистическото 
строителство у нас — на културните дейци нови лич
ни и обществени победи.

АВТОТРАНСПОРТ „БОСИЛЕГРАД" 
в Босилеград

ТО .ЗДРАВЙЕ” — ООСТ „ФАРМАЦЕВТИКА” _ Лесковац 
СЕКТОР ЗА ПРЕРАБОТКА НА ОВОЩИЯ 
И ЗЕЛЕНЧУЦИ — Босилеград

на гражданите и трудещите 
в Босилетрадска община

на воични граждани и трудещи се в 
общината

ЧЕСТИТИ

8 СЕПТЕМВРИ
ЧЕСТИТИ

-ДЕНЯ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА БОСИЛЕТРАДСКА 
ОБЩИНА — 8 СЕПТЕМВРИ

и им пожелава лични успехи занапред и 
нови завоевания в изграждането на общи
ната и страната

— ДЕНЯ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА БОСИЛЕГРАДСКА 
ОБЩИНА ОТ ФАШИЗМА

ПОЖЕЛАВАЙКИ ИМ ЛИЧНО ЩАСТИЕ 
И НОВИ ЛИЧНИ И ОБЩЕСТВЕНИ ПО
СТИЖЕНИЯ ЗАНАПРЕД

Г САМОУПРАВИТЕЛНАТА ОЕПШОСТ НА ИНТЕ
РЕСИТЕ ЛО ЗАЕМАНЕ НА РАБОТА 3 БОСИ- 
ЛЕГГА..П ЦЩ.Щ-РА ЗАКАНТНИ РАБОТНИ 
МЕСТА

„ЕЛЕКТРОБОСНА" — ООСТ „ФЕРОЛЕГУРА” — ЯЙЦЕ 
ТРУДОВА ЕДИНИЦА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА КВАРЦ 
— БОСИЛЕГРАД

па трудещите се.. и гражданите в 
Босилеградса община

ЧЕСТИТИ

ДЕНЯ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО __ ОСМИ СЕПТЕМВРИ

с пожелания за нави трудови дюбели 
занапред, за по-хубаво утре.

След оказалата се потреба, а 
чл. 168 и 170 на Закона

въз основа
на сдружения труд и 

чл. 0, о, и я От Правилника за трудови № 
-котения на рабошгощите в ООСТ ПТТ съобще
ния във Враня, Кадровата комисия на ООСТ

потреба за засноваване на 
ние за:

трудово отноше-

- ЕДИН РАБОТНИК. —ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ 
НА СЪЮЗА НА ИНВАЛИДИТЕ ПО ТРУДА 
В БОСИЛЕГРАД

на членовете си, гражданите и 
трудовите хора в Босилетрадска община

ЧЕСТИТИ
8 СЕПТЕМВРИ — ДЕНЯ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО 

НА ОБЩИНАТА

със средна под
готовка, за неопределено време, при клона на
на УПРАВИТЕЛ ГОр,На Лисина- във свойството

• Лонрай общите 
Закона, обществения

условия, предвидени със 
договор — самоуправител- 

ното споразумение, нандаццатът в обявата тряб- 
ва да изпълнява и следните отделни условия

Завършено средно ПТТ училище — спе
циалност ПТТ експлоатация, средно икономичен 
око училище или гимназия, с трудов опит от 
една година в трудови организации на ЮИТТ и 

Да не е шзд следствие- 
в Молбите,

и им пожелава крепко здраве и -нови по
стижения в социалистическото самоупра- 
вително развитие

за засноваване на трудово от
ношение се подават в орок от 8 дни от 
на публикуването на обявата-

# Изборът ще Стане до 29 септе-мврц 1984 
година.

„ЗЕЛЕ ВЕЛКОВИЧ” — Лесковац 
ТРУДОВА ЕДИНИЦА „ЧОРАПАРА” — Босилеград 

ЧЕСТИТИ
ДЕНЯ НА СВОБОДАТА — ОСМИ СЕПТЕМВРИ

деня

■1
• Молбите, с необходимите документи из-

’КГ-е В^аГГ К^Г^сиГ
, V Некомгалектуваниге и 

няма да ое разглеждат.

НА ТРУДЕЩИТЕ СЕ И ГРАЖДАНИТЕ В ОБЩИНАТА 
като им пожелава нови постижения в свободната ни 
социалистичечска и самиуправител-на родина закърнели молби

ЦЕНТЪР ЗА КУЛТУРА „25 МАЙ”
ДИМИТРОВГРАД

ЧЕСТИТИ
ЮБИЛЕЯ НА СВОБОДАТА

на воични трудови хора и граждани -като -им пожелава още 
много -велики обществени дели и многобройни лични 
успехи.

ПОПРАВКА
В К0Н:КУРСА на Трудовия съвет на ос

новното училище „Г. Димитров” в Босилеград, 
публикуван в миналия брой на в-к „Братото" е 
ддауоналв печатна грешка. В условието за 
двама стажанти — преподаватели по класово 
ооучшио в първанач ал шите четрикласни 
Л1иац$ в селата Плюта и Дукат (Дудоитщи) 
печатано за определено време, а трябва да стюи 

--Т" за Неопреддл<м1о време.

учи
е от-

• I.
Братство * 7 септември 1984
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хулдо • сяти • ибна
— Какшо е т°ва: чети

рима в стаята, а само един 
от тях работи?.

— Зная. Том са трима 
слнужощи щ канцелария и 
един вентилатор.

— Вярвате ли. че съще
ствува някакви висша си
ла на света?

— Още кан! Та вече 
няколко години с нея сме 
в брак...

Срещат се двама прия
тели и единият казва:

— Какво купи на жена
си за рождения й дан? 
Сигурно е неию по нейно Транш се причинаДвама произищдителп на желание? 

вино в е«на покрайнина 
във Франция разговарят в

— Какво ви е това?
— Нашият последен мо

дел на «омпютьр. Замест
ва петима.

— А колцина го „захра
нват”?

— Шестима.

— Имаш право. Тя ис
каше бунда от визон, или 
«оман ген номгпотър.

— И ти реши да й ку
пиш бунда?

края на есента:
— Какво мислиш, 

же ли моето вино да по
лучи награда на , изложба-

мо- „Целу годину пишеш дека пшеницата ма- 
предуе добре, дена че буду добивите убави, 
дека требс да Се готвилго да лриберемо свано 

мангинете гребе Да буду готове 
ми овия дни бая

та?
— Не. Нанргща ще полу 

чат тези. които могат да 
пият.

зърно и дека
за жетву и вършидбу", пииге 
Аита оди Бабушницу. И све би било убаво тека

излезне

— Есестиено. Имитация
на домашен компютър не 
съществува!

Мт»ж поднася вестник 
на жена си:

— Виж какво*» пише в 
статията за рибите, мила.

— Защо?
— От тях .можем да на

учиш нак се мълчи.

и да испадне. А оно ка накраят не— Как да уредим иоич- 
кн въпроси наведнъж? — 
сърди се саругьт.

— А кой казва, че тря
бва наведнъж? — успоко
ява го съпругата. — Пър
во ще си вземем автомо
бил, а сетне ще помислим 
къде ще намерим пари.

кико с-мо се договарали.

Първо около жетвуту почну да се утркую
оди— Келнер, » супата има 

муха — се оплаква гост 
на келнера.

— Е, нищо де! Защо на 
дигате толкова шум? Ни
ма ще пропаднете ако из- 

ЦиМ яде няколко капч1щи от 
КР нея!...

притаените иършаче кой повече да узнае 
производителите. А после и они почну да изнао- 
де разни начини кико да предаду по-малко оди 
зайрего.

— По-добре би било ти 
научишпърво от тях да 

как се пие само вода.
Оно верно лани удари оломия та окълца 

житата, тУя пак годину сушата Ьи сплави напо
ловина. ама ми се чини и дека има ло малко 
усунуван>е. Свак оди селяците гледа да му ос
тане нещо оди зайрето за стокуту. И не 
све ши да Ьи кривим. Па сточна рана Ьу ем пе- 
ма, ем и онова що има — оно йе толкова ску- 
по да човек не може да се уклони у ценете та 
да му. излезне сметката. А да будемо наясно, 
никой нече свесно да работи със загубу.

Ама нещо друго ме лгучи: защо задруЪе- 
те некиио слабо се интеРвсУю за набавлян>е на 
йевтину сточну храну из Войводину. Тамо и 
туя годину слама се пали, а има и друга кабас- 
та рана, ама никико да се оргакизуйу 
па да Ьу довозе овалю. Ако некой нещо и орга- 
низуйе — това си йе на приватни принцип.

Дълг и заем не остаряват. МОГУЛохазка
— Съседке, вие сте пър 

вата ми мисъл, когато се 
събудя...

— Същото ми казва и 
другият съсед.

— Да, но аз ставам пре 
ди него!

Назаем взета котка мишки не лови.
Японска

Ако подариш коня. подари и юздата му.
Арабска

Когато фуражът е малко, и телето яде
Кабардинека.много.

Пестеливостта е най-големия доход.
Стобей

— Одобри ли ти шефа 
някаква привилегия?

— За съжаление, не. Но 
допусна ми да седя близо . 
до вратата, за да мога, 
щом свърши работното вре 
ме по-бързо да си отида 
В къщи.

Потокът от капки става.
Азърбейджанска

А из общинсЬийт щаб ка нема довохьно 
пшеница за откуп — они тийе обърну старутУ 
плочу
с пшеницу. Оно йе истина дека са млого по-мал
ко се сейе оди преди дваес године, ама защо 
йедън пут не туре край на тея меРЙе. та из 
Регионалният задружни савез да Би не дуже с 
повече жито, отколкото се Раджа у Лужниш- 
ко. Ете, това ме мучи и това лето бая Манчо, 
па очу да явно да ти се ожалим, пише ми бая 
Анта оди Бабушницу.

Злото постига онзи, който го прави.
Турена

не сУ верно премеРене повършинете
Запалва факел, за да намери игла.

Бенгалска

Подправката струва по-окъпо от самото
Японснаястие.

■ Кои жени са най-вер
! ни? Черните, русите, брю
! нотките или червеноноои-
: те?- 1
; — Единствено тези с по

белелите кося! *,

Който пада по своя вина, не плаче.
Башкирска

Когато си сам, мисли за греховете 
когато си между хора. забравяй чуждите гре- 
хове.
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