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ИЗ ИЗЛОЖЕНИЕТО НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА СФРЮ СИНАН ХАСАНИ НА ТЪРЖЕСТВЕНОТО 
ЗАСЕДАНИЕ НА ОСМАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА НЕОБВЪРЗАНИТЕ В ХАРАРЕ I

БЛАГОРОДНИ ЦЕЛИ АЗУМА И ПРАВДАТА1
ф В оценките на изминатия път и действуването на движението 

могат да съществуват разлики, но факт е, че без необвърза
ните
и безопасен, колкото е днес

@ Нашето движение възникна, съществува и трябва, както и 
досега, да остане само свое; със собствена представа за ак- 
туалните световни проблемисветят нямаше да бъде толкова и така дълго спокоен

С първата, Белградска- В изтеклия период от правда са неунищожими 
та конференция, Движе- политическата карта на и че не могат да ги 

необвързаните света почти напълно е за прикрият никакви фрази, 
личен колониализмът, а нападки, дори ни ласкави 
десетки народи и страни думи. Движението на не- 
получиха независимост. обвързването г/е възникна

за да бъде още един све- 
Вместо сила и заплахи товен блок, нито резерв 

на съществуващите.

На 1 септември т.г. в Хараре, при учас
тието над 100 страни и две освободителни 
ференцията реч произнесе и оглавяващият на- 
необвързаните страни. В първия ден на Кон
ференцията реч произнесе и оглавяващия па
шата делегация в Хараре, председателят на 
Председателството на СФРЮ, Сипан Хасани, 
който между другото изтъкна:

ние то на 
излезе иа световната по
литическа сцена и оттога 
ва му дава собствен пе
чат.

Тогава бяха обособени 
и главните му принципи 
— независима политика, 
основана върху миролю
биво съжителство, под
крепа на движението за 
национално 
ние,
към никакъв колективен

на могъщите, до изява 
все повече идват разумът 
и правдата.

По своя характер, то е 
антитез на силата и до- 
минацията.НА 1 СЕПТЕМВРИ 

преди двадесет и пет го
дини в Белград, главният 
град на Югославия, е ро
дено нашето движение — 
Движението на необвър
заните страни.

во между страни и наро
ди. Вместо колониализъм 
и доминация 
симо свободно развитие 
на всички народи и стра
ни, вместо дрънкане с 
оръжие — активно миро
любиво съжителство. Та
ка започна нова епоха в 
развитието на междупаро 
дните отношения.

ДА СЕ ОТСТОИ НА 
НАТИСКАосвобожде- От всичко казано, ясно 

произтича, че политика
та, както и движението на 
необвързаните, не прина
длежат само на история
та, макар че в нея са си 
заели забележително мя
сто. То е универсална по
литика, която и за днеш
ното и бъдещето време

незави-
неприсъединяване

ПРЕЗ ТЕЗИ 25. години 
ра^еж и укрепване Дви
жението на необвързани
те постоянно беше изло
жено на разни критики, 
подозрение и кроежи от 
страна на ония сили, иа 
които неговата политика 
не отговаря, но във вся
ко отношение то 
жа и убедително потвър
ди своето постоянство и 
политическа зрялост'

Възникна като израз на 
нов, автентичен възглед 
на всеобщите междуна
родни отношения и бъде 
щето на човечеството. В

ОТБРАНА НА 
ПРИНЦИПИТЕ

по отношение на военно- 
блоковиизключително тежко вре 

в периода на груба 
конфронтация по време 
на студената война на во- 

бло-

издър- политическите 
алтернативи предлага по- 
справедливи и по-хуман- 
ни международни отно
шения.

ме
С БЕЛГРАДСКАТА кон 

ференция визионерските 
иден на основоположни
ците на тази политика — 
поезидентите Тито, Неру, 
Насър, Нкрумах и Сукар- 
по са 
во дело.

енно-политическите 
кове и голямо колониал- Блокови синдроми са 

присъщи и днес, дори би 
могло да сс каже в по- 
голяма степен с цел по 
известен начин да се на
мали и обърне в друга 
посока ролята на движе
нието.

Позволете ми, това из
ложение да приключа ка
то цитирам думите на 
президента Тито, произ
несени на първата. Бел
градска конференция на 
необвързаните, а 
вярвам дълбоко, и 
са също толкова актуал- 
1111, колкото и преди че- 
твърт столетие, когато въ 
зникна. Президентът то
гава каза:

но господство и експлоа- 
необвързанататация

политика се появи не са
мо като възможен изход 
от тази безпътица, но ка-

Синан Хасанипретворени в жи-

воеиеи съюз, неучастие в 
билатсрален съюз с вели- 

сили и неприемане на 
чуждестранни военни ба
зи иа своя територия.

алтернативато реална 
към по-добро утре.

р него се сляха множе 
свободолюбиви и ху- 

стремежи, 
вече живееха в ра-

които
днескиГ ТРо 

манистичсскиВместо военно-полити
чески конфронтации и 
делби е предложено Рав~ 
ноправие и сътрудничсст-

Движението на необвър 
занитс обаче възникна, 
действува и трябва, как
то и досега, да остане 
само свое, със собствена

които 
зли части на света- прим-

раз-
Естсствсио, тези

ципи по-нататък се 
ниваха, уточняваха и ак-

г.изия па актуалиите све-ЗА РАЗЛИКИТЕ срещитетуализираха па 
на най-високо равнище топни проблеми. Не сме 
ма необвързаните в Кай- пито против една страна, 
■ро, Лусака, Алхщр, Ко- пито против който и да 
ломбо, Хавана и Ню Де- било народ, и

' „Нашите материални
скромни, а насили са 

шите възможности са да
леч от това да би могли

ак-по-голямата
пеобходи-По-голямото единство и

способност са възможни и 
изпълняването

не смс
привърженици на никого,

В оценките иа измина- по се ръководим от ясни, 
действуването справедливи, общоприе- 

Движемието, разбира ти принципи, в иай-голя- 
се, мо1'ат да съществуват ма част вградени в доку

ментите на организация- добра воля и решимост 
Обединените на- „сички свои сили и спо- 

ции. Ония сили, които те собиости да сложим в 
зи принципи засягат , тря- СЛужба за по-добро утре, 
бва да преизпитат своята 
политика, а не вината за 
това нещо да търсят при 
необвързаните.

ционна на ония наши 
наш общ зна- да бъдат неограничени, 

но нашите морални сили 
са огромни, н това днес 
има извънредно 
значение ... И

ми т"кмо зарад ЛИ.
главни 
менател
ни необвързани страни

несъществено <>т онова,

ТИЯ-ПЪТ ис много голямо
нашатапаникоето

телно и
съединява. гъппужие основано

НИ е общо в интерес на всички

разлики, ,
Вярвам, че в много об

ласти в осъществяването
та па

иа благородните цели, и 
покрай всички затрудие- 

които ни съпътстпу- 
повече

за нашите страни и за 
света, п който живеем да 
няма граници нито пре
пятствия".

изтъкването, със 
ху онова, което 
ни и на целия свят. 

Така ще се

пия
наха, можеше и

направи, по е факт,да се
чс без необвързаните свс 
тът ис би бил ни спокоен Опитът не ведиаж по- 
и безопасен, колкото е твърди, че стремежите за

равноправие, свобода и

за по-успе- 
на ония 

меж-
създават условия

п"к и
съществуващи

(По-обширно за Конфе
ренцията в Хараре —
2 и 3 стр-)

на всички,шно разрешаване 
твърде трудни проблеми,

необвързани страни
ца

днес.ду отделни



ОТ ОС IV! АТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА
ИЗ УВОДНИЯ ДОКЛАД НА РОБЕРТ МУГАБЕСПЛОТЯВАТ НИ ИДЕИТЕ 

И ЦЕЛИТЕ НА ДВИЖЕНИЕТО Разоръжаването 

централен проблем
дународния конференциоиеи център 
и столицата па Зимбабве седеха един 
до друс политици от 4 континента, 
от всички раси и цветове на кожата, 

емири, генерали

Историческите димензин на нцоб 
вързването още веднъж бяха убедите 
лно потвърдени в понеделник в Хара 
ре. Преди 25 години в Белград бяха 
дошли лидерите на 25 страни н осво
бодителни движения, които не иска
ха да се включат в блоковете и дел
бите, а на 1 септември 1988 година 99 
страни и 2 освободителни движения 
се събраха да афирмират съзнанието, 
че политиката на свобода, независи
мост и равноправие стапя неотмени
ма сила на мира и сътрудничеството.

След избирането му за нредседателствуващ на
Зимбабве 

който ме-
движението, министър-председателят на 
Роберт Мугабе изнесе уводен доклад, в
жду другото изтъкна:крале, президенти, 

и офицери, подпредседатели и мини 
стри, представители на различни кул
тури, религии, езици и обществено-по 
логически системи, облечени класич- 
но и модерно, във военни униформи

апартейда. Сега е„Ние знаем характера на 
нужна акция срещу тази зла система, акция сре
щу постоянната агресия на Претория на 
симите съседни държави, акция за премахване на

Намибия”. Мугабе се

незави-

нелегалната окупация на 
застъпи Осмата конференция да приеме станрви 
щата на състоялата се през юни в Париж Светов
на конференция в'-в връзка със 
Южна Африка.

Спирайки се на икономическата

и национални костюми 
сбор от разлики!

Всички обаче са сплотени от иде 
ите и целите па движението, от по
литиката па псобвързванс, която ве
че 25ГОДИИИ осъществява визиите па 
големите строители на този век и ос 

] повоположннци на движението 'Гито,
I Нсру, Насър и други.

истински

санкциите срещу

обстановка
и все по-тежкото положение на развиващите се 
страни, Мугабе изтъкна: „Сега тук трябва да реа- 
фирмираме определението си за солидарност, ос- 
новавща се на акции, сътрудничество и взаимо
помощ между необвързаните и други развиващи 
се страни, понеже имаме много възможности да 
си помогнем едни на други. Дълговете са причи
на за дълбока загриженост не само на страните- 
длъжнички, но и на цялото човечество. Кризата с

. Сцената на тържественото откри
ване на Осмата конференция предло
жи своеобразна представа за приро 
дата на Движението на необвързани
те страни. В голямата зала на Меж-

ШШММ111111111[1!1Ш1111111»11111111!1Ш11111Ш111111111111111|

ОТ ТРИБУНАТА НА ОС 
МАТА КОНФЕРЕНЦИЯ

дълговете вече е станала праисторическо чудови
ще с огромен апетит, което гълта Есичките ни 
износни заработки".

„Съществува проблем над всички проблеми, а 
това е разоръжаването", Мугабе се застъпи за 
преговори между великите сили, за да бъде огра-

Без война 
в Залива
Ирано-иракският въоръ 

жен, конфликт и други 
спорове между необвър
зани страни още в • нача
лото на генералната де
бата станаха една от ос
новните теми. Иран и 
Ирак, както изтъкна Ган 
ди, са две важни необвър 
зани страни и.затова се 
налага Движението час 
по-скоро да се избори за 
мирно решение на спора 
и за прекратяване на та
зи „безсмислена и траги 
чна война'1.

Аржентинският прези
дент Раул Алфонсин се 
застъпи и за прекратява
не на войната чрез пре
говори въз основа на 
принципите от Хартата 
на ООН И политиката на 
необвързване. Подобни 
предложения изнесоха и 
Фидел Кастро, перуански 
ят президент Алан Гарс- 

• ия, Кенет Каунда и Иб- 
рахим Бабангида, прези
дент на Нигерия. Иранс
кият президент Али Ха- 
мнеи обаче остро осъди 
(и обиди) Ирак и други 
страни, - изтъквайки, че 
Иран има право да на
каже Ирак, Хамнеи поис 
ка от необвързаните да 
изключат от движението 
си Ирак,

, Югославия предложи . 
да бъде сформирана ра 
ботна група, която . ще 

. изучи всички' предложе
ния за уреждане на спо
рове между необвързани

ничено и унищожено ядреното оръжие .Първа кра 
чка към целта трябва да бъде забраната на всич
ки ядрени проби. Напомняйки за 
документ от Десетата сесия на Общото събрание 
на ООН по разоръжаването, премиерът на Зимба
бве изнесе „шок-данни": за въоръжаване се хар
чат два милиона долара във всяка 
1000 души в света се падат 556 войника

заключителния

минута, на 
и само

85 лекача, всеки войник „струва" 20 000 долара, а 
ученик само 380, развитите страни дават двадесет 
пъти по-големн суми за военни потреби, отколкото 
за икономическа помощ, само една пета от 
годишните разходи за въоръжаване 
вебодят света от глад до 2000

едно- 
могат да ос-

година . . .

СВЕТЪТ И ОСМАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА НЕОБ

Международно99
ЕЖЕДНЕВНИЦИТЕ И ОСВЕДОМИТЕЛНИТЕ 

АГЕНЦИИ В СВЕТА ПРЕДАДОХА 
ИНФОРМАЦИИ ЗА НАЧАЛОТО 
КОНФЕРЕНЦИЯ НА НЕОБВЪРЗАНИТЕ 
В ХАРАРЕ С ОСОБЕН АКЦЕНТ ВЪРХУ
НИя ЮБИЛЕЙ НА ДВИЖЕНИЕТО __
НИ УСПЕШНО ДЕЙСТВУВАНЕ 
СИМ ФАКТОР НА

Салата в която се провежда 
Осмата конференция на необвързаните

• РАДЖИВ ГАНДИ:

ОБШИРНИ 
НА ССМАТА 

СТРАНИ 
СРЕБЪР- 

. 25 ГОДИ- 
КАТО НЕЗАВИ- 

МЕЖДУНАРОДНАТА СЦЕНА

На й-г оля мото 
движение за мир

Изнасяйки отчет за дейността на движението 
през изтеклите три години, индийският премиер 
Раджив Ганди призова САЩ, СССР 
ядрени сили да прекратят всички ядрени експери 
менти и да ористъпят към преговори за междуна 
родна конвенция, с която ще бъде забранена упо 
треба на ядрено оръжие. Ганди се застъпи за ос
три санкции срещу ЮАР и за международна, 
ференция по кризата в Близкия изток 
то на всички субекти в стълкновението, 
лно и ООП.

Според 
преса „необвързването 
означава неутралност, 
..постоянна акция

сенегалската кратяване на оръжейна- 
не та надпревара, развитие 
а на икономическото сътру 

дничество между Север и 
Юг, без

и останалите

съглас
но. принципите на движе
нието". Гръцката 
счита, че Осмата конфе
ренция в Хараре е „меж
дународно събитие 
дината". , Необвързаните 
страни, подчертал 
татор на гръцката телеви 
зия, винаги бяха г 
тори на нови акции 
подобряване на

което не може
преса до просъществува нито 

Китай-разгитият свят" 
ският ежедневник „Жен- 
Мин жибао"

кон- 
с участие 
включите на го- подчертава, 

че „Движението е издър
жало всички проби нз 

инициа- гремето".

комен-Раджив Ганди призна неуспеха на необвърза
ните в акцията за прекратяване на ирано-ираксУшя 
въоръжен конфликт и недостатъчните

страни и да изнесе отчет 
пред Министерската кон 
ференция на необвърза- сътрудничество Юг—Юг 
нит страни 1988 година.

противопоста- 
на външен на- 

намеса и укреп- 
по пътя на истин-

резултати в 
относно между необвър

заните и останалите развиващи се страни
за вйки. се 

междуна тиск и 
родните отношения, пре- вайки
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СТРАНИ В ХАРАРЕ
В ПОЛИТИЧЕСКИЯ И ИКОНОМИЧЕСКИЯ КО Т ИЗ РЕЧТА НА ЛАЗАР МОЙСОВ НА ТЪРЖЕСТВЕНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА 
МИТЕТИ V СКУПЩИНАТА НА СФРЮ ПО ПОВОД 25-ГОДИШНИНАТА ОТ ПЪРВА

♦ ТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА НЕОБВЪРЗАНИТЕ СТРАНИ
♦
* Пионерско и визионерско дело■ ♦
♦
♦
:

чувствнелни въпроси; Пионерското и визионерско начинание на Тито и останалите инициато 
ри и основоположници на Движението на необвързаните страни по време 
на ескалация на студената война и блоковата конфронтация получи пъл-

1 септември 1961 година, когато в Белград
♦

но потвърждение и признание на 
бе открита Плявата конференция на шефовете на държави или правител 

ства на необвързаните страни. С Белградската конференция завърши пери 
одът на оформление на концепцията и политиката на необвързване и запо 
чна нова епоха в международните отношения-

♦
• НЯКОИ ВЪПРОСИ МОГАТ ДА ПРЕДИЗ * 

ВИКАТ И ИЗВЕСТНИ РАЗМИНАВАНИЯ > ♦
.♦♦

В. Политическия комитет във вторник 
на дебата по чувствителни въпроси, които могат

започ-
В Белградската декла мени в света политиката 25 страни—участнички 

рация бяха формулирани и Движението на необ- Белградската. , конферен-
ьързаните страни получа ция, Движението нараст

на над четири пъти и 
днес има. над. сто пълно
правни членове,.. Това по 
казва, че политиката на 
необвързване обективно е 
в курса на новите истори 
чески тенденции, отразя
вайки общите, реални и 
исторически интереси на 
всички народи.

в♦Да предизвикат и известни разминавания. Макар ^
че преобладава мнението, че трябва да бъдат при ♦ основните цели и -приори 
ети формулации в подготвения от Зимбабве текст * тети на необвързването: 
на Заключителния документ, до Комитета се пода ф 

във връзка с обстановката в -Чад, ❖
разведряване на универ
сални основи, мир и си- 

Ф гурност за всички, общо 
п „ ♦ и пълно разоръжаване,Страните от АСЕАН и Виетнам обаче не са съг ^ махване на апартейда,

ласни на Осмата конференция да се „отваря до- О рзсизМа и вс;,чки ВИДОВе
снето Кампучия. Югославия и Алжир предложиха | ДОМИНацИя и хегемония,

- допълнение на текста, в което се подчертава взаи ^ преодоляване на пропаст 
мозависимостта между сигурността в Европа и Сре > та между ра3витите и ра 
диземноморието и се оказва пълна подкрепа на ^ звиващите се страни, ук
предложението за свикване на конференция на ^ репване на всестранно
външните министри на средиземноморските необ- ф международно сътрудни- 
вързани страни през 1987 година в Югославия. ♦ честв0 афирмация на 
На конференцията трябва да бъде постигнат до- ^ ролята на ООН в меж- 
говор за разширяване и укрепване на сътрудниче «. дународните отношения, 
ството между тези .страни. ж

Либийската Джамахирия предлага амандма- ♦ 
ни; в които се застъцеа за най-остра осъда на аме ф 
риканското въоръжено нападение на Либия.

ват амандмани 
Кипър, Кампучия, Средиземноморието, и пр.

От голямо значение за 
целокупното развитие на 
международните отноше 
ния и международно ра 
зведряване бе концептът 
на универсален детант, 
оформен от необвързани 
те страни още на Пър- 

конференция в Бел

♦
♦ Лазар Мойсов

ваха все повече привър
женици и сплотяваха все 
по-голям брой страни. От

в ПърватаУчастниците
конференция повдигнаха 

проблевсички ключови 
ф ми на съвременния свяг 

В дебатата в Икономическия комитет особено ♦ и предложиха платфор- 
необходимостта да бъде установен X ма за разрешаване на 

диалог Север—Юг. При това бе изтъкна- ф. същите от аспект на об-
въпроси, дъл ♦ щите интереси, опазване 

Същевременно * то на мира в света и обе 
^ зпечаването на сигурност 

и свободно развитие за

вата
град, като единствен път

Принципите на необвързване, форму- 
Белградската конференция, дълбо 

основите на вън

бе подчертана
истински
та взаимозависимостта на валутните лирани на

ко и завинаги са вградени в 
шната политика на СФРЮ.

Последователната и упорита борба на 
х Югославия и президента Тито за укрепване

на необ

търговията и развитието.говете,
необвързаните страни съгъласуват оценките си за ф

положе- ♦актуалното международно икономическо
ние Актуализирана бе идеята за свикване на кон- ^ вси гки.
Ференчия по валутни и финансови въпроси. Окара ♦ в п ователната си 
на бе пълна подкрепа на „Групата 24 развиващи ф йппбз за
се страни, преуседате.лствуващ на която наскоро $ и ав е а п
ще бъде Югославия. ж

ролята на Движението и политиката
целия свят и срещатвързване са известни 

най-широко признание и уважение.

за опазване на световния 
мир, който е неделим 
днешния 
свят.

в
по- взаимозависимждународния живот,

необвързаните иматВЪРЗАНИТЕ СТРАНИ неже

събитие на годината“ „силна роля и значение в 
света”. Според „Скантеа 
в периода след 
конференция в 
„Движението се афирми- политиката на необвър- 

голяма зване се афирмираха ка
то историческа нужност 
и съществен фактор за 
промени в неравноправ
ните международни от- 

Възходът на 
неговата

През изтеклите 25 го- 
първата дини от Белградската кон 
Белград ференция Движението и

Бел-рическата среща в 
град преди 25 години до 
Хараре Движението 
отказа от коренните си „Както и преди 25 го- 
прииНипи". Румънските дина, когато в Белград 
средства за масова инфо- бс проведена Първата

изтъкват, чс Ос- нференция на шефовете

само 25 ра и израстна в 
прогресивна сила”.

„имашенеоб- 
извънблокова

чалото 
страни-членки , а в Хара
ре са „около две 
от страните . „
планета". „Халидж таимс 
(Дубаи) подчертава, че 

последните години

ска независимост,
вързване и 
политика”.

нс сетрети 
на нашата

наВ пригодна статия
ежедневник ко

френския 
„Либерасион" се изтъква, 
че движението е „отбеля- 

спектакулярен

ношения.
рмация
мата конференция на не 11а държави или правител 
обвързаните страни в Ха- ства на 

събитие от първо- страни ■
„Жиче Варшави" — така 
и днес необвързаните сто срешеше и 
ят пред предизвикателет- бпойни проблеми и пре-

Имаше и опи-

Движението и 
политикапрез 

движението беобаче не 
праволинеен. В действува 

си на международна 
Движението се 

-се среща с

мина през сс необвързанитена- 
изтеклитс

по въ-изпитаниязало
предък” през 
25 години. Защото в иа'

риозни 
преки това 
рен фактът, чс от „исто-

подчертава пето 
та сцена

остана безспо рарс с 
степенно значение в ме-

сс отнася към

ха ДжГр^рлаГшрГ ^^ » ;Гтр\с““щаГГна„рс„ъ- 
Тито, Гамал Абдсл Нас>р, Ахмет У ^ ^ в движс,шсто иа необвързаните 

Кваме Нкрумах, днес страНи виждаме голяма сила, която
в едно от иай-големите стра ивопоставя на войцата и агре- 

международни дви империализма, колониализма и
сила, която повишава потен- 

и добрата

пата на историята, коят.о пятствия. 
ти на необвързаните стсплотено

действува- ран„ ла бъдат натрапе
ни изкуствени дилеми.

от тях изисква
и решително 
не". Напомняйки за 
реките на движението и. да се внесат в редиците 

велики

ко-

им делби и полариза- 
пии. да бъде пренасоче 

нихетър” (Швеция) Но. Движението; за да ста 
изтъква надеждите, че не ре инструмент иа блоко- 
обвързаиите и занапред вата ПОЛИТ11ка и да бъде 
ще „останат вън от воеи на маргииите
иите съюзи и влиянието „ъбчтчя
иа великите сили". на световите събития.

за „петимата му 
основоположници", „Дагкарно и 

риализирана 
и най-авторитетни
жени я.

Съветският 
щето необвързаното

пес
расизма, 
диалитс 

сс воля"-
съюз е против станови- 

движснис да
иа конфР011' 

Запад и с

на мира, разума

Михаил Горбачовнаблюдава през призмата I 
тациите между Изток и
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ЗА ПРАЗНИКА — ГОЛЯМ БРОЙ НОВИ ОБЕКТИПРАЗНИЧНА БЕСЕДА С МИОДРАГ РИСТИЧ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОС В 
СУРДУЛИЦА

ТРИ ФАБРИКИ, ДВЕ 

ГРАДИНКИ, УЧИЛИ
ЩЕ, БИБЛИОТЕКА...

ПРОВЕРЕНА N ОБЩЕСТВЕНО 

ПРИЗНАТА „РЕЦЕПТА“
# Още една година на възход, напу.т на кризата # „Рецептата" гласи: 

сдружаване със силни стопански колективи, финансова помощ от републи
канския Фонд и пълно единодействие в общината # Голям брой нови про
грами чакат „зелен сигнал" В Клисура днес ще бъде пуснат в действие 

цех за одеяла и по този повод Ще се състои го- 
, лям народен митинг

Хубавата традиция на сурдуличани да посре
щат Деня на освобождението си е многобройни 
трудови победи и тази година получава пълно 
твърждение. За празника са готоеи да бъдат пус
нати в действие или да бъдат предадени на упо
треба редипа нови рбщгстгени обекти в стопанст
вото, учебното'дело. културата, електрогнабдява 
не то, комуналната дейност и други области.

Денят на освобожде- сови проблеми, ние успя- 
нието на Сурдулишка об
щина от фашизма — 5 
септември ни бе повод 
за празнична беседа с 
Миодраг Ристич, предсе
дател
скупщина ' в Сурдулица- 
Другарят Ристич направи 
малка рекапитулация на 
постиженията на община 
та през четиридесет и вто 
рата година на свободно 
социалистическо 
тис п подчерта най-непо- 
средствените задачи до 
края на 1986 година.

гите, а имаме и голям 
хме да запазим офанзи- брой безработни. Тези 
вата си й решаването на два проблема ни карат 
комунално-битовите про- да „измисляме" нови про 
блеми. грами в областта на об- по-икоиомичес-ществепо 

кото развитие. До Нова 
година трябва да започ
не изграждането на цех 
в рамките на ООСТ „5 
септември" за производ
ство на части за автомо
билите „Застава 103/104". 
За целта са обезпечени 
870 милиона динара. Тр
ябва да започне рекон
струкция на стария цех 
на „Кощана". Това е ед
на от приоритетните ни 
задачи, понеже с реали
зацията й се създават ус-

11а какво се дължат ви
соките ви резултати?

Общинскатана

— Нашата „рецепта" е 
проверена и обществено 
идизната; сдружаване с-е 
силни колективи от сто- Вчера (4 септември) по тържествен начин бя

ха предадени на употреба 4 нови обекта в Бело 
поле: детска градинка, основно училище, полигон 
за обучаване на водачи „Б" категория и трафо- 
пост 35/10 КВ. Тържество имаше и в с. Йелашни- 
ца, понеже и там вчера бе предадена на употреба 
нова детска градина. На 4 септември бяха търже
ствено предадени на употреба и два твърде важни 
обекта в Сурдулица: библиотека и мост на река 
Върла.

пански центрове, финан
сова помощ от Фонда за 

развитието

разви-

насърчаванс 
на изоставащите краища 
и пълно единодействие в 
общината.— В утрото на вели

кия ден нле, сурдулича
ни, с гордост можем да 
кажем- измина още една- 
година на възход, напук 
на кризата 
Ристич. — На 4 и 5 сеп
тември откриваме три 
стопански цеха с общо 
над 250 работни места, 
две детски градини, осно
вно училище, библиотека, 
мост и два трафопоста. 
В периода между два се
птември бяха Завършени 
още два моста в Божи- 
ца, 2 трафопоста 35/10 
КВ, 2 . трафопоста 10/0,4 
КВ, електрическа мрежа 
в Радичева бара. Долно 
Романовце, Киевац, Лес
кова бара, „Ромска маха
ла" в Сурдулица и „Де- 
дичина махала" в Божи- 
ца, 10-киловолтов далеко 
провод до Ново село на 
дължина 14 км, 4 трафо- 

.поста и по-голяма част 
от електрическата мрежа

ловия за приемане на 400 
нови работника. До края 
на годината, трябва да бъ 
дат приети всички реше- 
пич във връзка с Третата 
Фаза на хидросистсмата 
„Бласмна". Това с 
рама, която обхваща 600 
обекта в Сурдулица, Цър 
на трава 
Готвят се конкретни про 
грами
,.25 май".

Празничният ден (5 септември) също 
изобилствува с подобни тържества. След тържест
веното събрание на Общинската скупщина и из
пълнителните органи на обществено-политическите 
организации, което ще започне в 9 часа в залата 
на Народния университет, в Бело поле ще бъде 
пуснат в действие цех за производство на термо
изолационни плочи къ.ч ф-ка „25 май" в състава 
на „Галеника ' от Земун. След това тържествената 
атмосфера ще бъде „пренесена" на Власина, 
дето те бъде пуснат в действие, цех за производ
ство на прекъсватели на далечина, построен от 
ООСТ „5 септембар", и трафопост 35/ю КВ. В 
13,30 часа в Клисура ще бъде пуснат в действие 
цех за производство на одеяла в състава н „ТИГ" 
— Гърделица. По този 
народен митинг.

сподели ще

прог-

и Босилеград.
къ-в „Мачкатица",

селското, 
ското и водното 
ггво. Електрификацията 
продължава с ненамален 
интензитет.

гор- 
стопан-Миодраг Ристич

Когато става за сдру
жаването с колективи от 
други среди, разширява 
лн се този процес?

повод ще се състои голям
Разговора води: К. Г.

К. Г.
— Тази година успях НОВАТА ФАБРИКА НА „25 МАЙ" 

ме да привлечем „ТИГ"
— Гърделица, а вече до- Поход към висок доходгодина на „наша терито
рия" може би ще се поя- 

в това село, далекопровод ви „Крушик" от Валево- 
Промая — Долни Топли Идеята 
цол на дължина 5 км, 3 
трафопоста и 2,5 км сле

• Годишна продукция: над 8 милиона 
е назряла и до Ратни метра разни плочи # За 

края . на годината ще се Фабриката са изразходвани
динара О 50 нови работни

квад- 
построяването на 

700 милиона

При изчисления въз ос 
нова на сегашните цени, 
стойността на продукция
та ще бъде 
над 6 пъти и ще 
зе на около 6/5 милиар
да динара. Според думи
те на директора на фаб- 
риката МИЛОРАД СТАЙ 
КОВИЧ, заплануваният 
остатък от дохода трябва 
да достигне 
ард динара^ Специалисти
те от фабриката обаче

околоопитаме да направим кои 
кретен договор.

местактрическа мрежа в Д. То
пли дол и други обекти.

Кои особени факти мо
гат да се подчертаят във 
връзка с тези Внушител 
ни постижения?

И при' остър недои
мък на средства за сто
пански инвестиции ние 
построихме три производ 
ствени цеха. Това означа
ва, -че за добра програ
ма, винаги има пари. Вто
ро. 5 септември 1986 го
дина -може да.се нарече 
и .-.исторически ден", пб- 
неже за. първи път откри
ваме: стопански цехове в 
районни центрове. Пла
нът по „трудоустрояване 
за.. 1986 година още сега 
е преизпълнен с висок сеца... 
процент; И накрая, въ
преки немалките финан-

увеличена
В Деня на оспобожде- 

на Сурдулишка об 
шина от фашизма фабри 
ката за минерална 
на „25 май" в състава на 
„Галеника" от Земун шр 
стане по-богата

20 000 тона 
на минерална

възле-Представитслите на Фо
нда често изтъкват, че 
„малките" общини искат 
помощ, а нямат качестве 
ни програми и несъвест- 
но ползуват 
средства. . .

импрегнирани ето
вълна го

дишно или над 8 
на квадратни метра 
ни плочи. В

милио
въл- оаз

изграждане
то нз новата фабрика 
сложени около 700 
она динара. Половината 
от тази сума е обезпече
на от фо.чпахза

отпуснатите са
милис една един мили-

—■ Голям брой 
програми досега успешно ага дума’за производст- 
издържаха всички ^изпи
ти и въз основа нд тях 
получихме средства. Към 
отпуснатите средства 
отнасяме най-съвестно и 
рационално 
всеки .динар.

производствена линия. Стнаши

насърча-, 
изос- 

краища в репу 
50 милиона 

„Галеника", 
е отпуснала

преценяват, че този изол 
ационен материал занап
ред ще се утщтрбява мно 

е го. повече Затова ще про 
дължи с оабота и досе
гашната

во на термоизолационни
плочи от

в»не развитието на 
таващитеимпрегнирана 

вълна, които ще се ползу 
зуват като топлинен и

бликата. 
обезпечила 
65 милиона 

в жили- износната 
щни обекти, термоакуму- ■ „Гонене", 
лационни

се .

ползуваме звуков изолатор производствена 
това шеорганизация

_ 50 милиона е
пещи. бойлери, вложил люблянски См 

перални машини, парни елт". загребски Монт 
котли и пр. ияг’’ е помогнал "с 92

ЗОИЛ „Дунав" С 10 
„Югобанка"

линия, а след 
се произвежда комбини 
Раи асортимент минера
лна. вълна.

На работа във Фабоика 
и та зз начало ще работят 

50 работника.

До края на годината ос 
тават още непълни 4 ме-

— Нашата община В.новиявсе чек на „25 
май ще се. произвеждат

още е далече от разви
вай с 80 милиона динара.__ » -
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РАЗГОВОР С ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БАБУШНИШКА ОБЩИНА СЛАВОЛ 
ЮБ МИЛАДИНОВИЧ Бабушнишкият

„феникс"ЧРЕЗ СДРУЖАВАНЕ 

ДО ПО-БЪРЗО 

РАЗВИТИЕ

■V

на. Трябва да кажем, че 
значително 
ме” и личните доходи
— споделя Чирич. от 
21 010 дин. през юли 1985
— на 43 439 дин. сега; а 
до края ,на годината ще 
пораснат на над 55 000 
динара.

За бабушнишки „Текс- 
тилколор" може да се ка
же, че е като птицата 
Феникс — неуншцожим! 
Само в продължение . на 
десет години от този тру 
дов колектив се ,,роиха"

...поправих- ,

Утре, на 6 септември, е празник 
-на свободата на Бабушнишка община. 
На тази дата, преди 42 години, парти 
заноките войски освободили града и 
околността от българо,фашистка оку
пация, а сетне продължили да участ
вуват в боевете до окончателното ос 
вобождение на страната. В четириго
дишната кървава епопея —"свободо
любивите лужничани „са дали над, 700 
свидни жертви.

След освобождението, и в Бабу
шнишка община, както в цялата стра

Славолюб Миладиновци .
две нови трудови органи 
зации —■ п^рво „Лисца"., 
а сетне, и „Първи май”. 
И двата пъти мнозина 
предричаха на „Текстил
колор" лоша съдба, а 
той

Поради стопанските затруднения 
— главна задача в момента е да се 
използуват по-пълно съществуващите 
производствени мощности, като се 
създават условия, за .разширяване и 
модернизиране на същите и открива
не на нови цехове.

# Планираме занапред производ 
ствени мощности да строим в по-го- 
лемите местни общности — сподели 
Миладинович. Така Ще се намали на-

ЦЕХОВЕ В ЗВОНЦИ 
И СТРЕЛЪЦ-

Любиша Чирич изтък
ва, че добрите делови рс

той се нареди
сред най-успешните тру-

общи- зултати се дължат. и на 
все по-отговорното отно- 

работниците 
към трудовите задачи и.

производ-

дови колективи в 
ната, а спортните гаще
та, постелното бельо и шение нана, се разгръща усилено социалисти

ческо изграждане, така че днес този др., изделия все повече се 
търсят.

На какво се дължи то-
качественото
ство.

I тиска на града, а Ще се създават ус
ловия хората да остават и на село.

I Изострените условия на стопанисва
не, високите лихви, и загубите в някои 

сдружения

край напълно е променил своя изглед. 
По случай празника на свободата бе
седвахме с председателя на Общинс- 

СЛАВОЛЮБ МИЛА-

— Ние изобщо няма
ме склад готови стоки.- 
Те отиват на пазара още 
докато са „топли" —каз
ва той.

ва?
•—• Преди всичко на 

сплотеността на нашия 
трудов колектив — изтък 
ва директорът на „Текс: 
тилколор" Любиша Чи
рич.. Работим колективно, зини в 
договаряме се. и ето. и паланка и Враня, стоки- 
резултате са налице. те на „Текстилколор мо-

Трябва да се изтъне и жете да намерите в поч- 
това. че към средата на ти всички магазини на 
годината „Текстилколор" текстилни стоки, 
получи нови хубави поме 
щения за които са израз 
ходвани над 
динара, и днес 120-те ра 
ботника наистина имат 
всички условия за трудо
ва изява. В полза на то
ва говорят и шестмесеч
ните резултати.

— В първите шест ме

ката скупщина 
ДИНОВИЧ.

На тържествената сесия на Об
щинската скупщина в Бабушница 

Щ на която доклад за 42-годишното 
— свободно социалистическо развитие 

на общината ще изнесе Славолюб

основни организации на 
труд („Тъкачния цех", ООСТ „Църни 
връх" и др.) ни създават големи затру 
днения. Също така засега и личните 
доходи в общината са с 12”/» 
републиканското равнище, макар че 
през последната година са увеличе- 

Имаме известни, про-

Освен собствените мага 
Бабушница.. Белаизпод

Щ МИЛАДИНОВИЧ, председател на 
скупщината, а освен гостите н де
легатите, на сесията ще прнсъству- 

_ ват и първоборцн от този край; 
Ц делегации на братските обшинн Се- 

СР Словения, Плевля в СР

ни значително- 
блеми и в здравеопазването и някои
други дейности.

С обединяването на ,,Църни вр
ъх" със „Сърбия" в Пирот — изтък
на Миладинович — очакваме значите 
лно да се подобри туризмът и гостил 
ничарството в нашия край. Сега съще 

оеални изгледи в скоро вре 
започне да работи и новопос- 

Звонска баня. а ще

Какво се планира в 
, .Текстилкол ор" 
пред?

— Макар че неотдавна 
се пренесохме в нови и 
хубави помещения 
те .се оказват „тесни".— 
казва Чирич. Ето защо 
до края на настоящия сре 
дносрочен план 
да построим 
за на „Текстилколор". 
Но новите цехове няма 
да строим в Бабушница, 

по-големите местни

зана-
Щ випца в 
щ Черна гора, Оджаци и Б. Петровац 
— САП Войводина и на съседните

100 000 00
щ в

общини. и
ствуват 
ме да
троеният хотел в 
бъдат използувани и други природни 
красоти?

СептемврпйСлед връчването на 
ските награди делегатите и гостите 
ще посетят новите помещения 

8 „Текстилколор".
на трябва 

втора фа-В скоро време трябва да започне 
да работи и мелницата в Любераджа 
с мощност 800 кг в час, завършва 

трафопост в Бабушница, „Балкан 
изграждане на втора фа- 

годииата бяха ада 
помещения

сеца на годината осъще
ствихме 255 448 000 дина— Бабушница днес, и Бабушница 

— това почти са две 
пеша. Самият град

64°''» повече огсе ра, или 
същия период на 1985 го
дина; доходът възлиза на

преди 42 години
то- иов 

се готви за
несравними 
гава беше западнал, а населението му

от четиригодишните
Много селища

а в
общности. Планираме то 
ва, да бъдат Звонци и 
Стрелъц. в
най-изгодни условия — 

Любиша Чирич.

87 902 000. динара, или с 
62”/» в повече от дани, а 
чистият доход е 30 543 000 

10”/»

за, а в началото иа 
птирани и модернизирани 
та на „Текстилколор".

_ Кои са основни развойни насо
общината занапред?

— Най-голямо внимание ще лос 
летим на интензивираяе на селското 
стопанство. В тази насока вече и дей- 

1989 година би трябва- 
овцеферми и

беше измъчено
които имавоенни опустошения, 

бяха опожарени и ограбени, а имаше 
Хората се препитаваха 

печалбарство — спо-
динара. или с около 
повече от първото полу-и гладуващи, 

от земеделие и 
деля Миладинович.

сподели
ки на М. Андоновгодие на миналата годи-

освобожделисто и в 
новВеднага след

Лужница започнал да се строи
велико дело.

IРАТКО МЛАДЕНОВИЧ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОК 
НА ССТНС

ствувамс, а до 
ло да имаме

живот. Започна се едно 
което продължава и днес. няколко

ферми за кози.
Към край е изграждането на фср 

мата за 1300 овце и 500 кози на Дър
ли връх, във В. Боииици се строи фер 
ма за 3000 овце, предприемаме мерк I 
за комасация и ароидация па земята, 

начин сс уедрят коопе- 
4 за

Вода във всеки дом 1— Най-напред никна химическата
промишленост „Лужница казва и 

- малки работи 
днешния „Текстил 

Велико Бонин-

:
ладинович. След нея от ч
лници изникнаха и 
колоп", „Балкан" във

През последните няколко ю- 
сдружаването на 

оргйниза 
и благода 

Фонда за сто-

В. рамките на изграждането на регионалния т 
водопровод Любераджа — Ниш,'е предвидено да Щ 

и в Бабушница и селата, намиращи се щ
като но такъв
пативните площи и станат годни 
механизирана обработка. Коопера
ция .Будучиост" е набавила пови сел 
скостопански машини, а планира да 
реализира

Освен това

ЦИ и др. се доведе
край трасето на водопровода.

— В момента в тази акция
местните общности в Долни Стрижевац,

уведоми Рат-

дини, благодарение 
труд и средства с трудови 

по-развити краиша
■най-напред са

кии от
рение съдействието па 
лански изостанали краища

„Бабушница" (цех, на
СР Словения, „пърли.

на известна 
Пирот, 

„Бал- 
Ниш

;отишли
Горчиици, Сурачево и Драгинац ни

Младенович. председател на Общинската кон 
ференция на Социалистическия съюз, а следват || 
ги Горно и Долно Кърнияо. Проваленик. В Дол | 
ни Стрижевац например са събрали към 7 мил - •
на от местно самооблагане за водопровода, а в о - , , 
таналите села са събрали значителни с^ми' „„ 
настоящата есен топа ще бъде една о\ г ‘ |
акции на Социалистическия съюз — подчерта ^ 
Младенович.

нови програми.
от началото на нас- 

годииа в ход е обединяване 
кооперации в една 
организация в рам- 

комбииат

се съз-
конфек- :кодадоха •гоящата

земеделските 
селскостопанска

иа агропромяшдения

пия „Лисна" от 
май"- трудова 
та конфекция „Първи май в 

автогума.

и аединица
ките
Ниш", като по такъв

по-добри ■ условия за развитие 
този край

начин се съз-„Тигър" — вътоешна „
кан" се обедини с „Ястребаи ” 
и др. По такъв начин д‘пеС ” ег‘и 
та с 24 000 жители имаме 32(ю з .

1200 души търсят ра-

дават 
иа селското 
изобщо-

стопанство в

М. Андоновмакар че оше 
бота. СТРАНИЦА 5
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ПРЕД 8 СЕПТЕМВРИ — Д1ЩЯ ИЛ ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА ДИМИТРО ВГРАД

Има постижения, проблеми, но н 

неизползувани възможности
изтъкна Младен9 Необходим е остър запой и работата на псички 

Димов председател на ОК на СКС
и на чуждестранния па- що, включвайки и разви- 
лар. Това можем да ос'ь- тисто на самоуправител- 
щсствим чрез свързване пата делегатска система, 
и сдружаване не -само на Освен това своеобразен 
общинско равнище, но и принос в развитието на 
много по-широко. Второ, общината щс даде и про- 
да сьздадсм материални грамата за развитие 
условия (производствени граничните общини, 
и други мощности), с "по 
мощта на които през 
следващия период да мо
гат да се използуват при 
родните богатства на об
щината, които не са ма
лки. Това са на първомя-

Четирдесет и втората 
годишнина от освобожде
нието ■ си, Димитровград
ска община посреща ? ви 
дими резултати. В стопан 
ското развитие от занаят
чийство до съвременна 
промишленост, премахва 
не на неграмотността, пъ
лна електрификация на 
общината, пълно нацио
нално, социално и поли
тическо равноправие в 
рамките на социалистичс 
ска Югославия. Разбира 
се имало е и трудности. 
Явилите се през послед
ните няколко години ико 
номнчески' и политичес 
ки проблеми в страната 
не заобиколиха и тази 
община, някои, дори се 
изявиха в по-сериозна 
форма. Това са миграция 
та на специалисти и дру-

на

„БАЛКАН” ВЧЕРА, ДНЕС И УТРЕ
—- Къде е мястото и 

каква е ролята на Съюза 
па комунистите в общи
ната в развитието й?

„ Развитие с интензивни темпове
Преди няколко години туристичсско-гостилни- 

чарската организация „Балкан” от Димитровград 
бе скромна организация с едва 50 60 заети, с ни
ска акумулация и без ясни насоки 
След интеграцията с „Компас” — Любляна и мно
гостранни усилия на трудещите се, „Балкан" зак
рачи с големи крачки напред, така че днес се 
числи към най-акумулативичте
само в общината, но и в региона, а броят на за- 

нарастна трикратно: сега има 155 работни-
са приети

— порочната прог 
рама ои икСШоМИЧсска за развитие.сто селското стопанство, 

особено животновъдство отаииляоацм*, артичнил!
анализ ча ч-ункциоиира-то, туризма, къдсто мак

симално трябва да бъдат 
използувани транзитният 
туризъм, които като от
расъл трябва да намери 
свое място в развитието родслсния, са силен им- 
I Л пулс за всички суоектив-

пс па поли1ическага еис 
гема осъщественото рав
нище на производствени
те сили и конгресните ои-

организации не

етите
ка и само от началото на годината 
нови 35 работника.

През последните години .Балкан" значително 
разшири мощностите. Край гранично-пропусква- 
телния пункт „Градина" изникна туристически

-., Ш ни сили, трудещи се и 
граждани начело със 
елен-ч, в мобилизацията 
за премахване преди вси 
чко на собствените слабо 
сти, а същевременно са 
и гаранция, че ако_ се 
обърнем към труда и от
говорността, можем да 
създадем условия за по- 
годяма крачка напред. 
Вече осъществените сто
пански резултати в нача
лото на годината и до

ги креативни кадри и 
още изоставане в разви- 

по-ната-—тието. Какви са 
тъшните развойни- пер
спективи на тази общест-

комплекс за оказване на туристически услуги ка 
транзитния туризъм. Наред с това през май бе 
реновиран, адаптиран и доизграден хотела, в гра
да, който премина от ..Д" в Б" категория и от 
60 получи 96 легла, във ясяка стая има баня, а 
в ресторантската част има 160 места и кафенето 
80 места. Твърде показателно е, че самата трудова 
организация е отделила собствени 160 милиона 
динара, а само 40 милиона е отпуснал Фондът 
за насърчаване развитието на стопански недоста
тъчно развитите краища. Това показва, че труде
щите се тук съзнателно са отделяли повече сред
ства за развитието си. Налице са и първите резул
тати: през юни мощностите се били използувани 
с 60 на сто, а вече през август 80 до 90 на сто. 
Само през август е реализиран доход от 13 ми
лиона динара. Все по-често в хотела се отбиват 
чуждестранни туристи, въпреки че все 
достатъчно изрекламиран, относно през този ту
ристически сезон започна по-късно да работи.

Тури етическо-гостнлничарският обект „Гради
на също постига завидни резултати, 
плекс в периода на

общ-вено-политическа 
ност потърсихме отговор 
от председателя на Общи 

. нския комитет на Съюза

1

на комунистите в Дими- ,
тровград МЛАДЕН ДИ- ЗапяХ
мов.

— Средносрочншгу. пла 
нов период (1986—1990 
година) за димитровград
ското стопанство, инфра
структурата и обществени 
те дейности представля- • 
ва преди“ всичко период 
на стабилизация, изтъкна 
Димов, но и период, през 
който трябва.да използу
ваме досега неизползува
ните природни, географ
ски и други възможности 
За много по-бързо 
витие на общината и за
силване на материалните 
и производствени сили. 
Предпоставки за 
качествена и количестве
на насока се намират 
постановленията на посо-

днес в страната и в на
шата община конкретно, 
юворят че в тази насо
ка има видимо подобре
ние. Наистина не е въз
можно така бърза да се 
издължи дълга, който са
ми сме си създали. Зато
ва трябва да направим ре 
шителен завой в работа
та. Аз бих казал най-на
пред на всички рковод- 
ни тела и стурктури, а 
след това и сред труде
щите се и гражданите в 
трудовите 
местните общности, на
всякъде. Във всяка среда 
има конкретни проблеми 
и слабости и затова в ак
цията на субективните

Младен Димов

туристическо-гостил- 
ничарската и търговска 
зона на гранично-пропус- 
квателния пункт „Гради
на". Трета насока трябва 
да бъде постоянна и си
гурна крачка в развитие
то на дребното стопанст- 

производствено и

още не. е

Този ком-
краткото си съществувание 

разнообрази дейността си и сега почти няма об
ласт от транзитния туризъм която да не е об
хваната. Тук се

Раз‘ во
за оказване услуги на гра 
жданите - 
да. така и

както в гра- 
в районните 

центрове на общината. 
Това трябва д\_. създаде 
покрай вече съществува
щите условия за живот 
(здравна защита, водосна 
бдяване и електрифика
ция) разрешаване 
Фраструктурните 
леми, пътищата 
всичко.

оказват гостилничарски услуги,
следите реки услуги, паричен депозит, продажба на 
бонове, дистрибуция

организации.това в
на международни разрешител 

ни за пътен транспорт, митнически услуги прода- 
ж а на сузенири, спортни реквизити и хранител
но-вкусови изделия и прочие.

Заетите тук наброяващи 62 работника 
гат изключителни резултати: така 
първите шест месеца общият 
нен със 154

в

чената средносрочна про
грама, Дългосрочната про 
грама за 
стабилизация и Конгрес
ните определения. - 

■ — Кои

сили комунист трябва 
да бъдат на челни пози
ции. СЮК и 
субективни сили

, пости- 
например за 

преизпъл- 
114. го-

икономическа
на ин- 

проб- 
преди

останалите доход е
, изкупуването на валута гъс

: ое7>!,пупРОКИТе УСЛУГИ СЪС 169 на сто и пр- Спо- 
I нарежда „а Наппаботник тази Делова единица се 
= след^паничип Р° МЯСТ° В Юг0СЛав>™. веднага
I лед 1 Ранично-пропусквателния пункт Шентил.
I нъов ГГ2 акумТлация <към 60 милиона 
I Балкан" саУняЛИ^ п®рспективите за развитие на

трябва Сп°Ред сред«осрочнатагряова да се построи хотел 
пропусквателния пкункт г пп тт^,,Балкан" — рестопя^ 6° ?егла* адаптация на 
адаптация на Гойното"& ,обществено хранене, 
(идейният \ «Ъмринг край Желюша

{ Погановоки манастио^0^' М°ТЕЛ с бунгаЛа край 
и | питаловложенията през този°пеп ЛвГЛа' к°бЩ° Ка 

: стигнат 2,1 милият,, период трябва
5 кан" има хуб!? РДД-ДШ1а-а- Ка1СТ0 

има хубави перспективи за

са длъжса основните 
А развойни насоки, в сред- 

носрочния план?
да се изборят за 

добро бъдеще, защото то 
ва е дълг пред работни
ческата класа и следващи 
те поколения. Съюзът на 
комунистите в общината 
вече е направил операти
вна програма за мобили
зация на своите 
положителни ефекти 
или се очакват

ни по-

Това са, триТе 
насоки в нашето 
тие, които трябва датлас 

, съществуващата струк нат по-бързо 
тура на. стопанството в на 
птата община трябва да 
издигнем на 
равнище в смисъл на

основни— Според мен това са 
три основни насоки. Пър разви-
во само заразвитието 

и на обществените дей
ности каза Димов. прог- 

на гранично-
рамаВси

чко това трябва да съз- 
рр- Даде условия за по-добри 

ганизираноет и специали- материални условия на 
зация на производството.
Като казвам това

по-високо редове и 
има 

посредст- 
на кон- 

становища 
приетите документи.

труда, по-висок стандарт
на .заетите и гражданите

гакива артикули, които са на "много“други жизнени 
търсени и на домашния, въпроси в общината изоб

вом реадизация 
кретните

имам
предвид производство на разрешаване

да до- 
личи „Бал-

А. Т. | развитие.
Ст. Н.\СТРАНИЦА 6
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РАЗГОВОР С ИВАН ВАСИЛЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОК НА СКС В БОСИЛЕГРАД ПО СЛУЧАЙ 42-та ГОДИШНИНА ОТ ОСВО
БОЖДЕНИЕТО НА БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

Със сдружени сили и занапред
Благодарение политиката на Съюза на, югославските кому

нисти българската народност в Югославия, следователно и насе
лението в Босилеградска община, от освобождението досега из
писа наи-светли страници в историята си. В осъществяването на 
националното равноправие особена роля играе

развитие, което през последните десетина години има по-уско- 
рен темп. В това развитие важна роля играе Републиканският 
фонд за насърчаване развитието на икономически 
краища и тази помощ няма да изостане и занапред — подчерта
ва Иван Василев, председател на ОК на СКС в Босилеград

изостаналите

и икономическото
Изминаха 42 години 

откакто българската на
родност в Югославия се 
Освободи 
кия окупатор. Под 
удар на партизанските

на СЮК и другаря Тито, 
ко^то правилно 
националния

свързани със све- в общината понастоящ
ем се грижат към 70 зд
равни работници, от ко 
ито над 20 лекари и лека 
ри специалисти.

все още изостава, което 
постави занапред трябва да се 

премахва. Тази щел мо- 
же да се осъществи с по
нататъшна помощ на по- 
широкото общество, чр- 

селско- ез икономически по-сил- 
то стопанство, образова- ни организации. В това 
нието и пр. са гаранция отношение Съюзът на 
за нови завоевания зана- комунистите в община- 
пред. В това отношение та полага усилия сегаш- 
от особено значение бе ните цехове в Босилег- 
сдружаването на труд и рад да разширят мощно 
средства с по-развити схите си. Водят се разго- 
среди. Със сдружени си- гори с няколко органи- 
ли ще крачим и в бъде- -зации в региона и извън 
ще. Всъщност това е оп- него, които да открият 
ределението и на 0!ЮК — стопански обекти в 
подчертава Василев.

нии са 
та. От 36-те села ток по
лучиха 32, а останалите 
ще бъдат електрифици
рани до края на този сре 
дносрочен план. „

въпрос.
от -фашист- Днес с гордост изтъкваме, 

че постиженията в обла
стта на стопанството, ин- 

части на югославските на фраструктурата, 
роди и народности бъл
гарският фашистки враг 
бе принуден да се отгег-

— Отпреди известно 
време значително вни- 

коя мание се посвещава и на 
детската защита. Детска
та градинка в 

е рад, изграждането на 
пътната обект за деца от преду

чилищна възраст в Райчи 
ловци и създаването на 
условия заетите майки 

по-голям

— За по-ускорено раз
витие на общината,
то все още изостава зад 

републиката 
значение

Босилег-лм и да се намери извън 
границите на страната ни 
— там откъдето през ап
рил 1941 година тръгна 
да убива, плячкосва, из
мъчва . . . Младите поко
ления не помнят, но зна

региона и 
От особено
развитието на 
мрежа. От общо 125 км 
регионални пътища в об 
щината само 30 км са ас 
фалтирани, а известно чи да дават още

принос в развитието на 
общината са само едни 
от постиженията в тази 
област. Грижата за най- 
малките и 
продължи

Когато се касае за пъ ва Василев-
тната мрежа един въпрос ____
заслужава особено вни
мание, подчертава наши
ят събеседник- 
Търсят се възможности 
за изнамиране на средс 
тва за прокарване на път Стйте 
от Босилеград до Търго
вище през Дукат и от 
Долно Тлъмино до Кри
ва паланка. Тези пътища

_сло села все още не са 
свъръзани с тях. Затова 
занапред на този въпрос 
трябва да се посвети дъл 
жимрто внимание.

Съгласно Обще
ствения план на об
щината, до края на 
този средносрочен 
период във всеобщо
то й развитие ще 
бъдат вложени око- 
до 7 милиарда и 
400 милиона дина
ра. Запланувано е в 
областта на стопан
ството да се израз
ходват овдло 5 ми
лиарда и 500 мили
она, 1 милиард и 
350 милиона в ин
фраструктурата 

| около 535 милиона 
г извънстопанските 
дейности. Очаква се 

капитрловло-

Непосредствено 
освобождението 
можеше да се помисли, 
че този изостанал чрай 
може икономически да 
се развива. Съгласно об
ществените определения 
и материалната помощ от 
Републиканския фонд за 
насърчаване на икономи
чески изостаналите краи
ща в икономическото ра
звитие на общината, осо
бено гг-?:з последните де
сетина години, настанаха
видими промени. ,,3еле щината ни. През идваща 
Велкович" и „Здравйе" Та година цех за произ- 
от Лесковац и ,,Електро- водство на паста за поли 
босна" от Яйце откриха ране на метали ще отк- 

, — рие
републикан- Едно не бива да се губи 

от предвид: трябва да из 
намираме програми, т.е. 
да се откриват обекти ко 
ито да ползуват суровини 
и възпроизводствени 
териали, с които разпола 
га общината ни. Тук мис 
ля и на минното дело. Осо

ч след 
трудно занапред ще 

— подчерта-

МАТЕРИАЛНАТА ПО 
МОЩ НЯМА ДА ИЗОС
ТАНЕ ________ _Именно,

Пред Съюза на комуни 
и останалите об

ществено-политически си
ли се намират нови зада 
чи. Благодарение всеоб
щото развитие, сега в об 

ще имат огромна роля в щината в обществения 
развитието на сътрудниче сектор работят около 

Босилеград 1600 души- Не е малко 
обаче и числото, на оне
зи които търсят работа 
— над 1000 души. Съвмес

Иван Василеви

между
ска и тези две 
а последният и за открива 
нето на мината в Карама 
ница — заявява той.

ство
общини.

тези
жения, повече от ко 
ито ще обезпечи по- 
широкото общество, 
да дадат още по-го-

„Електробосна".цехове в Босилеград
резултат на 
ска помощ, и на сдружа- 
г? нс На Труд И средства 

иконо-

тно с усилията за осъ
ществяване на икономи 
ческат§1 стабилизация ще 
се полагат усилия това. 
число да се намали. Това 
може да се осъществи с 
откриване на нови произ 
водствени цехове. Мате
риалната помощ от по- 
широкото обшество няма 
да изостане и занапред, 
което е едно от главните 

детска условия за по-ускорено 
и развитие, следователно и 

за намаляване числото 
нямат на нетрудоустроените.

ИЗВЪНРЕДНИ РЕЗУЛ
ТАТИ В ОБЩЕСТВЕНИ
ТЕ ДЕЙНОСТИ_________

между развити и 
мически изостанали сре- 

сега
тям импулс в раз- 
зитието. ма-ди. В тези цехове 

ррботят на постоянна ра
бота към 400 души- При 

голямо число рабо-

освобождението
живее

Живеейки нов зова 
населението в Бо 

община, |

От освобождението на 
сам особени резултати, 
далеч, по-големи от сто
панските са постигнати в 
обществените дейности.
В областта на образова
нието, културата, 
та и социална защита 
здравеопазването са пос
тижения. каквито 
даже и по-развити среди. 

11а Днес в общината, извее
ла като фабрика за шко 
лчванс ма кадри, всички 
дена завършават основно 
а около 30 на сто средно 
образование. Половината 
гт младите поколения за 
вършават виеше и полу
ди еше образование.

ят че от 
насам Югославия
нов живот, 
живот. бено е важно и оргачи- 

от общината да
на определено време 

цеха 
за сумюнс 

и зеленчуци.
готов скостопанската

ция ,,Напредък", 
строи ферма за 4 хиля- 

пооизвеждат ди овце и 500

тят
(сезонна работа) в 
на „Здравйе"

зации
разширяват дейността си. 
В това отношение

силеградска 
която 95 на сто 

към българската
се чие ссл- 

оргапиза 
която

на- па овощия
Наскоро ще бъде 
цеха на Електронната про
мишленост от Ниш къдс- 
то щс се 
ПВЦ кондензатори.

ли
смело народност, крачи 

пред. По случай Осми се 
освобо- 

Босилеград- 
този нОв

птември Деня на кози пое 
Целта обаждението .на 

ска община, за
налога задача. — Имайки в предвид 

определенията ни за раз
витие на общината до 
края на 1990 година, за
дачите на СК пред кои
то се той намира не са 
нито малки нито прости. 
Трудностите, които има
ме в общсствено-икономи 
ческото развитие ще пре 
махваме само ако повече

чс е да нс сс спрем 
това число, т.с.за постиженията

на общи
Иван

същото 
тази фер 

мииифермите за

живот,
и перспективите 
пата беседвахме с 
Василев, председател 
ОК на СКС в Босилеград-

__ Този начин на свър
и сдружаване на да сс увеличи изкане

между ма с
овце и крави в индивиду
алния сектор животновъ
дството да тласне още по

труд и средствана и икономически 
дава

развити 
изостанали среди
особен принос нс само в 
по-ускореното развитие 
на изоставащите, но и в 
сближаването и в укреп- в ИНФРАСТРУКТУРАТА 

братството и , сд НЕОБХОДИМИ НО- 
— казва пред ви КАПИТАЛОВЛОЖЕ-екс

ВСЕСТРАННИ
ПРОМЕНИ

вече.

Ако някога
мо една амбулатория сс 
,а „ Босилеград гъщсст- внедряваме самоуправите
вува съвременен Здравен лиата и делегатска систе 
дом и пет амбулантории ма. В общината за това

имаме и сили и възмож- 
края

имаше са
От освобождението

се мени 
и картината на 

крайно

ванс на
единството
селателят на ОК на

досега изцяло 
животът
този, дотогава

край, Измииа-

ИИЯ

Не са малки и резулта 
тите в областта на 
фраструктурата. Нс е ма 

числото на селата,

През изтеклия период 
постигнато 

__ продължава Ва

изостанал 
лите години всъщност са 

всеобщ
и здравни станции в се
лата, а планира се изгра 
ждането на още две. За 
здравето на населението

ии-макар че е 
много
силев, общината в иконо 

развитие

пости — каза на 
Василев.свидетели на един 

социалистически прогрес. 
Този прогрес е резултат 

политика

лко
които с телефонни ли-

В. Б-
мичсското си

на правилната СТРАНИЦА У
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СЪВЕТ В ТО „БРАТСТВО"ОТ ЗАСЕДАНИЕТО ПА РАБОТНИЧЕСКИЯ 
I) ЖЕЛЮIIIА

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНАТА ОБШИ0СТ II 
СЕЛО ГРУИНЦИ

Пътят не е в ред НЕЗАРАБ0ТЕН0Т0 НЕ МОЖЕ
ДА СЕ РАЗПРЕДЕЛЯ.Не без.мричмна. и местната общност и село. !■■;

Грулнцп от неразрешените комунално-битови нро- щ 
блеми, изграждането на път от Босилеград до Щ 
центъра на селото, изтъкват не само като първо- Щ 
степенна, но и като приоритетна задача, той“, Щ
както подчерта ККИРИЛ РАДОИКОВ, делегат и 1| и заседанието ма тру- 
Общиноката скупщина в Бооилспрад, в местната Щ допия съвет в трудовата 
общност обосновават поради това, чс такъв как1-- Л организация за обработ- 
вто е сега, през по-голяма част от годината с ие- Ц Ка па сурови кожи „Брат 
годен за движение. щ ство" в Жслюша край

■ — Щом започнат есенните дъждове — казва Щ Димитровград, проведс- 
Радойков, па до средата на април или началото $ . 2с август, както и
на май, поради самия състав па почвата, по-голя- щ събранието на гп.рвичка- 
ма част от пътя е труднопроходим, а на места Щ та организация па Съюза 
дори и нйпьлно непроходим. Затова не без при- Ц иа комунистите мровслс- 
чина вече няколко години разширяването и па- Щ ,;о слн„ дС|| препи това 
стилянето му с чакъл е един от приоритетните за- Щ 11ак) потвърдиха, чс лич- 
дачи, не само на местната общност, но и на об- Щ , ьте доходи не могат щ 
ществено-политическите организации. ■ (с увеличат с прекъсване

Почти да няма заседание, на което този въ
прос да не се изтъкне. С компетентните общински 
органи още преди две-трн години имахме дого
вор, ние в местпата общност да участвуваме с 
работа и малко със средства, а те с механизация 
н да го настилят с чакъл. Но това като чс ли ще си 
остане само договор. Наистина преди две . години 
по-голяма част от пътя значително е разширен.
На няколко места и насипан с чакъл, но файдата 
е малка, тъй като все още на много места е тру
днопроходим. И тази година нещо малко насипа
ха; но. по чия инициатива не зная, вместо с чакъл

на Закона за рав-прекъсиа- нията 
Изказвайки предслсние на дохода и 

печалбата, а това значи

когато 5 часа 
ха работа, 
удоволствие, чс сред пре
късналите работа не е.а 
били и комуйисти, пън

че средствата не могат 
да се разпределят въз о:. 
нова на Вжеланията.винцата организация 

свали и отговорността си . противен случай положе 
за случилото се. Мачро-

I с

нието ще бъде още но- 
трудно. Трудовият съде.тип. самокритично коч 

статира, че за прскт>сва- 
нс иа работата и тя е 
гиногиа 
и по съответен начин са 
реагирали.

не е против увеличаване 
на личните доходи, негто 
гц.е може да стане се 
га. а след като бъдат из 
< естки резултатите от де
ветмесечното стопанисва 
не на трудовата организа 
пия. Същевременно от 
страна на счетоводството 
в „Братство" (като единст- 
: ена възможност засега е

не на : Реч е

предложена едномесеч
на пемощ от 10 хиляди 
нниапа на всеки зает, ко
ето е и прието. Прието 
е и решение да се фор
мира работна група, коя
то да утвърди отговорно
стта на отделни ръковод
ни лица за плесенясалата 
кожа н други щети на
правени в колектива. То
ва бе предложение и на 
групата, която прекъ»на 
работа. Трудовият съвет 
обаче добави, че ако не

застлало го с остатъка от изгорелите въглища от 
цеха за сушене на овощня и зеленчук, което 
показа като крайно несполучливо за тази цел — 
подчерта Радойнов.

— Когато става дума за пътя — добави пред
седателят на местната общност ИВАН ТАСЕВ, 
бива да сваляме вината само на Общинската скуп
щина. Разбира се небрежното й отношение към 
този не само за нас твърде важен комунално-би- \ 
тов проблем, но и от по-широко обществено зна
чение' не може да се пренебрегне, но да бъдем ре
ални,

се

не

па работа (което 
на 18 август), а само с 
увеличение на производн 
телнсстта на труда.

Обсъждайки 
Щата на първичната ор
ганизация, както и-пред
ложените заключения сг 
страна на групата работ 
ници. които стгчуваха.

стана сталови-

се \-тсъСдИ отговорността 
на ръководните хора да 
се утвърди чия е отго
ворността за случилото 
се и да предприеме съот
ветни мерки. Също така 
тези съвет наложи на съ-

има и наша неорганизираност Напри
мер; ние трябваше да уредим каналите, но ето 
Есе' още това не сме направили.

Председателят на местната общност Иван Та- | 
сев, ни запозна с още един сериозен проблем, 
който в последно време става все по-остър. Имен
но; -става дума за доставянето и разнасянето 
писма, телеграми и други доставки. — Въпреки, 
че подчерта той — раздавачът трябва ежедне
вно да идва в селото, ни той рядко кога прави 
това. Повчето

Именно, първичната 
организация на комунис
тите в .Братство" заклю- 

Ш чи, чс проблеми в този 
трудов колектив има, но 
тс трябва (и единствено 
могат) да се решават от 

. страна на самоуправител

членовете на трудовия 
съвет на определен на
чин бяха единодушни, об 
съжданкн положението, 
че увеличение го ка лнч- • ответните служби . и ли

ца до 15
на

септември ^а 
правилник з.а 

възнагра-
н»'е доходи може па и 
т>р; I само чре:; увс гн-.с 
ние на дохода ;1 
по друг начин. Особено 
а чо се има 
сече, са в сила и измене-

изготвят 
стнмулативно;:ите органи и тела, а ни

как па на:,нц както се 
решава

от писмата и другите пратки раз- I никак ждаване на
гъз основа точно изпъд- 

предвид. че йената работа.
всеки заетдава в петък в Босилеград, 

по хора. Затова не рядко се случва някои пратки 
да закъснеят и по десетина дена — казва Тасев.

От разговора с Тасев и Радойков узнахме, че 
и изкупването на селскостопанските произведения, 
преди вйичкб на добитъка не върви добре, 

„Напредък" не само, че

опитаха да ги 
гпупа от около шесдесст 
работника на 18

или пък ги изпраща

август, А. Т.

БИТКА ЗА ПОВЕЧЕ . ХРАНА
;твърде нередовно 

плаща но и цената по отношение на другите из
купвателни пунктове (Лисина и,Гора Любата) е 
по-малка. И още нещо. „Напредък" вече по-дъдго- 
време^ обещава, че ще открие изкупвателен пункт 
и в ГруиНци, където да изкупват добитък и от 
съседните села, но и техните обещания остават са
мо — обещания.

Разбира се, всичко това зле се отразява вър
ху развитието на животновъдството.

■ ' А тъкмо това е не

Две реколти годишно
В борбата за храна из 

граждането на напоител-
— 227 милиона хектара! 
Напояваните площи 
ват 30 ЗОЧо по-високо 
производство;

Въпреки че

лни системи, има немал
ко специалисти и е създа 
дена ‘ научнеа основа за 
рационално използуване 
на земята, като по такъв

дани системи вре по-важно 
място се разкриват -ОВИ
възможности за повече 
производство 

Академик д-р Нов.ица 
Вучич

разполага 
със значителни площи ко 
ито биха могли - 

в появат, Югославия
напоява само 250 000 хе 
ктара, или З0/» от бработ 
ваемите площи. Но 
дадени са

на. храна.само наше определение 
но и една от приоритетните задачи в по-нататъщ- 

. но.то разви.тце и провеждането 
нрмическа стабилизация.

Инак, местната, общност
изтеклата

начин би имало две ре
колти годишно.

С успешното изграж
дане на нан-голдмата на 
ша напоителна система 
Дунав—Тиса—Дунав с 

над 950

да се на-преценява, че 
началото, на 2\- век нц 
нашата планета ще се на 
появат към 400 милцрна. 
хектара площ.

Колко обработваемите 
площи 
ярко говори фактът, че 
в началото на

на мерките за ико- - днес

Груинци през
и настоящата година', в съдействие 

таналите обществено-политически

в село
съз-

условия. при 
условие да се обезпечат 
и средства, съществуващо 
то- положение значително
да -е поомени. В нашата 
страна е придобит голям 
опит в проектирането и 

на напоите

с ос-
_ сили,' между
другото разтърсили, оградили и добели питейна 
вода. в,-.селските гробища, е доброволен труп 
способили

магистрални ка- 
. нали. стотина мостове и
ас. обекти югославските
специалисти по напоява-

са ..жадни" най-при- 
училищ-

ната сграда. Понастоящем събират стай# за купу- ' 
ване, на нужен инвентар, а не забравят нито мах
ленските пътища. М. Я.

една стая за свои потреби в
миналия 

напо-век в света са били 
явани само 8 милиона хе 
ктара. а днес се напояват

нв са придобили голям 
авторитет в света.

изграждането (Танюг)
СГРАЙИЦА 8
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щншрц ПРОЛЕТАРИИ ОТ ВСИЧКИ СТРАНИ СЪЕДИНЯВАЙТЕ СЕКомунист
Орган на Съюза на югославските комунист Брой 1534 година ХЪШ
и на Съюза на комунистите в Сърбия ^Белград, 5 септември 1986

Предизвикателствата на Хараре
0 валутните приходи, които осъществяват сбраните длъжнички, с 

ритъм, който няма да застрашим тяхното развитие; чрез търгови 
ята, която трябва да се освободи от протекционистките бариери; 
до размяната на "технология, която във възаимно зависимия свят 
не може да бъде нечий монопол, а още по-малко средство за по

на министерската

т историческата. Първата белградска, до Осмата среща в 
Хараре, точно 25 години по-късно, всички срещи на върха 
на необвързаните страни отразяваха известни особености. 

В приемствеността на, необвързаността, всяка среща означаваше 
нов етап в развитието на движението и укрепването на неговата 
роля в световните работа. Никога, под стъкления звънец на изо
лационизма, всички необвързани срещи) и движението цялостно, 
бяха обърнати с лице към езетовната арена, насочени към про
цесите, които свързват интересите на цялото човечеството.

Необвързаните успяваха да свржат епохите — постепенно 
да преодоляват наследствата от колониалното и другото минало, 
да се противопоставят на опасности!е от деления и нови обли
ци на политическа и икономическа зависимост и доминация, да 
откриват въпросите за общото разоръжаване, мира колективна 
та сигурност и развитието. Разпознавайки корените на полити
ческите обществените и икономическите процеси, успяваха и да 
се изправят пред предизвикателствата на бъдещето, като про
ектира глобалната стратегия и общата визия на съгласувани, 
по-равноправни и по-демократични международни отношения.

литически натиск или диктат. В Делхи вече.
Координационното бюро, узря също и погледът къмсреща на

себе си — трябва да очакваме, че тук в Хараре ще се установи 
постояннен комитет на необврзаните за икономическо сътрудни
чество, .с чиетс всекидневно действуване да се постигне и вътре
шна и външца ефикасност, в краткосрочните акции и в прегово
рите за преодоляване на несправедливите и неравноправните ме- 

' ждународни икономически отношения. Хараре е и удобен мо
мент за по-голямо съгласуване на видимите различия на интере
сите, кочто природно възникват 
развиващите се страни — в името на
акция, облягане върху собствени сили и творчески подход към 
глобалния диалог със Севера.

Макар че битката за облекчаване на икономическата пози
ция на развиващите се страни е едно от естествените предимства 
на необвързаните, от чийто изход, впрочем, зависи и силата на 
тяхното влияние върху глобалните процеси в света — не значи 
че другите съществени грижи на Осмия самит ще получат 
ростепенно значение. Във фокуса без съмнение ще бъде афри
канският юг изправянето пред най-големия анахронизъм на 20 век, 
съвременното робство,- апартейда и последният колониалистиче- 
ски бастион в Южноафриканската република и нелегалната оку
пация на Намибия.

между самите необвързани^ и 
по-последователна обща

Хараре е събитие на границата между две епохи. На пра
га на 21 век и в началото на новата научнотехнологическа револ
юция. която предлага безпределни развойни възможности, видм-

монополи, от
вто-

тенденции на новите
възобновяване на делбите —

ми са, за съжаление, ясните
опасностите откоито произтичат 

сега въз основа на (не)разполагането с нови технологии. Така се
противоречиясъздават обстоятелства за още по-изострени 

между възможностите, че високо развитите технологически 
преимущества употребят във - функция на военно и всяко доуго 
надмощие, от една, и упоритото настояване на развиващите се 
страни с подтикването на производителните си сили, да хванат 

времето, което идва и избегнат новите изоставния,

си
Възникнало върху вълната на антиколониалната революция, 

превъзходно афирмирано в успешния изход на битката 
колояиализма, необвързаното движение е изправено пред особе-

25-годишния си юбилеи, с координа-

против

от ни отговорности — точно натемпа с
икономическите и всички други акции, 

най-големия
друга страна.

Някои аналитици, не без причини, предупреждават дори 
от новия вид колониализъм, която да е рсзул1аг

ция на политическите и
мерки и санкции, влезе в окончателна разплата с

съвременния свят. И мястото на провеждане на Осмияот опасността
на технологическото надмощие, разбира се и военното, на по- 
напредналата част на света. С такива и подобни възможни проек
ции може да се обясни и тоталната незаинтересованост на Сс- 

възобнови икономическия диалог с Юг, защото рекон 
международния икономически ред

на центровете на икономическа мощ

позор на
самит — в Зимбабве, най-младата африканска, необвързана и изо
бщо световна страна, символ на антиколониалната борба — и 
обстоятелствата, в конте се събират необвързаните — в заряда на 
отпора срещу политиката на апартейда на Претория, която за- 

терора срещу мнозинството на негърското население и не 
се отказва от агресивните акции срещу независимите държави от 
•първата линия на фронта — може само допълнително да сти-

решимост да 
кризата в африкан-

вера да 
струкцията на късогледо силва

нс отговарясе заключва 
и на амбициите им да засилят експлоатацията
тс се страни.

върху разви ващи-
мулират необвързаното движение, инак единната 
допринесат към окончателното решаване навъзможна реалност, в кои- 

икономи ческиИзправянето пред една такава
без това избухливите международни

бъде централно, вИ: лески случаи важно пре 
Необвързаните в Хараре прост 

бъдещето? Предпо-

ския юг.
място" на самата криза, поради 

самит на африканския
текста на и 
отношения, може да Срещата в Хараре, „на 

между другото вече и наречената
политически и емотивно, ще погълне вни-костоОсмия самитдизвикателство на

трябва блокада по посока
3 '„о-напредналите и развиващите се страни ..одра-

икономическа I а

юг", ме без причина и „ ^
манието ,па необвързаните, ио във всеки случаи няма да изчерпас 
ипТсресованието за други крупни кризисни огнища и многоброи- 
нитс глобални въпроси на движението, Във всички теми, с които 
ще се занимава и с практическите акции, които ще последват 
по въпросите за мира, детанта, сигурността, разоръжаването тран
сформацията на политическите и икономическите отношения и 
за отделните кризи — необвързаните ще тръгват от автентични
те белградските принципи на тази политика. С реафирмацията в 
самия юбилей па корените на собствената сн политика и с укреп- 

собствената си независима позиция в международните 
се намират в положение за

как в
па

ставката 
диалога между
збира преди всичко, укрепване1 , 1 „ — г интензивиранс паразвиващите се страни с 

и обединяването
потенциали,

позиция на 
взаимното а,трудна

иконаучнотехнологичсски,
финансовите и суровинните 

прецизна програма,, какнато търси 
на тази оре

ла всичкиничество ре
номически и други 
сурси. За една такава акция и

КОИТО„б щата'"атмосфера „рм
е ста-

Според всички
тези дни

такава реши .е. "()^обсно 31|ачспие
и според,, необвързаното .движение

има доминантното 
акцията с пълна поли- 

необ-

ването на
отношения, необвързаните страни 
ефикасно действуване по посоката на промени, да подтикнат тен
денциите насочени към отслабване на напрежението и уневерсал- 

детаит, да предложат своята алтернатива срещу блоковото 
деликатната световна обстановка. 

Необвързаното движение, съвестта на човечеството и негово- 
тп бълеше —■ както говореше Тито — ,и в Хара& е ще Р Д

по-спокойно бъдеще. С такова ангажиране се ста-
като световна по- 

юбилей на

ща пристигаха 
щата, една
билизираиа вече. Нри то

необходимост га
основа на

за влизане в
автентичните принципи па

които необвързаии-
изтъкванс на 
тическа кохезия, 
вързаиостта, да сй

въз пия
виждане на развръзката на

предимствата,
демократизация

отношения, е което стана 
движението, дори и за оне- 

алианси.

използуват ма междунабитката заосъществи вяг свят вече и икономически

" 33 )1' ^юс н >10-11о л ити че ските
политическиродните 

привлекателно алтернативи за
билизират и перспективите на необвързаността

най-големият принос към великия
членки на общата, иеобвързи, които са

Вече, изглежда, ее и 1 милиарда долара), които
зана акция: от дълговете в • |ШОКОлониалистичеоката поли-
се схващат като (а „е отчисляват) в зависимост от

литика, което е и 
| движението. Раде Брайовнч

тика и
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30 години Затова тачи
оценки
повече от 
инвестиция е и причислена към 

СР Сърбия.

ИНВЕСТИЦИИ

ЗИДАНЕТО НА СНАДАР приоритетните в
Нещата обаче трогнаха друго 

яче. Поради недоимък на нари »
започнали не върви, човек зарязва всичко забавената “зра®°1ка ”троителст 

никой нищо. Този субекти- те проекти, закъсня и строители 
тряб- вото, поради забавянето в строи 

настанаха превишава- 
, поради безотто

На последното заседание пред востиции главно са 
„лятната ваканция” делегатите още в по-миналия срсдносрочсн ад на отговорност
на Общинската скупщина . Кра- -^^"УнниТо^ои ГдГбСЛсни на" всеки член телствехго

дане на временни мерки в ТО са ошш главният ноирд тази про на СК ко“™ се наелш даобласт "орност и незнание на хората, ко
„Колубара-азбест" в Страгари, То блематика на дневен РОД да но I яла Рд Единствено и-го ръководеха с инвестицията,
ва, за съжаление, нямаше да бъдс стави и Мсждуобщинската кои- та на ин ' осьше- работата се протакаше, Чужде-
нищо необикновено и не би преди ференция на Съюза на комунис- по този 1,ая в слс странните партньори не се колетите в шумадия и Поморависто. ствим по-уокороно развитие в слс сгранните пш 11>0

И обе- доящия период . баеха тс л»1“1 “ '
Подобна интонация имаха и нията и значението на договора 

по-късно, думите на председателя на МОК свързаха с датата на последната 
на СКС Томадслая Йоваадбвич: доставка, така че тя набързо из

тече.

гуевац взеха решение за вьвсж-

звнкало по-голямо внимание ако 
. не ставаше дума за колектив, 
под чййто покрив се строят нови
капацитети за производство и на, също една година 
преработка на азбест, предвестя- а че все още обаче не е завър-

републиканска развой- шопа. Всичко това до голяма стс ./Не смеем да позволим ръково а ня 1984републиканска Разво ^ личи * авдане „а >>Скадар дигалите и ръководните екипи Все пак от ервдат.на 1984
на Бояна". Проектосметката на йри нсулучони или лошо водени година запоя

инвестиции да отиват в други ко- ствис на отделни новопостроени
капацитети и вече тогава са при
ети на работа по-голямата

защото, изграждането па 
кта с започнало още 1978 годи-

вани като 
на. надежда, па като такива са и 
влезли в инвестиционните прио
ритети в
нпето на крагусвашката скупщи
на повече личи на 
сламка на спасението и опит онс 
зи силни хубави думи от преди 
осем години да не останат праз
ни. Но, върху тези думи нека се 
върнем по-късно.

СР Сърбия. Така, реше- само споменатите инвестиции въ
злиза приблизително към две лективи, пак на ръководни длъж

последната ™ ^дот с^чилГ Обществена "критика" за ^^^“^^“^"дГсегГвс!,3

нови обекти са

част

такива постъпки Съюзът на комузавършени почти и не се знае. пускани впистите не може и не смес да чки 
приеме върху себе си. Първични- действие но изникнаха крупни 
те организации, общинските ко- технологически проблеми в

частично по- 
съоръжения,

Могат ли тези причини за
това маратонско строителство да 
се подведат изключително

екс-
под митсти и Мсждуобщинската кон- плоатирането им,

В изминалия средносрочен пе обективни? На лаика с ясно, чс ференция трябва да навлезат в рали недоимък на 
рнод в Шумадия и Поморавието не могат и че за много 
за изграждане на нови обекти които са протакали цялата рабо- санс на тези отношения и отмер снатост на работниците и слеци- 
са вложени 64,8 милиарда дина- та са виновни конкретни хора, с 
ра, което представлява само 17 име и презиме, било 
на сто от осъщественото общест- знаели какво и как трябва да се субективен пропуск, който ни е ка. 264 са разпределени я про- 
вено .производство. С изключение Работи, било да се знаели, а не 

. на последните две години, кога- са работили както трябва. За тс- 
то фактически стагнираше, инве- зи инвестиции е характерно, че 
стиционното потребление имаше. в строителство се е навлязло с 
отрицателен размер на растежа, непълна техническо-технологиче- ето. За 
или по-просто казано бе по-мал- ска документация, с пари обез- 
ко отколкото предишните годи- печени най-много само на хар
ни. Според общите обществени тия. без съответни екипи от спе-
определения, диктувани от кризи циалисти, които комллетно мо- е достатъчен по един 
сното икономическо положение гат Да водят строителството, сро 0т глупости и отпуснатост за да
и големи дългове, и настоявания ковете не са спазвани . . . Послед ни дойде памет Още една тука-
та в тази област крановете да ствията от такава работа бяха шНа притча именно говори 
се затворят, може да се каже, многократно вредни: високи лих- не трябва ла строим Става
че тук правилно са постъпвали, ви и курсни разлики, както и ла гече в началото
Обаче, и този медал има друга протакането на работите са пре- колектив Колубара азбест” 
страна: стигна се до застои в Дизвикали крупни превишавания ’

производство, яа инвестиционните

неща, центъра на борбата за разреша- отчасти поради незнание и отпу-

ване на съответна морално-по- алисите. Интересна е и структу- 
да не се дитическа отговорност за всеки рата на заетите от 664 работни-

причинил обществена вреда".
Много са примерите, които 214 по канцелариите.

изводстеото, 194 за поддържане.

предизвикаха подобни о:грп ду
ми п в Шумадия и в Поморави- ОПРЕДЕЛЕНИ НАДЕЖДИ

по зло известнатавече
..Влакнатица” в двора край Дес- 
потовац и ние писахме няколко 
пьти. Но. струва ни се, че

По време на зидането на 
новия „Скадар” стана въпросен 

не и пласментът. В някои страни, 
където износът е заплануван, пре 
късна употребата на азбест пора
ди неговите предполагаеми кан
церогенни качества, нови пазари

паметник

как 
дума 

споменатият
не са изнамирани. така че и 
днес. когато се произвежда зна
чително по-малко от запланува
ното, не може всичко да бъде 
продадено, а се създават излишъ
ци. Общо взето, „Азбест Страга- 
ри” днес най-много произвежда 
дългове, загуби и главоболия на

индустриалното
увеличаване на незаетостта, спа- ки- не е било очакваното

изостана заплануваният доход, 
производствена способност на сто изпразнените банкови 
панството. увеличаване на загуби кираха работата и на 
те, намаляване на националния добри комитенти, 
доход на жител и застой по от
ношение на останалите региони Сметките за всичко 
и Сърбия като

проектосмет 
заема- ПОТЪНАЛАТА НАДЕЖДА

не.дането на акумулативната и дъз-
каси бло- Ето най-късо как всичко про- 

другите. тече. Още 1974 година „Азбест” 
а не е имало От Страгари и „Инвест импорт” 

влагания, от Белград разгърнаха 
това плаща- тива в Страгари 

цяло — с една ше обществото, така че на свои- 
дума цялата област в развойния те плешки и джобове най-много 
смисъл да изостава и потъва 
републиканското стъпало.

отговорниците, защото все пове
че са онези, които__с 
страхуват, че цялата/* тази рабо
та може да бъде още една круп

на На неУлУчена инвестиция. А че 
плочки и хартия. Мин- каистина е крупна сочат факти- 

ният институт от Белград 
морала, тви инвестиционна 

на 1977

нито пари за други основателноинициа
ла се реконстру

ират капацитетите и разшири
програмата за

на от всички ги почувствува работ- азбестни 
адическата класа. За психологиче
ските удари, упадъка на

производство

те, че дълговете за изгражданеподго-
пропрамц Излизат над два и половина 

година, а следващата в ця-

, Й ” безотговорност ЯйййГГ «
НА — —

та, «о това, са предимно дреони шия с нещо над 573 м милион и половина линаоа Досе
инвестиции из областта на едек- Подобни примери има много адара трябваше аз „0на ди‘ гп „ ___ половина Динара. .
тростопанството, ПТТ съобщени- През 1985 година в Шумадия и, се построи Гкоит ™ Г0ДИКИ Да ™ ’ ™И Програма са вложе”
ята, пътното стопанство, водо- Поморавието са завършени 226 цитет 472 500 ™ рудник с капа- и около 850 милиарда стар
проводната и канализационна обекта, а според заплануваните сепарация за ппепЯп°№а РУда и Т™™’ 3 *а™илт анекс на 
мрежа, така че от съвкупното чи срокове за употреба трябваше тона концентрат о^който '9° пмеГЧИмНаТа програма, оемп 
сло обекти в строителството да- да бъдат предадени даже 725. се шроизвежляпм стоп биха п„Д' На Минния институт от
же 86 на сто имат прректостой- ..Не съм чул някой да е отгова- чи 13 300'тона азб Т°На пл°‘ елпрад създава определени нРел 
ност по-малка от 50 милиона ди- рял от онези които са водили и 17 500 тона ззбе 6СТра хар™я поставки работата да бъде завър 
нара. Проектостойността на обек някоя инвестиция, а строителст- но е така че ст Споменага- Р1ена и най-после да започне Д°‘
тите започнати преди 1985 годи- вото се протака и цените се уве- ле икономичн 303 Дума За твъР- рро и качествено производство. 

. на средно възлиза към 90 мили- личиха многократно” — конста- то се е очакш^л"™60™4“51, защ° К°— навестява и загуби в .слеД' 
она динара, а онези, чиито ос- тира на заседанието на Между- половината произ' повечето от ва1Чите десет години. Временни- 
нови са положени в споменатата общинската конференция на СК изнесено на кан*?™0 Ла бЪде Т6 р1чсаводни органи поради това 
година, само 35 милиона, което и член на Председателството Ду зар, продажбата . рдируемия па- ИМат трудната задача: да утвК1' 
достатъчно говори за каква тен- шан Милоевич’от Чуприя, и до- означавала суб ВД домашния би Дят м°же ли от всичко все 
денция става дума. Крупните ин- бави: „Просто когато види, че са, а тогавашнит^1™51 на вн°- ПЗК да бъДе някаква полза. На-

е геологически

ми-МАРАТОНСКИ СТРОЕЖ разочарованията и загубата 
зяра ла и не говорим.' лиона. краткосрочните задължа-

(На З-та стр.)
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КАТО ПРИРОДНО БЕДСТВИЕ
Плановиците бяхали че поез запланува- до края на годината ще бъдем же да се каже че той може да са злоупотребили опита и са

вия от туп тази година Югосла- доволни, макар че доларът не е се занемари ако няма друга, по- викнали „хоп” преди да са ско-
уризма Ще заработи 1,3 такъв какъвто беше. Как с та- опасна болка. Предишните годи- кнали, т.е. увеличили са цените 

ци милиона°ЛаРа' 0™°СН0 СТО™- Къв Ритъм да осъществим три ми ни някои гостилничари
ни Спор повече отколкото ла- лиарда долара, запланирани към забележки, че им идват някак- тези богаташи. Бриони са наис- 

ред повечето симптоми края на сегашното десетилетие ви стиснати туристи, които бро- тина туристически бисер без пре
прогноза е (по-добре е да не говорим за ят всяка пара преди да се решат цедент, но трябва още много

това какви имаше много по-амби да изпият чаша минерална вода труд и умение да се положи за 
че циозни прогнози)? Тврде тежко след обед. Това лято настана ма- да се стигне до врха на пирами- 

меним поведението, сов „прогон” против туристите дата. Нужни са не само матери- 
а към оплакванията на гостилни- злни, но и кадрови влагания. В 

ПРОТИВОРЕЧИЛ ОЦЕНКИ чарите се приобщиха и повечето противен случаГй хубавата зами-
средства на масова информация. съл може да 

До неотдавна така наречени- Журналистическите екипи или 
ят главен туристически сезон за- извидници, съвместно с хотелие- то на световната журналистичес- 

дни - на рите и кръчмарите. надникват в ка елита не бе оказана възмож- 
месеца. юли, а завършаваше към края джоба и чинията на госта, на- нает още по-хубаво да пише за , 

днешният, мили- на август. Повечето добри стопа блюдават. кой какво яде. Надо- архипелага — впечатлението е 
ард на зеления долар има съвсем кски дейци предупреждаваха, че шли си някакви европейци, зав- намалено с твърде високо запла- 

,,специфично тегло” е необмислено да се ограничава зели хубавото ни крайбрежие и тените услуги, 
от вчерашното. Според оценките онова което трябва да има тра- си .хубаво почиват за символич- 
за туристическите постижения ен характер, особено ако сейма ни средства! 
трябва да се има предвид, че та- предвид че хотелите ни средно 
згодишното лято посрещнахме с са попълнени колкото и в турис-
десетина хиляди нови легла и с тически най-силните страни. По- застъпваше за евтин туризъм, по- 
няколко възобновени гостилничар каза се че такъв подход е 
ски и спортно-рекреационен ин- но и недостатъчен за

слагаха на услугите, непоносими и за

струва се че тази 
била твърде смела, 
ните а компетент- 

функционери поръчват, 
е- добро ако се задоволим с ми- докато не 
налогодишните постижения. Ако 
повторената прогноза се 
за тючна, тогава 
ставлява драматичен валутен ,,ри 
кверц . защото доларът сега стру 
ва около 40 на сто по-малко от- почваше през първите 
колкото преди десетина 
Съгласно това.

окаже
това ще пред- стане несполука. 

Лошо е използуван шансът, защо

по-инакво

ДОБРЕ ДОШЛИ БОГАТИТЕ 
И — ОСТАНАЛИТЕ

Този вестник никога не се
Очевидно е, че повечето на-

ради простата причина, че такъв ши гостилничари още не са нау,- 
не бива и да бъде. Но, най-жа- ^или деловата азбука, нито пък 

и лко е когато цените неразбирае- основния закон за предлагането
и търсенето. В противен случай

точен, 
един по-

предпо- Дълъг период да се попълнятвентар, което, поне. бе 
ставка за увеличен оборот.

По-сериозни, т.е. точни 
формации за досегашните турис- стаи. апартаменти.

всъщност т.н. Тази година

така наречените комплементарни м° и неоправдателно са 
ин- капацитети каквито са частните 

къмпинзи

високи.
С цел стоките, а особено услуги- няма да се чудят защо 

и те, по-скъпо да се продадат тряб- оставят малко пари, а ще преиз-
учат онова което предлагат. Ис
пания с осем милиарда долара

гостите

до ва да се задоволят изискваниятатически
все още няма. Наистина, извест- гсеобразен абсурд, който наисти- на този който ги купува по отно-

постижения стигнахме

но е, че през .шестте месеца в на поне за сега. не е потвърден шение качеството, дизайна и за валутен туристически приход ни-
Хърватско е имало 5 на сто по- с конкретни данни, но се обосно повечето други непредвидими не- в СЪн не помисля да прави за-
малко нощувания на чуждестра- Еава върху въпечатлсния от дне- ща- в°Дят ли сметка за това на- бележка за сметка на туристите,
нни туристи, а 3 на сто на дома- вния печат. През юли (а това е шйте туристически водачи? Тру- нито да им надниква

дно би било положително да се Хотелиерите в тази страна, гос
тилничарите, продавачите и т.н. 
имат по-важни работи: стараят 
се в този джоб да останат по-ма-

джоба.в
шни в сравнение с миналогодиш- както казахме един от двата 
ното първо полугодие. Въз осно-, най-значителни месеци) от Адри- отговори -на този въпрос, в про

тези данни не могат да се атическото крайбрежие приети- ™вен. случай изходът за наша
та валутна каса би бил далеч 
по-добър. Монотонно е да се 
повтаря- колко е невкусно, необ-

ва на
извеждат големи заключения, за- гаха песимистични изявления за 
щото в първите шест месеца се това как туристите са ни изневе- 
осъществява само една четвърта рили. че летовищата ни са полу 

туристичес- празни. Непълните

лко пари, а при това гостът да 
ги изразходва с удоволствие. Не 
подценяват и онези, на които в 
центъра на Мадрид предлагат 
дневно „меню”, което се състои 
от две ястия (наистина малки 
чинии) и овощия за 250 незети 
(около 600 динара по сегашния 
курс). Иопанците добре знаят, 
че с осем милиарда долара няма 
да стигнат никъде ако се осланят

официални мислено, ако не и глупаво, да се 
прави забележка на гостите, чечаст от целокупния

ки доход. Освен това числото на данни оповергават този песими- 
най-значител- зъм защото хотелите били малк° харчат дори ако се пред

положи че това е точно. Гостът
санощуванията не е

ният факт (дори и ако не е пре- попълнени както и миналогодиш-
цизен защото голямо число го- ното лято. Сега имаше по-малко винаги има право, поне докато
сти не се намерят в официални туристи които ползуват по-скро- спазвГправиладГ на
списъци). Данните за прихода, мно .настаняване, а като причина е- докато спазва правилата на
особено за валутния, са оскъдни: за това се привеждат Световното поведението. Забележките които
Народната банка Хърватско изтъ футболно първенство, катдетро- Есе по-често отправят гостилни- които за вече
народната оанка и блика фаТа в Чернобил, страхуването парите от Адриатическото край- сам0 върху онези- които 33 вече‘

’ брежие не приличат на манта
литета, морала и обичаите на 
тези простори. Това е мантали
тет на сноб, конто на бърза ръ
ка иска да обърка госта, да му 
..одере кожата", не водейки сме
тка за неговата, па и собствена-

ква данни, че в тази
първото полугодие в бюра- ог тероризъм . .

ра в хотел с пет звездички оста
вят до седем хиляди пезети, а 
особено когато би се ограничи
ли само на онези най-богати го
сти, които могат да заплатят ра
зкошни апартаменти в първокаче 
ствените хотели. Тук всички са 
добре дошли.

през
та за обмен на валчта е изкупс- 3 33 оом н стой НЕКУЛТУРНО НАДНИКВАНЕ

В ЧИНИЯТАна чуждестранна валута на 
ност от 110,3 милиона долара,

Когато се касае за изразени
ят в числа „импресионизъм" мо-

!111||Ш1111111Ш111НШШ)11ШШ1111Ш111ШШ11Ш111ШШ1ШШ1Л1111Ш111Ш11111Ш11Ш1Ш1Ш!>11111111111111111111111111111111111111>1111111111111111111111111111К та съдба.
честви като: решаването вьрху ин ЗЛОУПОТРЕБА НА 
востициите трябва да предоста- двтоРИТЕТА 
вим на онези, които за техния

повече отт.е. дори 25 на сто 
лани. Ако това така продължи и

И11М11111Ш111
И туристите които хранител

но-вкусовите си потреби подмиоя 
ват с чинийка дребни рибки или 
печени картофи мотат да бъдат

(От 2-ра, стр.)

деждите не са вМ“ии И0 Ка|;™ х жизнено са заинтересовани
казва Хемингуеи „да не се на у работниците Пример на такова лакомо по-
дяваш е даже и грохота". ГЛТсноват^ нарофесионал- падение даде домакинът на не- солидни потребители, както това

Надежди подгряват и някои а въз' я *,а хора крито отдавна проведената Министер- са в повечето средиземноморски
други тукашни примери. Строе- ни обо"™*г на хора, които ^ коиференция на страните „а " европейски страни. Ако носе
нето на Фабриката за лимонена ще ги подпишат с пълно име и Националния парк Бри ""елите на Апенинския полуос-

иа Захарната презиме ;и Ще се залагат за 1ях 4 тров прекадено ядат Италия не
киселина в години пра докрай, с морално-политическа и они. В предвечерието на среща- би могла да заработва почти 20
фабрика в У тази в Страгари, а материална отговорност. Същото та „Комунист" писа, че това е хиляди, милиарда лири (според

„ „ щопмипан щаб от важи и за онези, които инвссти- момеит за всеобразно афирмира- миналогодишния курс около 10след това е формиран ви ц„ята професионално управля-
млади специалисти и оррз до ,нейния завършек. Ос
но-широка обществена п0ДКР°да; вси това из обнови трябва да архипелаг като потенциално бъ-
така че за една г0ДИ™н” и фа„ се мени навикът бързо да се дещо място за най-висш ранг състои само в терминологията, 
вина работата е зав р р ата решава, а опоро да се строи. Ро-т туристи от целия свят, към кои- Туризмът в овета стана индус- 
бриката през юли т. ■ лята на СК в това е да се избори т0 Се числят все още богатите трия. в която леглото и чинията
" ЛР=ЯТ опит от многокраг за уважаване на такова поведе- ^ оглед ма спадането цената представляват част от потребле- 

повторените глупости в изгра "”^уаск“®едаи ^безотговорношта! на „барела") собственици на нав- името, а „надстройката" предста 
ждането яа нови фабрики и ос Миодраг Стойилович тата. Струва ое че домакините влява допълнително предлагане,
таналите обекти може да се ока

тичаше както
милиарда долара). Нашите съсе
ди туризма наричат индустрия, а 
разликата между тях и нас не се

ио и промовираие на брионския

но
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мнозина поети, трябвастружките ВЕЧЕРИ ИЛ ПОЕЗИЯТА чуем от
да търсим и всички определения 
„ концепцията на тази поетичес- 

манифестация. Достойнствено 
на отделните но-Достойнство на нашето вреше ка

то представяне 
езии от повече страни и света и 

пашите литератори, организи 
райето на множество „поетичес
ки портрети" и литературни чете 

СР Маке-

мппи-Какво означава четвърт столетие в живота на една 
фсстацня; капнато е Стружките вечери на поезията? Доетатьчш 
лп е това време да се отболедувпт всички „детски болести и да 
се мине в годините на зрялост с програма, кояго ще бъде по- 

щс удовлетворява ежегодните интсрссоиа-

на

повече градове в 
както и литературните сре 

— всичко това да-

иия встоянно нова и която 
пия па публиката? Какво може тук поетична Струга? допия

щи с децата 
наше бсле!' на тазгодишните „Ве 

не по-малко значение
Стру- КАКВО МОЖЕ ПОЕЗИЯТА?Показа се и доказа, че 

га през изтеклите двадесет и пет 
само с хубостта

сери аПа Стружките вечери на пое- 
а зията, чиято програма през из 

постоянно бедо- 
отде 

предста

Симпозиумът като часигодини нс
привличаше поетите от света, 
тук гостуваха повече от 2 хиляди теклите години 
поети, критици, ессисти и лите- цъдвана, бяха представяни 
ратурни историци от над девстдс- лнп литератури. Вяха 
сет държави от всички коитипен- „сии поезиите за кървоиролити 
ти, но и с обогатяването на при- Сто в Чили и Палестина, мри «<>•

своя глас

имаше и
от деловия характер на мани

фестацията. -Диалогът воден тук 
по. вънросите каквито са: поети-

света

ст

зее «ата отговорност пред 
и себе си, поезията през отпора, 

отбраната 
до тукашната дебата

Ален Гинчбсрг
поетическият език и

грамата всяка година се поддър- сто поетите вдигнаха 
жа интересованието на публика- в защита на обенравените, упи- 
та. Това е отговорът на поставе- земите и обидените. Такова пред 
ните въпроси, заедно е мнението стапяно, също така имаше и пое

Италия, Полша, СССЕ, 
Лл

на говора,
поезията като диалог междуза

културите и цивилизациите 
всичко това показа, че Струга е

на мнозина досегашни участия- зията от 
цн, конто изтъкват, че тези Ве- Румъния, СА11!, Финландия, 
чери представляват неразделна жир, ГФР, Унгария, Индия, 1 ЬР' 

поетически жи- цИя, Франция, Австрия, Всиецус-

надзида- 
наличните, обаче и вдъ

непресъхващ извор за
ваие на
хиовение за нови познания в тво-

част от техния
вот, а плюс това, и своеобразен ла, ЧССР, Египет и Китай. Но и 
творчески акт, който се осьщест- лауреатите па наградата „Зла 

чрез най-убедителсн прег- тен венец", отначало за стихотво 
лед на поетическото слово в не- рение, а ссите за целокупното си 
посредствен контакт със своите дело,- Пабло Неруда (Чили), Лсо-

Сенгор (Сенегал), Рафаел 
(Испания), Мирослав 

маке- Кърлежа и Блаже Консски (Юго
Вознесеиски

рчеството.
Косато към това добавим и 

откриването на Международния 
архив на поезията с изключител
но богата библиотека, а този 
път бяха заейдени и първите .фи
данки в Парка на поезията и 
ако се знае, че са издадени по
вече стотици книги, организира

но, на Стружките вечери на ни също толкова художествени 
поезията, специално косато се изложби, тогава тазгодишната

вява

поклонници. полд
Алберти

Биографията на тази 
донска, югославска и световна славия), 
манифестация говори, че се е (СССР) и тазгодишният лауреат 
почнало скромно, 1961 година, с иа тази най-голяма награда — 
чествуването на стогодишнината американският поет Ален 
от печатането на капиталния сбо берг. както и всички получили

Андрей Вознесеиски
Андрей

Гинз- касае за преставането на отдел- среща със своите качества и ди
ните югославски литератури (от стойнства е безусловно вградена 
републиките и покрайнините) има в нашия културен живот, 
ше и повишени гласове в разис
кванията и полемиките. Нещо по 

и добно се явяваше и по въпроса 
за финансирането на манифеста 
цията и програмата, обаче всич
ко това, благодарение на толе
рантността и търпението на пое
тите — бе преодолявано.

Така се стигна до този значи
телен юбилей — а от моста

рник на македонски народни пе- тази награда, със своята поезия 
сни, които събраха братята Дими и в овоите поръки са обърнати 
тър и Константин Миладинови, към борбата за човешката свобо- 
По този повод група македонски да, достойнство и правда, а 
писатели организира литератур- към всички досегашни и бъдещи 
на вечер, а следващата година — Чернобили. Тяхното творчество 
забелязва хроникьорът на Стру- и творчеството на колегите им 
жките вечери на поезията — в — общува с милиони читатели 
тази среща вече участвуват пое- навред по света, а македонската 
ти от всички републики и покрай и югославската литература и кул 
нини и това става югославска тура от година на година все по- 
манифестация. Обаче това няма- вече се обогатяват с нови прево- Река Черни Дрим в Струга, през 
ше да бъде в духа на поетичес- ди, с поетически . произведения 
кото вдъхновение, ако поетите и т.н. Поправо тук, в Струга, се 
не открият нови простори. Уста
новява се наградата „Златен ве
нец" и поканват поети от целия

Решихме тези редове да за
вършим с мисълта, която на 25- 
те стружки вечери присъствува- 
ше: тук поетическият детант, се 
осъществява вече 25 години, а 
така ое и този път. Не само по
ради това че един другиму чес
титиха и се прегърнаха преди
шният лауреат на „Златен ве- 

на нец' Андрей Вознесеиски и тазго 
дишният лауреат Ален Гинзберг, 
но преди всичко поради факта, 
че поети пристигнаха от повече 
от -10 страни от всички меридиа
ни, дружеха се, разискваха, обме
ниха становища, адреси, книги и 
стихотворения, ЗатОБа изглежда

изтеклите 25 години поетите из
пращат поетически 
света. Общото мото на всички е

поръки към
показа, че няма малки и големи 
народи, но поезии и поети, 
на въпроса: дали поезията и за
напред може да бъде онзи мо
гъщ фактор, кохезионна сила, 
която възпявайки всичко оживо 
творява духовните му предели, 

така толкова по-
поетът Константин Милади- требната функция на диалог ме- ОСЪЩЕСТВЕН ПОЕТИЧЕСКИ

д — да живеем в мир и 
мостове
Очевидно, и по такъв начин пое-

строим
сътрудничеството.на

свят.
тите изразяват своя дълг и отго
ворност има право гръцката поетеса Ви- 

л ктория Теодору когато казва 
..Преди пристигането ми в Стру
га, не съм могла да замисля, че 
е възможно човек на едно място 
да се срещне с толкова много 
поети, дошли от всички страни 
на света. А, ето, показа се че и

Така малкото градче в южна- пред човечеството 
творчеството.та част на нашата страна 

Струга, за която страстно тъгу- изпълнявайки 
вал
нов и с чието стихотворение жду народите и цивилизациите ДЕТАНТ 
„Тъга за юг" Струящите вечери — отговорът е: обикновено сс

В максимата, че „само поези
ята може да спаси света от ка- това е възможно". Тъкмо тук. в 
та клизма , която максима на та Струга 
згодмишите Стружки 
поезията (състояли се от 21 до 
25 август) имахме възможност да

на поезията по традиция се от- вярва, че поезията винаги Ще 
криват — от тогава и в бъдеще има какво да ,съобщи на човека.
става познато в света и заслуже- зареждайки го с богатите неиз- 
но получава епитета — столица черпае'ми наслойки ма

на досегашните и всички 
на бъдещи поетическивечери срещи.неговия

опит.на поезията.
Мишо Китановски

1Г*»

дати на вестник „Комунист" Влайко Кри 
вокацич, изпълняващ длъжността 
ник главен и отговорен редактор Бо
рислав Вучетич. главни и отговорни реда- 
кте ри на републиканските и покраинин- 
ските издания — Дубравко Цурвч (Босна 
и Херцеговина), д-р Живорад Джорджевич 
(Сърбия), Реджеп Хайрулаху (Косово) 
Ристо Лазаров (Македония), Янез Коро- 
шец (Словони*), Мирко Михалевич (Хър
ватско), Матия Новоовл (Черна гора), Кал- 
ман Петкович (Войводина).

• Председател на Издателския съвет на 
„Комунист" — нв изданието' за СР Сър
бия Д-Р, Богдан Трифунович, заместник

Комунист председател Дра ги та Павлович 
помощ- © Адреси на редакциите: за вшчки издания 

..Комунист" Площад „Маркс м Енгелс'1 
елград телефонна централа 335-061 

' ;2Р<1С н? Редакцията на изданието за СР
^роия Нови Белград. Булевард „Ленин" 6. 
телефон 627-793.

• Издава Издателска 
..Комунист'*.

• Печата

' на
• С Указ на Президента еа Републиката от 

23 декември 1964 година „Комунист'1 е от-
| личен с Орден братство и единство със 

златен венец.
• Директор на Издателската трудове орга

низация „Комунист": Витомтгр Сударски. 
Главен и отговорен редактор на всички 
издания иа „Комунист”: Влайко Криво- 
капич.

• Урежда единна Редакционна колегия; гла
вен и отговорен редактор ка всички из*

трудове организаци*

се в четвъртък на сърбохърватски.
хъРкатско-сръбски (кирилица и 

латиница), словенски.
ански езици, а в съкратени издания н8 

оългарекц. унгарски словашки, румънски, 
оуемпеяи и нтплиаяс«т| «ищи.

ОТНОСНО

македонски и 40 •



ШЕСТМЕСЕЧНИТЕ ФИНАНСОВИ -РР^УТТ' 
ТАТИ В „ИЗГРАДИЛ" В БОСИЛЕГРАД

ДЕФИЦИТЪТ - СИГНАЛ ЗА ТРЕВОГА
I.

— Общо. взето, почти 
всички строителни Орга
низации в днешните усло 
вия на стопаниоване са 
в криза. Отделно инфла
цията зле ое отразява 
върху нас. С инвеститори 
те се договорим за една 

трол:■.Различни, гощавки . цена. а материалите и ли- 
и разноските за служеб- чните 
ни ггътувания. При. това. 
к^дето по-голямото увс-

Общият доход увеличен със. 102 на сто, 
, разходите със 144, докато доходът намален с

2, а чистият доход с 12 на сто. Състоянието 
крайно загрижвашо. Средният 
злиза на 36 941 динара.

личен доход в’>

Ако тримесечните фи- ствата които са под кон
наггсови резултати в ст
роителната организация 
„Изградня" от Босилег
рад, когато бе отчетена 
загуба от 18 739 335 ди-

доходи веднага 
след това се покачват и МТБ „8 СЕПТЕМВРИ” ОТ БОСИЛЕГРАД СЕ ЗА 

ВЪРНА ОТ СМТА „НИШ '86"по няколко пъти докато 
личение на разходите от завършим обекта и загу- 

наоа и не- беше тъй заг- .. увеличението, на. общия бата с - неминуема. .При 
рижваща. шестмесечните . доход, неблагоприятно въ 
финансови резултати със здействува и. върху., рента 
загуба От _28 169 425 ди- бштността м .икономично 
нара. представляват сери стта на .организацията

доходът в .сравнение,с ми, .нашата организация, а 
почти налогодшдния през, този', просто нямаме 

цялата загуба е осъщест период.е намален,с. 2 на 
вена на строителните обе 
кти в Босилеград и че 
директорът КИРИЛ .ВЕ
ЛИНОВ както сподели, ка е намален в сравнение строителен обект ще об-

р миналогодишния, с 12 съдим стопанисването му 
гФ сто. възлиза на 22.902 I- и ще - търсим 
000

С редица бригадирски 

признания
това трябва да доба-гсм 
предимно субективни
те п низини. които вече
по-отдавна съществуват в

озен сигнал за тревога. 
Още повече, че сили да

ги преодолеем. Понасто- 
сто ивъзлиза на. 30 348 ' ящем в ход .е изготвяне- 

.000 .........................................

Младежката трудова 
бригада „8.септември" от 
Босилеград през тазгопи 
шното бригадирско дято 
участвува в трета смяна 
на съюзната трудова ак 
ция;' ..Ниш 86". Четири
десет и шест бригадира и 
бригадирки (35 ученика,
8 работника 2 селскосто
пански производитела и 
1 задочен .студент) се за
върнаха с 14 ударнически 
значки, 12 благодарстве
ни писма и 9 предложе
ния за приемане в Съюза 
на комунистите, както и 
удзрническа диплома и 
^щггадирски емблем за 
твърде. успешна общест
вена дейност, което на 
босилеградската бригада 
дава възможнорт и следва 
шата година да

ва на съюзна младежка 
трудова акция.

динара, докато чие- : то на санаиионна програ 
тият дохд който също та ма,^ отделно на всеки Инак, както ни уведо

миха някои бригадири 
(комендантът на бригада 
та, ИВАН БОРСКИ, кой
то е и председател на Об 
щинската конференция 
на ССМ в Босилеград, на 
руши договора ни и не 
пожела да ни даде по- 
конкретни сведения за 
съвкупната активност и 
постижения"). Младежка 
та трудова бригада „8 
септември" от Босилег
рад, между седемте брига 
ди които участвуваха в

не вижда изход от неза
видното положение на ор 
гакизацпята. Наистина, 
незавидното положение 
на :,Изгралня" е отраже
ние на., съвкупното Финан 
сого положение на стро
ителните организации. 

Но фактът че тук през 
пъоЕИ»е цует месеца на 
настоящата година, на 
всеки осъществени 8 ди 
нара обш лохед е създл 
г.а на загуба от 1 динар, 
недвусмислено потвърж
дава. че за преодоляване 
на състоянието е нуж-

причините 
за отчетената загуба. Следдинара.

. . това няма да изостане
Тъй като за лични до- !’ личната отговорност. Ли- 

ходи през отчетния пери: чно смятам че изход от 
од са изразходвани 5.1 072 . незавидното - положение 
000 динара, увеличение от има. Обаче трябва голя- 
98 на сто, тази. стопанска мо себеотрицание от вси- 
ерганизагщя е. отчела 
губа от 28 169 425

за-? чки- заети, още повече, че 
дина- и занапред условията на 

ра. При, това, средният > стопанисване няма да бъ- 
личен доход по зает въз- > дат по-добри. Охрабря- 
лиза на 36 941 динара и ваш факт е, че иМаме 
в сравнение с останалите неизплатена ■ реализация 
лични доходи, .в стопант г около .15 милиона и, че 
ските организации в, . рб^ имаме обезпечена пабо1 
шината същият е най-ма- та до края на годината

добави Врлииов. М. Я.

със сред-третата. смяна, 
но изпълнение на трудо 
вата норма от 135 на сто
подели 4 и 5 място. То 
ва е сравнително добърнс максимално трудово 

ангажиране на всички 
субекти, преди 
на премахване на субекти 

■ гните’ причини а те вече 
отдавна обременяват т^зи 
стопанска организация

участвулък. резултат. още повече 
ако се има предвид, че 
босилеградската брига
да, бе една от най-млади 
те бригади в третата смя

всичко
ПО СЛЕДИТЕ НА НЕРЕДНОТО

Проблеми с марните 

и хляба
на.

За отбелязване е. че бо 
силеградската младежка 
бригада и на тазгодишно' 
то бригадирско лято, ка 
кто и на досегашните ше 
ст. се изтъкна и с други 
бригадирски активности, 
между другото голям 
брой бригадири в свобо 
дните часове са посеща
вали и успешно завърши 
ли различни курсове. Бо 
ол.ттоадските бригади
ри активно са участвува
ли и дали голям принос' 
за културно-забавния жи
вот и обществено-полити
ческата дейност в лагера.

Да кажем и това, че от 
тазгодишната младежка 
трудова акция ..Ниш 86”,

прекомерните и неоправ- 
дателни отсъствия, неце
лесъобразното използува- 

вре.уте.не на трудовото 
безотговорното отноше—А ■>, ; . I ■ ' ',1

Лицата обръщайки се за свои пра- ' 
ва към Общинския съд или Общип- купих марки. Обаче, работното време 
ската скупщина имат проблеми с так- в съда бе изтекло. Изпуснах и автобу- 
совйтс марки. За тях те са принудени са за село. Остава ми да чакам и 
да отиват в книжарницата на Долната сия някадс и утре да завърша тази 
улица, отдалечена ,от тези ' учрежде- работа", Никакъв коментар 
ния. Там се нроДават марки в Кии- требен, 
жариицата. И разбира се докато се .
чака па услугата“й да сс върне, чо- Друс с проо.1 
век може да изгуби ценно време, да силсград сс произвежда 
мине работното време или да изпус- открлкото черен, хляб. Белият сс про- 
ис автобуса към Лисйна, Любатв или дава по 180, .а черният по 30 динама, 
т о ' • Потребителите повече търсят черпня
1 л' ’ , хляб, защото е. също. вкусен и много

Проблемът може да сс реши мно- ,|0.сфтии Обаче топ се продаде още 
практйчпо. Да . се нрода- н утринните часове. Това предизвика 

ват 'марки в будките за вестници, на |;п йсприятности за предпочитащите 
миращи сс покрай общината и съда верния хляб. Затова от 5 часа пред 
или да сс открие една нова будка ' за ма,.азн1|а сс прави опашка и губи цс- 
марки, .някои формуляри, цигари гщ- ,|ир време. Дори хора от Райчиловци 

други дребни потребности. идват в Босилеград по Черен хляб. Ре-

„Псют - . с»> ТИВИТЕЛИТЕ В БОСИЛЕГРАД И
завърши към два .часа. Трябваше да ' 
купя съдебни марки. .Отидох и кни- 

, деариицата иа долната улица. Гам бс-

пълио с ученици. Чаках дълго испрямо трудовите шение
задължения на всички за
ети тук. увеличението на 

ала-административния 
пат и пр. са само някои нс с по-от тях.

Инак.
шест месена на настояща 
та голина 171. заети са ос 
ъществили 216 849 000 ли 
папа общ дохол и съшият

през първите
с, хляба. В Бо- 

понече бял
1СМЪТ

в: сравнение с миналого
дишния ппез този периол 
е увеличен съо 102 на 
стб. Обаче, разходите от
читат 42 „индексни пунк
та подголямо увеличение 
от увеличението на об
щия доход и възлизат на 

. НаЙ-

го лесно и
с ударнически значки сс 
завърнаха-: Стоян Хрис
тов, Коце Божилов, Бран 
ко Рангслов, Борис Ди- 

Стоянова, 
Йорданов,

186 501 000 динара 
голямо увеличение 
читат разходите за
печаване 
материал, а сдел това за 
ток горидо и транспорт
ни услуги. Трябва да от 
бележим обаче и значите 
яйотр увеличение на сред

нов, Снежана 
Крумнслав 

Крум Миланов; Димитър 
Стойнев, Асен Михайлов, 
Небойша Илнч, Генади 
Петров,- Вннко Манасиев, 
Стапиша Цветков и. Ив- 

М. Я.

салки и
от-

обез
на строителен РАЙЧИЛОВЦИ.

Стефан Стойков
ан Стоименов.
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СНАБДЯВАНЕТО С ТОК НА ДИМИТРОВГРАД
ПОМОГНЕ НА ЕДНА НЕЩАСТНА ДЕВОЙКА? подобрениеМОЖЕ ли ДА СЕ Очаква сеНа хубав цвят е кацнала зла пеперуда слектрифика- 

в Д им игров град-
шаване на 
цията

досеганикогаКакто територия-
Димитровградскатова лято на 

та на
община честите прекъс- 

слектрическия 
предизвикаха револт 

Пора-

община изградени са 
дълги 1 0 киловолт- 

при

понеже май- 
й е починала преди

скати в къщи,
достаСнежана Крумова, 28-годишна девойка 

от Долно Тлъмино води жестока борба с не
излечима болест н лошите семейни обстоя
телства. Лекарствата само намаляват болки
те й, съселяните и да искат, не могат да й 

компетентните фактори в Боси- 
леградска община не проявяват готовност Д“ 
й обезпечат попе социална сигурност ,

ка слектрнРО*оди 
които дефектите са 
големи. Затова през след 
вашия период ще 
строим няколко така на
редени подстанции на те
зи далекопроводи, а

заземяване н» вовд-

нидве години.
Още един 

лем й е създал“ болсст- 
Прсвърнала е хубави- 

големи

ваиия на 
ток
сред гражданите.

честите прекъсвани.'; и 
щетите в стопанството нс

110-ТСЖЪК проб-

110-та. ди
те й бузи в две 
червено-сини нетна, нало 
добаващи крилс на пепс-

помогнат, а
са малки.

Защо това с
съ-така? От

ца кай- шо и 
встс. 
I ма

РУДЯ/ говор потърсихме 
компетентно място от 

„Електро-
По този начин ще 

пг качествено гнаб-— Ех, тази проклета 
„пеперуда" с по-тежка от 
болките ми. Опитвам се 
да избегна самотият“, то
зи пай-голям съюзник на 
всяка болест, по едва ли 
успявам. Когато се наме
ря сред хората, па лица
та им чета ужас. Разби-

Човешките съдби са ра 
злични но едно винаги 
им ’ е било и винаги ще 
им бъде общо: щастието 
се изгражда с дългогоди
шен непосилен труд, бла
городни дела н доброде
тели, а нещастието и;ва 
неканено и ненадейно. 
Преди осем години Сне
жана Крумова от с. Дол
но Тлъмино тогава 20-го 
дни на девойка с дипло
ма 1 ;л босилеградската гн 
мназия и с вяра в соб
ствените си възможности, 
тръгва към факултетите 
в Скопие Да улови ниш
ката на жизнената си пер 
спектива. И тъкмо тогава 
съдбата връхлита върху 
живота п с голяма жес
токост: един ' по един, 
сглобогете и изпълват дни 
те и нощите с непоноси
ми болки. Лекарите уста

надиректора

Димитровградското „Електрозпределител- 
„о" е единствената организация в Димитров- 

цървото полугодие от годи- 
доходи 

н» Закона
град, която през 
пата е за личниизплатила повече

намерила под удатзтака че се е
за разпределение на дохода 
ди, съгласно мерките на 
телен съвет. В споменатия период заплатени 
са 6 па сто повече от позволеното.

и личните дохо-
IСъюзния ИЗПЪЛНИ-рам ги ио к“кво да пра- 

очис просълзени 
разказва Снежана.
пя

I
за неИма ли надежди 

щастната девойка? Може 
ли да й се помогне? Те
зи въпроси засега остават 
без отговор. Редакцията 
кани читателите, 
могат и искат да помог
нат, да се обадят на на
шия адрес или на адреса: 
Снежана Крумова, Долно 
Тлъмино, 17 546 Бистър. 
Ето и няколко данни за 
болестта й. Служебното 
й название е „Лупус ери 
тематорес систематикус". 
Манифестации: болки във

Ди дяване на гражданите с 
ток а и защитата от де
фектите е по-ефикасна.

110- 
далекопро- 

вод и съответен трафо- 
разтовар- пост ще се премахнат де

фектите на трасето от 
Пирот до Димитровград. 
Както е известно, трафо-

разпредслитслното" 
митровград Иван Дим^/

в

Снежана Крумова тров.
— През юни и 

особено имаше чести пре 
късЕания поради големи 
електрически 
е»ния, които предизеик- 
ват дефекти на 10 кидо-

С изграждането на 
киловолткия

юли
коитоВероятно си мислят, чс 

постоянно ще отивам Н1 
отпуск по болест или пък 
толкова съм болна, че г; 
мога да работя. Аз наис
тина съм принудена по
стоянно да употгебявам 
лекарстга. но моп да ра
ботя 
вери Крумова.

Да, тя може да рабо
ти! И работи — дори и 
тежки
работи. Впрочем. Снежа
на и баща й, човек 
напреднала възраст, изка 
рват поминъка си със се
лскостопанска 
Нейни са и всички рабо-

волтните проводи, изтък
ва Димитров. Освен това ' поста вече се строи и тря

бга да бъде завършел до
0:_ел

месеци
имаше и запланувани из- крал на годината, 
ключвания на 25 киловол това от началото на а 
тния електроповод от Пи густ започна да работи и 
рот до Димитровград по- така нареченото пърсте- 
ради провеждане на рабо новидно снабдяване на 
тите на 110 киловолтния града с електрически ток.

коетс също намалява въз 
можностите за дефекти, 

пре- А това значи занапред се 
очаква редовно и качест
вено снабдяване с ток — 
казва Димитров.

в споменатите
резигнипано го-новяват страшна диагно

за: възпаление на съеди
нителната тъкан. След то
ва й съобщават още по- 

боле-
всички части на тялото, 
е които има съединител
на тъкан, висока темпе- 

„ оатура и 
Снежана 
..Пронизон", 
и „Ендоксан".

страшна истина — 
стта е неизлечима!

Когато с години трябва
селскостопанскл

далекопровод, както и по
ради изграждането на да
лекопровод за ТЕ 
предавател коан село.Сре 
чковац в Пиротска общи 
ка. Освен това съг завъо

изнемощялост. 
употребява 
„Резофин"

да тегли такава съдба, на 
човек3 не остава нищо.
осЕен па се попята: стру 
Еа ли да се жизее такъв 
живот? Млада и дозчера 
жизнерадостна, Снежана 
и не помисля да търси 
отговор на този мрачен 
ЕЪпрос. Решава да се бо-

дейност.
К. Георгиев А.Т.

СЛЕД ТРАДИЦИОННОТО ПРЕДСТАВЛЕНИЕ „ПРОКИСЛО ЛЕТО"

Традиционнори. голям интерес— Нямах друг избор, 
освен да намеря някакт~ 
смисъл на живота — ка
зва Крумова. — Записах 
се в Полувисшето учили
ще за социални работни
ци е Скопие и преди три 
години го завърших.

Тежките човешки съд
би винаги и навсякъде 
дълбоко трогват хората, 
събуждайки у тях хума- 
ност и солидарност. За 
съжаление е Снежаниния 
случай не е така. Три 
години е на списъка на 
безработните. съселяни-

Най-очакваното и най- 
важното културно съби
тие в Димитровград, ко
ето се ‘ изпълнява в края 
па август всяка година — 
..Прокисло лето" и тази 
година прц^извика голям 
интерес. Озаглавено ка
то ..Мурдариал 86" (най 
вероятно по подобие на 
„Муидиал 86") е насоче-

ва до последната минут
ка приковаваше зрители
те, които често ги пре
късваха с ръкопляскалия 
и смях.

ненията на Слободан Але 
ксич, който е

зика и че не всички до
сега изявили се изпълни
тели взеха участие. Да. 
напомним накрая, че пре 
дставлението бе репризи 
рано следващия ден и то
ва от своя страна понесе 
Риска залата да не бъде 
препълнена, както ка пре 
миерното представление.

Накрая въпреки някои 
допуснати слабости в из
пълнението и на сатири
ци. и на Певци „Прокис
ло лето" и занапред си 
остава казаното в начало, 
т°: най-поп у л.я р н ото пре
дставление на димитров
градските самодейци.

непосред
ствен организатор и реа 
лизатор 
лято". Но би

;■

.Прокисло 
било не

справедливо да не споме
нем и станалите уцаетни 
ни: Делча Гигов

на

Въпреки че е подмла
ден съставът на артисти- 

тяхното 
представяне потвърди, че 
Димитровград! има талан-

ВбСНЗ
Николова, Весна Тодоро
ва. Славча Антов. М,лрин 
Виденов. Никола Антана- 
сов **>лгица Боянич. Ол- 
гипа Антов, Зденка То- 
у.ооова. Даниела Кочева. 
Драган Михайдович. Шпи 
Ра Тричков. Красимир 
Григоров

те-самодейпи.

но соещу ..мурдарлъцч- 
те" на нашето градче. Р 
сатирично

тлики изпълнители и че 
к< бива да се страхува

хумористич- , ?а театралната си самоде 
пата чалт на програмата йност. Хубаво прозвуча- 
под бича попаднаха: ,,Ко ха и пародиите, изпълне-

могатте и да искат, не 
Vа й помогнат, а органи
те и институциите в Бо
силеград не проявяват муналац", т.е. ..Услуга", 
готовност да й обезпечат

в ритъма, на шопока,- 
..Балкан", „Сточар", .Гра та или испанската песен, 

поне социална сигурност, дня" и други организа- А пародията на народна- 
— На няколко компе- ции. Екипът сатирико^ху- та песен „Марко и Муса 

тентни места в общината мористи бяха доста спо- Кеседжия" предизвика съ
засегнали най- щински взрив на смях. '

ни

и Целият музи
кален състав на КХД при 
културния център

положение- лучливо
парливите въпроси, кои-

иредставих 
то си. като помолих да 
ми се помогне, но всич
ко остана без резултат.

че^!83 Да отбележим. 
смуз„калната част

поетрамата бе съставена 
абавна и народна му

Безспорно между арти
стите се откроиха изпъд-

то измъчват гражданите, 
па ?атуй всяка тяхна поя

_ А. Т.Ст. Н.
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щрихи ЗА ПОРТРЕТ

ГОРДЕЯ СЕ С УЧЕНИЦИТЕ СИ САМОУПРАВИТЕЛНАТА ОБЩНОСТ НА ИНТЕ 
РЕСИТЕ ПО ЗАЕМАНЕ НА. РАБОТА В БОСИ. 
ЛЕГРАД ОБЯВЯВА ВАКАНТНИ РАБОТНИ 
МЕСТАИма хора на които жи 

тотът мине в усилена ра 
бота. които в тази работа 
постигат, твърде

то училище в Божица, а 
след една година мина
ва в босилеградското 
ло Милевци.

на път, утре да станат до 
бри граждани ,и самруп- 
оавителм. — Няма по-ху- 

където оста бава работа от учителска 
та — изтиква нашият съ- 
беседник. Това е нещо ко 
ето с думи не може да 
се каже. Разбира се, под 
условие, човек да обича 
тази работа, да обича де 
цата, а това значи човек 
да обича човека. Щастлив

СЪВЕТЪТ НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ 
,,ГЕОРГИ ДИМИТРОВ" в Босилеград публи
кува

се-високи
постижения и успехи, но ' ва цели. 24 
които остават анонимни, 
далеч от очите на общес 
твеността. Такива успехи

години.

КОНКУРС— Въпреки 
те трудности това са най- 
хубавите

тогавашни-

постига, а от тях зависят 
и успехите на други. БО- учителствуването 
РИС СТОИЛКОВ, първо стара сграда, без наглед- 
начален учител в ооновно ни средства, трудно бе 
то училище „Георги Ди 33 Работа. Но трудиости- 
митров" в Босилеград. Ьа ге преодолявах с голяма 
неооведомените може би ВОля и ентусиазъм. Само 
това не е от значение, оба правех нагледни средст

ва. Тук веднага започнах 
дейна работа в младеж
ката организация. Тук 
станах и член на Съюза

ми години в 
ми. В за приемане на:

1) ЕДИН . стажант — преподавател по 
физическо възпитание с пълен фонд часове 
за неопределено време за работа в училища
та в Горна и Долна Любата;

2) ДГ.А стажанта — преподаватели по му- 
. знкалко образование с пълен фонд часове за
неопределено време, от които единият за ра
бота в училището в Босилеград, а 
за работа в училищата в Горна Лисина,. Гор
на и Долна Любата;

3) ЕДИН стажант — преподавател по 
изобразително изкуство с годишен фонд от.

, 176 часа за определено време за работа в 
училището в Бистър.

УСЛОВИЯ; Необходимо е кандидатите 
за всички места да изпълняват условията, съ
гласно Правилника, за професионалната под
готовка и профилите за поеподавателския ка
дър в основните училища и да имат морал-

работа във въз-

съм и ие крия, че се тор 
дея когато ме срещнат 
мои ученици и когато уз 
ная че са станали хора, 
които дават принос в ра 
звитието на обществото

че за тези които работят вториятс него, другаруват или по 
какъвто и да е начин об
щуват, за него имат най- 
хубави думи. За него 
зй усилията които полага 
в изпълняването на твър 

■ де важната обществена и 
хуманна задача те говор 
ят с почит и уважение. ...;4Е5: 
За това те имат и обосно

ни.
и на комунистите. С други 

думи. започнах да живея
В училището в Босилег 

рад, където Борис Стоил 
ков, дохожда през 1978 
годинд^ има по-изгодни 
условия за работата. Те
зи условия той докрай 
ползува. Благодарение на 
доверието с което се пол 
зува, той тук изпълнява 
и различни обществено- 
политически и оамоупра 
вителни задачи. Неговата 
качествена и целенасоче- 

I на работа, опит и знание

в: аН'

§ ивана причина — Стоил- 
ков. вече 33 години твър-

- V .

•4-

У, - но-политически качества за 
питателно-образователното дело.де успешно пренася зна

нията и опита си на 
младите поколения, 
питава■ги и ги учи в ду 
ха на социалистическото 

самоуправително 
щество.

— Нашият колега Сто 
илков е един от най-доб 
рите учители в училище
то ни. При това с нрава 
и отношението си към ко

... стажанти щеДоколкото не конкурират 
бъдат приети и преподаватели с трудов опит.

Конкурсът, е открит осем дни. от деня 
на публикуването. Молбите с доказателства 
за изпълняване на условията ■ се изпращат на 
адрес.: Основно училище „Георги Димитров" 
в Босилеград. Непълни и неподадени в срок 
молби няма да се разглеждат.

кгвъз-

идват до изява и' в под- . 
готвянето на ученици. До 

• сега бе рецензен-т на гра
матиката по български 
език за четвърти клас, а 
сега и на читанката по 
български език за първи 
.клас.

об-и

Б. Стоилков
живота па селото и насе- 
лението му. Училището 

учениците слу- беше пред рухване. Зап
ретнахме ръкави и пове 
че на доброволни нача
ла, построихме нова учи 
лищна сграда. Веднага сл 
ед това започнахме и ак- 

Лазар Стамен ция по електрификация,

ТЪЖЕН ПОМЕН
В неделя на 7 септември 1986 година се 

навършава
ЕДНА ГОДИНА

Нач болка и безмерна тъга 
ск^п и непрежалим съпруг, баща, свекър и 
дядо

легите и 
жи за пример. От негова 
та работа напълно сме до 
волни всички, най-много

Този „милевчанин" е 
роден в Долно Тлъмино 
през 1930 година. Казва 
ме милевчанин. не само 
че тухгтекарва най-мно 
го учителски години, но 
защото тук създаде и се 
мейство. Да

учениците и родителите
— каза ни директорът на по нашия
училището

махленски пътища и пр.кое. Това споделят и. вси
босилеградското Строехме нов живот в 

селото, което и днес е ед-
кажем, 

че и съпругата и двете 
му депа са твърде довол 
ни от семейната хармо
ния и от онова което той 
стори за тях. Дъщерята 
му завърши средно, а си
нът вцсцге образование.

чки в 
училище. Тези и подоб- Пенено от по-напредничави- 

тс села в общината —
каза Стоилков. Участву- 
пал е два пъти на съюзни 
тпудови акции.

В живота който често 
минава в трудности и бор 
би за улеснение 
ло-.та радости. За Стоил
ков,
и Щастие е ла възпитава 
младите, да ги

ни думи за него често се 
чуват на родителски Сре- 

събращи и на различни 
ния в общината, когато Александровстава дума за възпитате
лно-образователното де
ло. Когато пък се касае за 

осно- 
поне

има иСлед като през 1952 го 
дина завършил учителс
кото училище в Димит
ровград, Стоилков започ
ва. ца паботи в Основно-

личните доходи в 
вното образование, 
в Босилеградска община, 
не са големи, 
месечно получава 
60 хиляди динара. За ста 

■ идарта

радостнай-голяма
Стоилков

насочва около

от Горна Любатана просветните 
работници казва: — Учи 
телят трябва добре да 

гледа работата, а за 
личните доходи да

обществото.

отношения в О.ОСТКомисията за трудови 
„Напредтж" в Босилеград дава

Времето минава, по никога няма да за- 
от спомена ни твоята гршкливост, чове-Л11ЧИ

чност и душевност.си
се

Поклон пред светлата ти памет!ветеринарен техник грижи
Безопорно е, че матерна 
лното -оложение на прос 
нетните работници тряб 
ва ’ па се полобри, но те
зи които са компетент
ни за това като че ли не 
обършат дължимото вни

за приемане на един
за неопределено време. ппто_

УСЛОВИЯ: средна те_
_ На 7 септември 1986 година (неделя)

в 11 чйса ще дадем ГОДИШЕН ПОМЕН на 
гроба му в горнолюбатскитс гробища- Ка- 

близки, роднини и приятели да присъс-
товка ветеринарна насока
хник. свидетелство, УДО- 

слсдствие и удосто- 
в срок 
се по- 
Общи ’

11ИМ
твуват на помена.Молбите с кръщелно 

са под
веретиеГот СОИ за ^^«“^нето 
от осем дни от деня "^Леграл" -

ВЕЧНО СКРЬБЯВДИ: съпруга ЦВЕТАНКА, 
синове: Владо, Милко и Нлъо, снахи: бера и 
Данка и внуци: Златко, Жаклина, Станнша, 
Ясмица и останали многобройни роднини.

въпросмаиис към този 
— добави накрая Стоил-дават на адрес: 

служби.
Непълни и 

ма да се разглеждат.

ков.
мобли пя-щеподадейи в срока М. »
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Жив“ им комитет нл С
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРБНЩЩ НА ССТП 
ОБЩИНСКИЯТ ОТБОР НА СУБНОР 
ОБЩИНСКИЯТ СИНДИКАЛНИ ОВЕТ и 
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ССМ 
п Босилеград 

на бойците от ИОБ, пионерите, 
войниците и на всички трудови хора и

ЧЕСТИТЯТ

*Гра^еЬинар
ро. босилеград

*
*
*
*
* младежите, 

граждани в общината
учениците,*

*но пионерите,
младежите,

*трудещите се и
гражданите

Босилеградска община
* Оеми септември — Деня на 

освобождението на Босилегра
дска община от фашизма

на
*
*ЧЕСТИТИ
*

Осмн септември — Деня на 

освобождението на общината 

от фашизма

*
*
* И ИМ ПОЖЕЛАВА НОВИ ЛИЧНИ УСПЕХИ ЗА-- 

НАГ1РЕД И НОВИ ПОБЕДИ В ИЗГРАЖДАНЕТО 
НА САМОУПРАВИТЕЛНОТО НИ СОЦИАЛИСТИ
ЧЕСКО И НЕОБВЪРЗАНО ОБЩЕСТВО,

*
*
*
*
* ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★С ПОЖЕЛАНИЯ ЗА НОВИ ЗАВОЕВАНИЯ В ИЗ

ГРАЖДАНЕТО НА САМОУПРАВИТЕЛНОТЦ НИ 
И НЕОБВЪРЗАНО ОБЩЕСТВО,
Нашата кооперация вн предлага срочни 
н качествени услуги!

★ ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ "к

*
*
*
-к
•к
*ТО „БОСИЛЕГРАД" в Босилеград 

с основните си организации на сдружения труд:

„СЛОГА" — за търговия и гостилничарство,
„УСЛУГА" — за комунална и услужна дейност,
„НАПРЕДЪК” — за селскостопанско производство 
и изкупуване
„ИЗГРАДНЯ" — за строителна дейност и 
ОБШИ СЛУЖБИ

* 501Ш ШБГ18Т1ША С1ШЕ1Ч1Н РК01ХУ0БА
*

ТРУДОВА ОРГАНИЗАЦИЯ „ДИМИТРОВГРАД"*

* всички граждани от Димитровградска общинаиа
*
★

ЧЕСТИТИ*
*

Осмн септември — Деня на 

освобождението на общината 

от фашизма

ЧЕСТИТЯТ *
*

Осмн септември — Деня на 

освобождението на Босилегра
дска община от фашизма

*

*
*
-к
*
* като им пожелава високи делови резултати 

и лични успехи. Едновременно им пожелава 
нови и по-богати завоевания в изграждането 
на нашето самоуправнтелно общество 
ТО „ДИМИТРОВГРАД" ПРОИЗВЕЖДА: 
различни видове спортни и други 063’вки, 
ботуши, различни технически 
нишки, както и метална галантерия

*на бойците от НОБ, пионерите, младежите, труде
щите се, гражданите и войниците и им пожелава 
крепко здраве и нови лични и обществени побе
ди занапред.

ГРАЖДАНИ, ПОЛЗУВАЙТЕ УСЛУГИТЕ НИ — 
НИЕ СЕ СТАРАЕМ ДА БЪДАТ СРОЧНИ И 
КАЧЕСТВЕНИ! -

*
*

* стоки и гумени*
*
**+*******+++++++++*+*+++++*

комуниститеКОНФЕРЕНЦИЯ НА съюза на

киясъНюзн\АтКр?дашияНсЕХрод СОЦИАЛИСТИЧЕС‘
=*ският СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ 
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ 
ЛИСТИЧЕСКАТА МЛАДЕЖ
БОЙЦИта АиТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪЮЗА ПА

* ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА
* ■ в Бабушница

НА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ И ТРУДЕЩИ СЕ

4 Е С Т И

*т * О Р * I Е С Е 5

*
*
*НЮНОЕЬЕНТНАЦЕШИШ

НА СЪЮЗА НА СОЦИАТЕЦЕРОМ 86-30* • ТЕ1.*Х 1в7в4 • ТЕ1ЕОЯАМ: Е1ЕКТЯОУСА*1МА *
*

ЧЕС ТИТЯТ

*5 септември — Деня 

на освобождението
★

Т Я Т*
*

Празника на свободата*
*

I

6★на всички трудещи се и граждани на Сурдулишка община 
с пожелания за многобройни обществени победи -- — 
и семейни постижения

*и лични
*

с П0Желания за нови-успехи в социалистическото изгражданеСТРАНИЦА 12

БРАТСТВО * 5 септември 19*6



тсжтгъ*----------------------------- СЛ НЕОГРАННЧЕИОМ СОЛИДЛГПОМ ОДГОВОРПОШНУ ООУР-а
ООУР „МЛАДОСТ" — П1*6и:ШОД1ЬЛ СЛ и. с. о.

Димитровград — м. ти

САМОУПРАВИТЕЛНИТЕ ОБЩНОСТИ НА ИНТЕРЕСИТЕ 
ЗА КУЛТУРА, ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА, ОСНОВНО ОБРА
ЗОВАНИЕ, ДЕТСКА И СОЦИАЛНА ЗАЩИТА

ЧЕСТИТЯТ
ТЛ 100

ПЕТИ СЕПТЕМВРИНа всички трудещи се и граждани 
от Димитровградска община

ЧЕСТИТИ
— Деня на освобождението на Сурдулишка община от фа
шизма — на всички трудещи се и граждани, пожелавайки 
им всестранен обществен прогрес и лично и семейно щастиеОсмн септември - Деня на 

освобождението на 

Димитровградска 

община от фашизма

I ■**
ТРУДОВА ОРГАНИЗАЦИЯ „ИВО ЛОЛА РИБАР"; — 

БЕЛГРАД

МАСКАТ1СА
( ГИВЯ1КА IV! А 51 N А I 1_ I V N I С А С Е I. I К А - 3 ИЯРиИСД 1
Тс1еягапг МаСкнНса — 8игс1и11са * Те!е(оп1: 5игс1и11са 017— 84-201, 85-104 * Те1ех 16773 * 2е1. Лял! са ТЛаДШв Нац •

с пожелания за още по-високи резултати 
в изграждането на общината и тепаната 
КОНФЕКЦИЯ „СВОБОДА"-произвежда съвремен
на мъжка, дамска и детска конфекция със 
съвременна кройка и богата разцветка

на трудещите се и гражданите - в Сурдулишка община

ЧЕСТИТИ

5 септемвриОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА
ОБЩИНСКИЯТ КОМИТЕТ НА СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ 
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА 

, СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ СЪЮЗ
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗА 
НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА МЛАДЕЖ 
ОБЩИНСКИЯТ СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ 
ОБЩИНСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СУБНОР 

НА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ РРТРУДЕШИ СЕ 
ОТ ДИМИТРОВГРАДСКА ОБШИНА

ЧЕСТИТЯТ 1

— ДЕНЯ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО 
ОТ ФАШИЗМА ______________

Деня1

освобождението
поредни успехи в социалистическото строкато им пожелава

ителство и многобройни лични и семейни постижения 
„МАЧКАТИЦА" произвежда висококачествени

с щиооко приложение в минното дело, циментовите
стоманениОСМИ СЕПТЕМВРИ

лагери
фабрики, млинове и пр. ..още по-високи творчески резултати в 

социалистическа, самоуправителна
с пожелания за 
изграждането на 
и необвързана Югославия

ОБЩИНСКИЯТ КОМИТЕТ НА СКС 
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ССТН 
ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА 
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ССМ 
ОБЩИНСКИЯТ СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ 
ОБЩИНСКИЯТ ОТБОР НА СУБНОР

ННННРНЕВ
ЗДРАВКЕ" — Лесковац

ТРУДОВА ЕДИНИЦА ЗА СУШЕНЕ НА ОВОШИЯ 
И ЗЕЛЕНЧУЦИ — Босилеград 

на трудовите хора и граждани
ЧЕСТИТИ

* ГЕПТЕМВРИ — ДЕНЯ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО
-------------- - ОТ ФАШИСТКО ИГО

лични и обществени

Босилсградска общинав

ЧЕСТИТЯТ

5 септемврис пожелания за нови 
успехи занапред Деняф СЛ1ЕЖК.Л освобождениетоФАБРИКА 25 МАЙ" — СУБДУЛИЦА ФАБРИКА „25 оСгапатт трулещи сс, както и на

общинана работниците си и на
граждани в Сурдулишка па СУРДУЛИШКА ОБЩИНА от фашизма

гражданите, пожелавайки им всестра- 
разцвет на социалистическото самоуправление

всички
Т И "Г И па трудовите хора и 

ней . 
щастие и уопехм

• Ч Е С и лично

Деня на освобождението 

от фашизма 3!и&м1ссР

На-всички граждани и трудещи се

с пожелания за високи °б'дсс™^ а 25 МАЙ" в Сурлу- 
МИНЕРАЛНАТА ВЪЛНА "1ш,цогнсупорен изолатор с 
лица е отличен топлинен, зву1 
широко приложение в строи гол стното

— ДЕНЯ НА ОСВОБОЖДЕНИ-ЧЕСТИТИ С СЕПТЕМВРИ
ЕТО НА БАБУШНИШКА ОБШИНА

СТРАНИЦА 13
1986БРАТСТВО * 5 септември



Ш КОМ РАЗ„ИНЕ КС СТОЧАР” ■1

К&] ЛКЗОЗ!-ДУШАв
С основните си организации:
„КООПЕРАНТ". „НИШАВА", „ГЬРГОКООП”
И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ СЛУЖБИ 
на гражданите; селскостопанските производители 
и трудещите се от Димитровградска община

ЧЕСТИТИ
ОС.МИ СЕПТЕМВРИ — ДЕНЯ НА ОСВОБОЖДЕНИЕЮ 

НА ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА ОТ ФАШИЗМА

високи

- ООСТ „БАЛКАН" - ДИМИТРОВГРАД 
Димитровградска общииа

Ч Е С Т И Т И

ОСМ И СЕПТЕМ ВРИ — ДЕНЯ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО 
НА ОБЩИНАТА ОТ ФАШИЗМА

„КОМПАС"
Иа всички граждани от1

1

е пожелания за още по-високи резултати 
в социалистическото изграждане 
самоунравително общество
„КОМПАС" — „БАЛКАН" оказва всички видове 
туристически услуги па туристи, транзитни потни
ци и граждани.
„БАЛКАН" разполага със съвременен хотел „Б" 
категория, ресторант със 150 места и избрани 
специалитети
МОТЕЛ „КОМПАС" е сЧдо съвременен обект за 
оказване на
услуги, организиране на частни увеселения и пр.

на гишето
като им пожелава лични успехи и 
резултати в изграждането на социалистичес
кото самоуправление у нас 
„КООПЕРАНТ" организира селскостопанско 
производство ага частния 
всички селскостопански продукти 
„ГЬРГОКООП" снабдява населението с всич- 

видовс стоки за широко потребление 
„НИШАВА" организира селскостопанско про
изводство на обществения сектор

сектор и изкупува

ки и най-различни видове туристически

111Ш11111111111111!11111111111111111111!1111Ш11!11111111111111111111Н11Ш |||||||||1|1||11Ш11111|1111111111НИ111Ш111111111

МЕБЕЛНА ФАБРИКА „ВАСИЛ ИВАНОВ — ЦИЛЕ" 
ОТ ДИМИТРОВГРАД 

На всички трудещи се и граждани 
община 

ЧЕСТИТИ

В
№ \-7Г.....от Димитровградска -

1Осни септември — Деня на 

освобождението на Димитров
градска община от фашизма

С ОСНОВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА СДРУЖЕНИЯ ТРУД: 
„ПЕКАРА"
ТЪКАЧЕН ЦЕХ „8 МАЙ"
„КОМУНАЛАЦ"
на гражданите и трудещите се 
от Димитровградска сзщнна

ЧЕСТИТЯТ
с пожелания за още по-високи резултати в из
граждането на социалистическото 
самоуправление у нас
„ЦИЛЕ" ПРОИЗВЕЖДА:
качествени мебели за обзавеждане на обществени 
заведения и мебели за частни домове.
Мебелите на ..Циле" се отличават с високо 
качество, модерни линии и богата тоналност

ОСМИ СЕПТЕМВРИ ДЕНЯ НА ОСВОБОЖДЕНИЕ ГО 
ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА ОТ ФАШИЗМА

като им пожелават високи завоевания в изгражда
нето на социалистическото самоуправление и ви
соки делови и лични успехи
„УСЛУГА" оказва занаятчийско-битови услуги на 
населението, снабдява го с хляб и хлебни изделия, 
различни индустриални и други видове 
широко потребление

01П1Ш11П111Т11№тЛ1г1111]|1К111[1Н1111111[11111111111]!111![|П11П111Ш1Л1111»ПП)|[11П1П111ПП11111!1111[|11111[|11111!111111111ТШ1П1ПШ11ТП!ПЛ1[11ПЛ11ПЛ|

Д §Г8РА\А^ШЬАУ
стоки за

Гра^евинска РО 
Строителна ТО

Димитровград

Ш1и1Ш11111111Ш1Ш11Ш111111Ш1Ш1Ш1Ш1тШ1111!111!Ш111Ш11!1111!|> 11[|1111|11|||1ШШ1Ш1Ш1111111111111111111111111ШШ1111111111111Ш|[|||||||||||||||||
на трудещите се и граж>у.ните от Димитровградска община

„ЕЛЕКТРОБОСНА" — ЯЙЦЕ 
ТРУДОВА ЕДИНИЦА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА КВАРЦ —

ЧЕСТИТИ

ЧЕСТИТИ

ОСМИ СЕПТЕМВРИ ДЕНЯ ИА ОСВОБОЖДЕНИЕТО

Празника на свободата на 

Боснлеградска община 

— 8 септември

НА ОБЩИНАТА ОТ ФАШИЗМА

с пожелания за високи лични успехи и още 
по-високи резултати в изграждането 
на общината и страната
„ГРАДНЯ" строи евтино, бързо и качествено 

'обществени здания, промишлени обекти, 
мунално-битови обекти и частни домове 

М111111111М111111111111М1[||111111111М ...1... ........

ЗДРАВНИЯТ ДОЙ 
Босилеград

на всички трудещи се и граждани
в Босилеградска община

ко-

аа трудещи се и граждани в общината
С ПОЖЕЛАНИЯ ЗА НОВИ УСПЕХИ 
В ИЗГРАЖДАНЕТО НА СТРАНАТА НИ

=
В

ТРУДОВВАЕДИВНИЦА „ЧОРАпГрА" 
на гражданите

— Босилеград
Босилеградска общинаЧЕСТИТИ

ДЕНЯ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА ОБЩИНАТА
ОТ ФАШИЗМА — 8 СЕПТЕМВРИ

В

ЧЕСТИТИ

ПРАЗНИКА НА .СВОБОДАТА — 8 СЕПТЕМВРИ
И ИМ ПОЖЕЛАВА КРбПКО ЗДРАВЕ И НОВИ 
ЛИЧНИ И ОБЩЕСТВЕНИ УСПЕХИ

като им пожелава 
беди в
моуправително

нови лични и обществени по- 
на социалистическото ни, са- 

и необвързано общество.
развитието

СТРАНИЦА 14
БРАТСТВО * 5 септември 1986



ГОРСКАТА СЕКЦИЯ В БОСИЛЕГРАД “ . 
ЧЕСТИТИ

— ДЕНЯ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО

НА БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА ОТ ФАШИЗМА

ОСМИ СЕПТЕМВРИ

ФУТБОЛ: РЕГИОНАЛНА ЛИГА — НИШ
на всички трудови трудови хора и граждани 
в общината Твърде високо поражение

/
КАТО ИМ ПОЖЕЛАВА НОВИ ЗАВОЕВАНИЯ В 
ИЗГРАЖДАНЕТО НА СВОБОДНОТО НИ САМО- 
УПРАВИТЕЛНО И НЕОБВЪРЗАНО

„12 ФЕБРУАР" — „АСЕН БАЛКАНСКИ" 5 : 0 (1:0)
Поповац, 31 август 1986 г. Игрището на „Будучност" от 

Поповац, теренът неравен и твърд, времето слънчево. Зрители - 
около 150 души. Голмайстори: Сърджан Янкович в 10 и 83 м, 
Драган Гойкович в 82 м и Зоран Вулевич в 67 и 90 м. Съдия на 
срещата Живоин Тошич от Долевац — слаб.
Във' втория кръг на регионал

ната лига — Ниш футболистите 
на „Асен Балкански" доживяха 
същинска катастрофа от тради
ционно неудобния противник „12 
фебруар". Мачът бе игран в бли жено 
зкия Поповац, понеже теренът на почивка, 
на „12 фебруар" це е Одобрила 
състезателната комисия в тази 
лига. Веднага да кажем,. че ре
зултатът на пр'Чв поглед залъгва 
и не представлява истинско от
ражение на силите на терена.
Докато гостите от Димитровград 
създаваха голови положения /И 
улучваха вратата, домакините да
ваха голове от положения, кои
то не бяха най-зрели. Почти це
ли 70 минути гостите бяха равно 
правен противник и създадоха 
две идеални положения (Тодоро- 
вич и Станков), но не ги оползо

ОБЩЕСТВО

твориха. Противоположно дома
кините след груба грешка на 
Славча Димитров (подаде топка
та на противников играч , пред 
гола) отбелязала гол й незаслу- 

отидоха като“ победители

ПАМУКОВ КОМБИНАТ ВРАНЯ 
„ЮМКО" — СУРДУЛИЦА

ч Е С Т чИ Т И

5 СЕПТЕМВРИ ДЕНЯ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО

’ /

В началото на второто полу
време същото се повтаря- Фини
шът на срещата за гостуващия 
отбор бе трагичен: за само 8 
минути три гола в мрежата на 
Басов (който защищаваше врата- ; 
та за пръв път) и така бе завър
шена тази тъжна неделя за ди
митровградските футболисти.

НА СУРДУЛИШКА ОБВДИНА

на всички трудови хора и граждани, като им пожелава по
нататъшен прогрес на нашата, социалистическа самоуправи- 
телна и необвързана родина и многобройни лични успехи 
„ЮМКО'.' — Осмулипа произвежда модерно облекло за 
ди. Изделията на „ЮМКО" вървят в крак с модата и зато
ва са много търсени на пазара.

мла
В третия кръг на 7 септем- 

в Димитровград ще гостува от
борът на „Слобода" от Горна 
Врежина.

Д. с.

РЕГИОНАЛНА ЛИГАБАСКЕТБОЛ
Гостилничарско-туристическа трудова организация 

„СЪРБИЯ" — Пирот Победа в двустранно слаба игра
„АСЕН БАЛКАНСКИ" - „МОРА-ВАЦ" (ЖИТКОВАЦ) 61:42 (32:25) 

Димитровград, 30 август 1986 трибуни. Димитровградчани, 
г Спортният център „Парк ". Зри ито играха отслабени не

отбор: Този път

„ЦЪРНИ ВРЪХ" —Трудова единица на сдружения труд 
Бабушница

Честити на всички граждани и трудещи се 
ДЕНЯ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО на

ко-
може-

ха Да съставяттели 50 — играно по студено и 
ветровито време. Одии: Кръстич им се откри възможност да на

несат съкрушителна победа.
БАБУШ НИШКА

нои Шакич от Ниш — добри.
ОБЩИНА — 6 СЕПТЕМВРИ до това не се стигна.

И след петия кръг „А. Бал
кански” заема средно положе
ние в табелата за временно кла
сиране в регионалната лига ' и 
най-вероятно тук ще остане до 
края на първенството, понеже 
има още 6 кръга.

В петия кръг в продължение 
на първенството на баскетболис
тите в регионалната лига — 
Ниш, баскетболистите на ,,А. Ба
лкански” в една слаба игра ус- 

победят още по-слабия

питиета в заведе-„Църни връх" ви предлага хубави ястия и 
си1 в Бабушница. Бела паланка и Ниш!

■
нията

пяха да
и недораснал отбор „Моравац”. 
Това бе мач пред почти празни д. с.

ТО „АВТОТРАНСПОРТ'' в Босилеград 
на всички граждани

Босилеградска община 
ЧЕСТИТИ

ФУТБОЛ: ОБЩИНСКА ЛИГА — I' РАЗРЯД

Първите две точки за „Партизан“в

„ПАРТИЗАН" (ЖЕЛЮША) — „НАПРЕДАК" (ИЗВОР) 2:6 (1:0)
Димитровград, 31 август 1986 г. Спортният център „Парк". 

Теренът тревист и идеален за игра. Зрители около 100 души. 
Голмайстори: Горан Илиев в 47 м. и Златковнч (автогол) в 73 м- 
Жълти картони: Аца Стануловнч от „Партизан". Съдия на среща
та Пстар Василкович от Пирот — добър.

ОСВОБОЖДЕНИЕТО НАДЕНЯ НА8 СЕПТЕМВРИ 
ОБШИН АТА ОТ ФАШИЗМА

в изграждането на Футболен турнирпожелава нови успехи 
общината и страната

Футболистите на „Партизан" 
заслужено победиха традицион
но неудобния съперник „Напре- 
дак" от Извор ’ (досега четири 
срещи и четири победи на „На- 
предак"). Това бс слабо предста- 

особсно слабо играха 
почти нищо не 

Футболистите на „Пар
им бе

и им

За пръв път в Димитровград 
в'чест на Деня на освобождение- 

състои турнир по фут
бол- Ще участвуват 8 отбора, и 
то от местните общности: Гонн- 
Дол, Желюша, Белеш, Лукавица, 
Градини, и 'на I, И и /II район 
от Димитровград. Финалната сре
ща се

то ще се
вление и 
гостите, които 
показаха.
тизан", с оглед че това 
първо представяне (в първия крьг 

отпътуваха) и не бяха толкоз 
лоши. Отборът е доста подмла- 

понеже този отбор напусна-

ЦЕНТЬР ЗА КУЛТУРА „25 МАЙ" 
в ДИМИТРОВГРАД 

Ч Е С Т 
ОСМИ СЕПТЕМВРИ

НА ДИМИТРОВГРАДСКА

И Т И
— ДЕНЯ НА

ПКШИНА ОТ

предвижда за 8 септември 
(понеделник). На победителя ще 
бъде връчена купа. Инак то»а е 
и,експериментално начало па 6ъ 
дещата общинска лига по фут
бол. Д' С

НСОСВОБОЖДЕНИЕТО _
ФАШИСТКО ИГО ден,

ха 5—6 првотимци и с малко по- 
сериозна работа могат да 
гнат желания резултат.

нови завоевания в пости-
ИМ пожелава

изграждането
като ДС.

на общината и страната
СТРАНИЦА 15

БРАТСТВО * 5 септември I»86



• сатира • забава
НАШЕНСКИ ИСТОРИЙКИ ПРЕДАНИЯ

За Зли дол и 
злидолциРазликата е в цената, 

а не в боята ш

Нема леб без 

матику
Преди десетина години 

срещнах тогава 96-годи 
ма- Ц шния (сега вече не е жив) 

злидолчапин Ивапча. Д. 
Станков, който ми разка
за няколко интересни 
предания за своето село.

Как е настанала Гум- 
пожка махала?

Всяка сутрин босилеградчани тичат към 
газшште за хляб. Влизат вътре и се нареждат на 
опашка, като искат да си купят от „черни хляб

Веднаж една баба попита:
— А, бре, деца, дали я не видим, или 

не разбирам; не могу да видим разликата в хляба. § 
Нито по боята, пито по вкуса му.

Всички мълчат, а една жена на средна в''3- В 
раст й казва:

— Стрино, няма голяма разлика в боята... 
обаче голяма е разликата в цената!

пак

През турско време се 
ло Зли дол се намирало 
в местността „Старо се-

стално видимУ бирото у Димитровград
' „ тпаже оаботу Има 1)и околочовеци доодс и граже раоо у._ „пг|мялнп

900 души на списък. И това ие и Р-
щом човек нема работу — да тражи
-требе леб да искаруйе. Добре, ама овия дни
научи VI друго нещо.

На 140 души оди тия 
ту давали работу у ..Сточар", а они синдра- 
цити — пестели.

— Нече никой да работи у „Сточар 
йе полюпривредна работа, требе да

до” и п него живеели са 
мо 7 семейства, и» левия 
бряг па реката испод ед
на висока скала- „Събра
ни били от турците в ку- 
нно село. Почвата била 
„расцка", а 
джийска".

Нивите били създавани 
на място, къдсто била из 
корснявана 
димно на слънчево изло
жение. Житото се върше

ещо

С. Евтимов
що траже рабо-СТ МЪДРОСТТА ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕБа

не „кесим-Природата с творец нл всички творци.

оти това
се вача матика за опаш, или вила — рече ми 
йедън.

Гьоте

гората, преПриродата .не е храм; тя е работилни
ца, а човекът в нея — работник.

— А я не знам па кву другу работу 
немаюу квалификацийе? — до-траже — каИ. Тургенев даде друг.

Распита се натам—на" ам Верно. Оди 
тия 900 души, най-више су без квалифика
цийе и тежко йе другу работу да могу да ра 
боте и да има слоболна радна места. Не мо
же денъска да се работи у игдустриюту без ква
лификацийе. Тоза беше преди дваестина 
дине. ка се починяше. Па и тегая, тия 
върлшше матийете на село :— мог.аше да иду 
на курсеве — па тегая у фабр-тфете.

Гледам—гледам, и ония що работе по 
фабрийете, едва чекаю да дойде петак — од- 
ма вачаю автобус- за селата. Тамо не избираю 
работу. а свак търчи повече да сработи. Ни
кой не бега оди матикуту.

Дали това що нече да иду у „Сточар" 
йе заради друго: че им омръзне; и у „Сто
чар" матика, па после и дома матика . . . Мло-

сло на гумно, а там дн
ес е разположена ЕУМ1,И 
шка махала. Хората отг
леждали големи „булю- 
ци" кози. През лятото те 
пасели по „ситиаците", а 
през зимата се хранели 
бръстина. Там където ко 
зите унижощили горите 
се появили долинки, а 
дъждовете отнесли земя
та и по-късно там зинали 
големи суходолия. Така 
над „Старо село" се съз
дала местността „Църни 
камик".

: Работата е потребност на живота, мъдро- 
цел, а удовлетворението —неговастта 

награда-
Шнлеп*: го-:

I
Куц* който бяга по пътя, изпреварва он

зи, който бяга без път. що
Английска

Колко е красив човекът, когато с истин
ски човек!

Менандър

' Хората са цветята на земята.
Виетнамска

С. Евтимов
Човекът се познава в игра и на път.

Италианска ХУМОР
На тържество по слу

чай 100-тния си рожден 
юбиляркатп се обръща 
към своя дългогодишен 
лекао:

— Ах, мили мой така 
много съм свикнала с те
бе. Не зная какво ще пра 
г.я и кой така 
ще ме лекува след 
ти починеш? . . .

го. Или пак чалъмат йе у това що у „Сточар" 
работното време йе малко незгодно, може и 
лични дохони малко да су по-тънйи...

Кико било да било — нигде нема лежи 
лебу да те иедем. Требе да се работи.

А тия що мисле да бегаю од матикуту 
а траже леб с лъс — тешко че га на- 

йду. Него требе свак да узима работу според 
кгалификацию и да не пробира.

Есента на живота жъне тоиа, което сме 
посели през пролетта-I

Гертри
Ф у село.Старият ’ чозек в семейството е съкрови

ще.
Китайска предано 

като •
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