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Влак на дружбата
Събитие, което през ми
налата седмица «ай-много развълнува югославска
та общественост оигурно.
е — влакът на братство
то и единството. Около
2000 пътници от девет ре
гиона на Социалистичес
ка република Сърбия на
чело с Бралислав Икониц, председател на Скуп
щината на СР, Сърбия
бяха на посещение в Со
циалистическа република
Словения. С това те връщат миналогодишното по
се щение на жителите на
36 общини в Слозения —
от Ясенооица, Любляна,
Кръшко, Целе до Марибор — на които оказали
братска помощ преди 46
години в своите домове.
На всяка крачка те бяха
посрещнати братски: то
пло, искрено, човешки с
твърда .решимост навеки
да укрепва братстзото и
единството между наро
дите и народностите V
нас.
И искрено желание за
по-добро взаимно опознаване се водиха и разго
вори между делегации на
СР Сърбия и Словения.
Това беше още един
удобен момент да сс ут
върди, че жителите на
дссте братски републики
имат обща и единствена
цел в нашата общност.
всички народи и .народна
сти да допринасят за побързо
надделяваш; на
трудностите. Подчертава
ше се, че Косово е проб
лем на цялата страна и
съвместно трябва да сс
разрешава.
• Подобрението и раз
витието па селското сто
панство у нас неотдавна
беше обсъдено и на засе
дание на Централния ко
митет на Съюза .на югослат,ските комунисти. Те
зи дни при посещение на
Суботица, Миланко Рснола
вица.
председател
Председателството иа ЦК
иа СЮК между другото
заяви, че Съюзът на ко
мунистите с за елитна
политика в селското сто
панство, като при това,

С указ на президента на
СФРЮ Йосип Броз Тито от
14 февруари 1975 година из
дателство „Братство" ге удо_
стоено с Орден братство и
единство със сребърен венец
за особени заслуги в област
та на информативната и гра
фическа дейност и за при
нос в развитието на братст
вото и единството между
нашите народи и народности

Ог посрещането на влака „Братство-единство" в Кран
разбира се, се зачитат опе
цифичните условия за то
ва в равнинните и полу:
планинските райони. Той
подчерта, че пазарът тря
бва да оказва по-голямо
влияние върху производ
ството: а там дето про
изводителят свободно фо
рмира цените трябва да
се обезпечават субвенции. премии и регр^си,
за да може производство
то да бъде стабилно, да
се възедат защитни цени,
които да съдържат и ня
кои елементи на иконзмически пени .Що се касае до землищния млкси
мум Ренозица изтъкна, чс
този въпрос ше сс разяс-

ни с предстоящите юоист итуци сти и п ром е ни.
@ Активизирането на
капитал
чуждестранен
чрез съвместни влагания
е голям шанс за .нас.
Това произлиза и от
най-новите съобщения от
разговорите на председа
теля на Съюзния изпълни
телен съвет Братко Митку
лич с чуждестранните па
ртньори. Въз връзка с ра
зискванията върху дълго
срочната стратегия на те
хнолежко то развитие той
подчерта, че трябва да се
подбират най-добри стра
тегически рпевойг и насо-ки.

ЩЕ СЕ ОГЛАСЯТ ЛИ НАСКОРО
НА Р. ЕРМА

Събори в Димитровград и
В рамките на тазгодишлото крайгранично сътрудничество между Дим итр-ов пр адска
община
(СФРЮ) и общините' Годеч и Драгоман (НРБ) са
предвидени и три гранични събора на населението
рт двете страни на границата. Първият събор ще
се преведе на 14 т.м. в
Димитровград.
Според договора на съ
борянските комисии събо
рът ще бъде открит в 7
часа, а закрит в 19 ча
са югославско време. По
време на събора ще ра
ботят всички магазини.
Ще бъде изпълнена и съ
вместна културно-забавна
п рограма в която ще уча
ствуват КХД „Коста Абрашенич" от Валето и тан
цозият състав „Кремиковока младост" от Креми
ковци.
Следващият събор ще
се състои на 5 юли при
Село Долни Криводол, а
третият през септември в
Драгоман.

е

На 14 юни ще бъде
проведен и граничният
събор иа „Славчс" край
село Извор, Босилеград-

СТРОИТЕЛНИТЕ МАШИНИ В ДОЛИНАТА

Четири възможни варианта на трасето
Откак през март на
1983 година силни експлози и пропъдиха орли
те от ждрелото и а река

Ерма, а жителите ла ’1 'РОдорозни Куеа драла, Пс
тяшяци и И|ОЮ|м).:щи осташахл без 1Г1/Г (а ждре-

л«го шзс п две жертви) —
построяването ма пътя от
Сукало до Ракита с .неиз
бежна тома за .наослепшето от Поормисио. Тези
, канено ми уведоми
11ГЯ1Н ДЖОРДЖОВЦИ, ПОД

доедател на МсждуобI [с к ата
ро пион а лч 1 а
шципа л Ниш, Пред
ателството ма скупщиа щс обсъди продлопи и от страна иа МирЛазич, Надежда Н«,'ич и Алоюсашдар Чи[ шгжон е рингоодюаи от
Полирал са
в
обиколка на
ш и дали .изчерпате)!
информация, която
(На 4-та стр.)

ска община. Според до
говора на съборянските
комисии на Общинската
скупщина в Босилеград и
на Общинския народен
съвет на Кюстендил (НРБ)
свиждането ще бъде открито в 7, а ще бъде закоито в 17 часа югославско време,
На събора ще се про
дават сувенири и други
разли ч/ни стоки от двете
страни, а ще бъде изпъл
нена и съвместна културно-забакна програма. От
югославска страна в нея
ще участвува КХД „Стан
ко Паунов и ч" от Ниш,
калето и някои известни
артисти и певци.
А. Т. — М. Я.

традиция
Граничните събори
на югославско-българ
ската граница или в
крайграничните сели
ща на двете страни
нмат дълга традиция,
събори са
Първите
проведени още през
1920 година, а след
Втората световна война този въпрос отноно е раздвоиш в раз
говорите между дру
гаря Тпто и Димитров
па Блед през 1947 го
дина. Граничните събо
ри са провеждани през
1918 и през 1949 год.чна, те. и след резолюцпята на Информбюро, когато НР Бълга
рия затвори границата
към Югославия. Провеждансто иа съборите
е прекъснато през 1959
година понеже Бълга
рия едностранчиво ги
отказа, Възобновени са
през 1956 година и от
тогава до днес попре
къснато сс провеждат.

в. д.

I

ПО СВЕТА

ИНИЦИАТИВАТА ИЛ СФРЮ ЗА СВИКВАНЕ НА
МИНИСТЕРСКА СРЕЩА НА БАЛКАНСКИТЕ СТРА1Ш

НОВО НАСЪРЧЕНИЕ ЗА БАЛКАНСКОТО
СЪТРУДНИЧЕСТВО
ЮГОСЛАВСКАТА ИНИЦИАТИВА ИМА ЗА ЦЕЛ
УКРЕПВАНЕ НА ДОВЕРИЕТО И СТАБИЛНОСТТА
НА БАЛКАНИТЕ
Отгооаряпки на иъпроси, зададени от. жу.рналис
ти на състоялата се тези
дни пресконференция в • КИТАЙ — ИЗТОЧНА
Белград,
официалният ЕВРОПА:
Изпълнявал ц
представител ша Съюзния длъжността генерален се
секретариат ма външните кретар на ЦК ша Китай
работи Алсксандар Ста- ската КП :н министър-пре
нич между другото заяви: дседател па. КНР Джао
— Инициативата
на Цмяш е направил четири
ютосл адското
празител- дневно официално посе
стго да бъде свикана ко щение в ГДР. Преди та
нференция на министри ва Цмяш с бил ша носещо
те на външните работи шие в Полша, а турнето
на балканските страни му но Източна Европа
има за цел създаване па продължава с 'посещения
атмосфера, в която ще п Чехословакия. Унгария
бъдат дадени нови импул и България.
си ша мултилатералното « ВЕНЕЦИЯ: Тук ое с
сътрудничество, разбира състояла тридневна среща
телство и доверие на Бал па втюоко равнище на
най-разштн
капиталис
каните.
Среща-та е замислена тически страни. Обсъде
като размяна на мнения ни са всички иай-актуалбез строго формулиран нц икономически и поли
дивен ред и на нея тряб тически въпроси на съзре
ва' пълноценно -да се изя менния озят.
ви- съзнанието, че са не • ВАРШАВА: Папата
обходими съвместни уси Йоан Пател II е присти
лия на всички балкански гнал е началото на ссдми
страни, за да се създаде цата на официално посе
благоприятен политичес щение в родината си —
ки климат, в който мно- Полша. Във Варшава тай
гсстраянзт;> 'сътрудниче бил посрещнат от пред
ство ще дава още по-го- ставители на «ай-аисокиля.м принос за мира, си- те държавни и църковни
гуриосгта и стабилността власти.
оглавявани
от
на Балканския полусс- Войчех Ярузелоки и Юзеф
трев и Европа.
Глемп.

Накратко

И

* ЛЕОИИДЛС КИРКОС, ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР НА
ЦА":

ЛЕВИ

СТЪЛКНОВЕНИЕ С'1>С СТАЛИН БЕ ПРЕДВЕСТНИК
ТИТОВОТО
IIл НОВА ЕПОХА В РАЗВИТИЕТО НА СОЦИАЛИЗМА
„Титошият принос за’ историятаала рс
-вюицоццоншюгго диижсигис с июизмцрмм.
Негавото «илктоясние със Стадии бе
'Прсд,вец,Ш11И1к 1Щ1 това епоха ш развити
ето ша ооционизмп. За първи път бе
дшедопп 1|юд въпрос иеимипрошимостта ша прподежетии марчоончъм, така,
К1ПКТ10 го щедес-патяпгс сталинският де
спотизъм"".
Тава е извадка от книгата „Коя ле
вица?", апганр па която с генералипият
иомретар па „Гръцката левица" ЛеоШ11Д31С Киир1К101с. Говорейки гкмютатт.к
за ис-утри четката роля па югославския
президент, Кириос подчертава:
„Тогата тси>Ч1ки ©съдихме Тято, и
аз Л1ИЧ1ПЮ. Обаче Тято е бил нрав.

Югославският оксггереминт със само
управлението', макар че бе напълно
изолираш и изправен пред мпогобрскйт .пруднюспи, и:с -ама, че „остана жив",
11,0' бе начало на велики променя и
усепхи. Затова. Типовият принос е ст
и сл «цжичеако гина ч01ни е".
Лнигорът ша тачи книга е член на
Гръцката комуииистичсогеа партия още
с«т 1943 година. По време на дикта
турата яа тронната хунта пет години
е прекарал в затвора. До 1985 година
е оглавявал Гръцката КП (за страна
та), а след това със съмишлениците
си е оонотал „Прт»цка левица", нота
патия с база в Гръпката КП (за стргъ
иа.та).

ПХЕИЯН: МИНИСТЕРСКА СРЕША НА ИЕОБВЪРЗА НИТЕ СТРАНИ

План за икономическо сътрудничество
Обменът па стоки и услуги между необвързани гионал-ното и междуреглте и други развиващи се страни достигна стойност спално ‘ сътрудничество,
130 милиарда долара, но все още съществуват неиз КС СТО 2 СТзЩНОСТ води
към икономическа инте
ползувани възможности
В Пхенян, столицата н.а чсско сътрудничество ме грация на необвързаните
К о р е й ок ата на.родо 1 а де жду необвързаните' стра страни. Тази икономичес
ре публика, ни — от развойната по ка интеграция, в най-;иимократична
стабилизацията ракия смисъл на думата,
въз вторник започна |ИЗ- литика,
съставна
конференцйя
сън ред на
на цените до икономиите. представлява
на министрите на външ Акцентът с сложен върху част на глобалната разво
ните работи на необвър всссбхватността на била- йна стратегия на необвър
заните страни,' на която т ера листо сътрудничест- заните л други развива
бе обсъден „План за ак во и сключването на кра щи се страни.
Външните министри на
ция" — укрепване на (ико ткосрочни и дългосрочни
ном и ч е ок ото сътруд н и ч е - дото-зорм за сътрудничест стотина необвързани стра
ство между необвързани вс- на икономическото по ни разгледаха редица кон
те и друпи развиващи се ле.
кретни мерки за подо
страни. „Планът за ак
„Планът за акция" пре бряване на търговията
ция" обхваща 25 конкре движда и конкретни мер между
развиващите се
тна области за икономи- ки за подобряване нл ре- страни навред по сз*та.

ТЪМНИЦИТЕ НА
ЙОСНП БРОЗ
ЛЕПОГЛАВА И МАРИБОР — МАРСКИСТКИ УНИВЕРСИТЕТИ

„ГРЪКАТА

1

ТНТОВНЯТ ПРИНОС Е НЕИЗМЕРИМ

50 години от идването на
Тито начело на ЮКП (СЮК)

:Г

НАС

У

(11)

Драгиша Радованович

П.рез я-укари 1929 година Йооип Броз
с група затворници бива закаран в
тъмничен затвор
в Л-епоглава. Това
Докато очаквал да бъде закаран е едно малко градче /в Хърватско Загорйе,
в затвора в Лело глава, Йооип Броз на северните склонове на Мзанчица Сгра
лежал в- съдебния затзор
в Загреб, дата още през 1400 година поет|ро1или осеВеднага започнал да размисля за бяг- цденици з» 1С1в(01й 1каггюли1чеююи манастир. Поство-. Във филия хляб другарите му скри- къскю- -поме1ще.н1илта били |П|реуреде1Н1и
яз каг
шюм -в затвора • внесли една малка пи- замат ю 300 килии. Огг 1921
година в лепола. От тогава той всяко утро, от пет до главокия казамат - били
шест часа, котагпо1 затворниците ставали и . НЯ1К'01Л>К1С' СТОТИЦИ комунисти. п-од наказание
глъчката била най-поляма, рязал решетката
В Леп10/глава Й01сип Броз станал затвор-.
на •своята килия. За пет нощи прерязал пет
пик номер 483. Първата ой среща С7Ю запръта. Трябвало- да простърже само още ТЕЮ1ра описал така :
един и да се опита да избяга. Но, съвсем
„От лро^страннюто помещение на улслучайно, бива преместен гв друга,
~килия ра!В‘ителя ни Ю|тв-ед10<ха -в едно помещение,
•и бягството му пропаднало.
което наричаха „баня". Тук първ-о- ни слра-

бяха бръснарите и нц ©стригаха до кажа.
След таза н>ц бе казано да се съблечем . . .
Водата зъз еадата не променяха, но един
след друг трябваше да се къпем в същата
вода. Зъзнехме от студ. След това ни да
доха затворнически дрехи. Това бяха дри
пи, 1коое1ди кой знае колко години от други
затворници. Накрая лекарски преглед, а
след теса през мнссобройни коридори,
през разни железни трати
в единачна
КИЛИЯ.
Тук
(НИ
.•накараха
в
килиите
все по едни, като- ни даваха в ръцете по
да- тенекиени канчета и лъжица.
В килията ое намираше креват, който
.се стизащ.о ,3 три части, на крезата мръсен,
полутразен туфлек и две тънкгл одеяла.
Макар, че подът в килията бе от бетон,
през деня на него- не смееше нито да се
соди пито да се лежи. В килията беше
■хладно', нямаше отопление. В един ъгъл
малък стол и нощен съд.
След известно .вр-еме 'отключиха врата
та и стражарят ми донеое в- килията хлеб
че от около 800 грама. За веч-сря -ое получапаше а.йнпреноупа. Едвам в седем в е черта смеехме да разтворим леглото . . . От
студ «I. можеше -да ое опи. На всеки пет
надесет минути под прозорчето ое развикваше стражар предупреждавайки: Стра
жа, внимание!", това стражарите се обаж
даха гцрез нощта, контролирайки ое взаимно и предупреждавайки затвюрни ци те, че
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ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЕКЦИЯТА НА
В БАБУШНИЦА

ДЕЛЕГАТИТЕ ОТ НИШКИ РЕГИОН

ЬН ПРОГРАМИ Н КАДРИ НЕ МОЖЕ ДА
СЕ
Макар че Републикан
ският фонд за насърчаване развитието на изоста
налите краища в СР Сър
бия и общността и зана
пред ■ предприемат мерки
за по-ускорено развитие
на изостаналите краища,
очакваните ефекти още
не се постигат. Главната
причина за това -е, че
най-нераз1вил1ите общини
нямат съответни развойки програми и специали
сти, ко1;гго да ги .изготвят
•и реализират.

До. такъв извод ое дойД1® н,а заседанието на Сек
цията на делегатите от
Нишки регион в С1кунЩ|'«.
ните на СФРЮ, СР Сър
бия и
Републиканския
Ф'Онд, състояло се на 4
юни т.г. в Бабушница, на
което освен делегатите
взеха участие и замеетниК-диреклпсирът на ФС1НДа, представители на Ни
шки регион, на Бабушнишка. Димитровградска и
Пиратска общини, както
и на- отделни трудови ор
ганизации.

13 процента за Нишки регион
След като председател
ят на. Общинската скуп
щина в Бабушница Слаазо
люб Миладиновз 1 ч запо
зна присъствуващите с
обществено - икономиче
ското положение в общи
ната, Сърболюб Джорджевич, заместник-директорът на Фонда за насър
чаване развитието на изо
станалите общини в СР
. Сърбия говори за поли
тиката и главните направ
ления на Фонда и Репуб
ликата за по-ускорено ра
звитие на неразвитите ча
сти на Сърбия.
Според програмата на
Фонда Нишки регион тр
ябва да ползува около
13°/« от средствата, с ко
ито разполага Фондът, а

миналата година' е ползу
вал 1 /, 6% от тези средст
ва. Фондът е на становище
около 50 на сто от сред
ствата да се реализират
чрез по-големи трудови
организации и -системи от
развитите краища, с кои
то да строят промишлени
и други обекти в нераз
витите общини. Но поне
же такова определение не
винаги досега е давало
съответни резултати, тъй
като такива колективи че
сто нямаха определен ико
комически мотив, в бъде
ще тези колективи ще по
лучават определени сред
ства, като един вид „це
на" за тяхното ангажира
не в развитието на изо
ставащите общини.

всеки опит за бягегзо поради бдителните
стражари аям е напразен, Сутринта вече ®
шест часа почваха да дрънкат ;:лю чо; :те,

Й. Броз и М. Иияде н Лепоглава, 1929 г.
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Стимули за
специалистите
Новини юе -ви-шсят и в
политиката на Фонда за
-стимулираме на трофеоионалните кадри да оти
ват в неразвитите общини, понеже досетаптният
тьачтщ на стимулиране ое
оказа неподходящ. В бъ
деще средствата за кад•ри ще се съблюдават В'
инвестиционните •аредства за реализацията на оп
ределена ии г в естиц И'01ну.а
програма. Друг (вид на
стимулация ще бъдат оре
лстрата за лични доходи,
жилища и пр. за отделни специалисти, с които
ще се сключват договори
за спре делено време с
конкретно определени за
дачи.
Една от най-важните но
вини е и обезпечаването
на средства за определе
ни инфраструктури и обе
кти, .необходими за новоизградените
стопански
обекти, като.- пт>тиша, во
допроводи и друго.
Секцията на делегати
те приключи заседанието
си в Бабушница с реше
ние всеки от тях в скупщините да се застъпва за
п о - ц я ло-стна и п о-посл ед о
вателна реализация на по
литиката и на мерките за
по-ускорено паз^тие на
иззета.'0ачгите с-бщини.
Рснко Димитров

| Календар на събитията 1
12 ЮНИ 1927 Г.
в
Белград започва Първи
конгрес на Независимите
синдикати, КСИТО — ВЪп:реми отпора «,а десните
ОПОРТЮНИСТИ
утвърж
дава революционната ли
ния на синдикатите. Би
ват приети решения за
тактиката на
единния
франт, за организацията
иа синдиката върху прин
ципите на промишлените
съюзи и оеасции, за пре
насяне тежестта на син
дикалната. работа върху
полемите предприятия ©
глаЕните промишлени отрасли.. Също така бива.
ренюно да се образуват
съюзи
на просветните,
художествените, култур
ните и спортните групи.

14 ЮНИ 1943 г. — На
първото заседание ла ЗАВ
НОХ в Оточац избран Из
пълнителей съвет /и прсиети -решения за итсьнататъшиата освободителна бо
рба в Хърватско.
На същия ден, по вре
ме на битката на Сутйес■ка в района Казани — Ра
вно борйе зашива изтък
натият К10'Му,Н'И1СТ и публи
цист, член на Изпълни
телния съвет иа АЕНОЮ
Веселин Маслеша.

13 ЮНИ 1943 г.
Оглавявайки Трета дивиза-гя на НОВЮ, която в
р а йота на оело Тйентище
фероирала река Сутйеска.

.

15 ЮНИ 1941 г. — По
■ искане на Лазар Коли
шевски и Мара Нацева
ое свиква заседание на
Пк на ЮКП за Македо
ния, на ко-ето присъстоуват и членсве на Мест
ния комитет на Скопие.
Колишевски остро осьжкС1нтрареволюциенните- становища на секретаг
Ра на ПК Шатород и на
стоява ПК да се опреде
ли за въоръжена борба
против окупаторите. На
Шаторсв се противопос
тавят още два члена «а
ПК. за което Колишевски
осведомява ЦК на ЮКП.

15 ЮНИ 1943 г. —Гла9А вната оперативна група
на Върховия щаб изли
за на планина Ях-орина, с
което практически бива
завършена
битката на
Сутйеска.

2%

19 ЮНИ 1949 г. — В
Загреб почива хърватски
заниза легендарният ко
мендант и герой Сава Ко- ят 'писател Владимир Навачевич, предвоенен ре- зор, председател па Презолюциснер и фугасцмс- зищиума ма НР Хърват
пор на ЮКП.
ско.

а пазачът .кряскаше: „Нощните съдове 1ВЪ1и,
боклука Г.Т1Ч!"

Така при месеца прекарах в килията.
Кн.иги .нямах, .Всяко утро биха ми до
косили кошница пълна с пера, които до
мрак трябваше да направя иа пух.''
След три месеца едишачна килия, безсмисиюно -и допълнил е ли» наказание, Йооии
Броо бива -прехвърлен и одиго общо поме
щение о други затвор!пици. Тъй «ято таичк.и затворници трябвало да вършат някоя
ргбега, Б..гжз бил . определен да работц в
затворническата ажжтричеока централа, отаимлво в мутирана, както я наричали. Над
1'деиедал дизел могнел; мете и генераторите,
Като слюци-ашинг имал възможност да се
движи почти гю 1ВОИ-Ч1КИ помощашия иа. за
твора.
След една 1'0|Диш.а в яспоглавската тьмцица би'.а
_ докарай и Мюша Пмяде. Т.ой и
Бцчоз ое даедалаиа запюонали и -ццруж-ил1и. А
как не биха били приятели, могат» двамата
МН1СПО слушали един за друг и то.ва. им бил
удюбан. МО.М10ПТ за задружно д.е1Й(тгвугаане.
От уирав4ггсля Бр-оз .н-оггърсил да му
дадс Маша като помощен работник в цоит.ралата. И.окът ма Б.роз бил приет и двамата почнаши заедно д.а работят .върху ор1иилиз.й|р.амето иа нартийтите сщиижци и тук
в гимпицата. лздъоо винаги организирал ра
ботата ■лал«а1, че длим-ата имали д.остатьда.0

време и за четене на маркшческа литера
тура, която- получавали от другарягге от
торена.
Благодарение на голямата свобо
да на движение, която имал и като изключитетен майстор, Броз често пребивавал и
иазън степите па тъмницата. В градчето ое
■срещал с партийнт работници, които били
на свобода и конто му докладвали за ак'пишЗсютта ип партийните организации вън
м му дода|аял1и партийна литература. Дру
гарят Маша Питащо е записал:
....... С опия малки средства, които То
гата имахме, е малкото «шиш, но и с мал
кото 31Н1П1НИ пя, организирахме куросхве и поч
нахме с -работа! Боичии тези -млади хора
бяха Ж1ПДШ1 за наука. Формирахме и пар
тийни организация, пък другарят Пито и
аз бяхме в лилшмчпия кюмиггст. А даюън поЛОЖОИЛ1СТ1::- беше ужасно. Партийните орга1ШЗШГ.УМ-1 бяха разбити, в Загреб не същест
вувате: помпи П11ИШО, та-ка че .огг вън не мо
жахме да. .имаме почти ипикакюа подкрепа.
Д.ори -едио време ию-лсшио, гцрез другарн,
конно, нализаха от тъмницата-, можахме не
що да: дюицрммеоем аа съживяваме на о.рга1Ииоац1И1Ята. на шарштата .« Загреб .. . Овобадмото ей дреме Бров прекарвал в четене
капото и вюи-чии други, усърдно учейки м
гогпюгаои ос.”
КРАЙ I! СЛЕДВАЩИЯ БРОЙ
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Четири възможни
варианта на трасето
(От 1-ва стр.)
ще биде обсъдена ш за
седание -на Председателството на Междуобпщноката регионална скупщи
на на 18 юли.
Какгго вече е известно,
през март 1983 година,
олсдствие неадекватните
строителчи работи на раз
ширяването на трасето на
бившата
теанолгшейка
'Сушаво — Ракита, като
силно са разкъртени и
разтрссзмн варовиковите
ткали в ждрелото. Тоста
нещо предизвика орутване на скали и земна маса
и за по-дълго 'време Ерма
беше преградена, а жителите .на Поермнето откъшати от «вета. Олед
няколко поправки на тра
•оето п временно .устатовяване на - движението,
преди два месеца, поради големи пукнатини: в
тунел номер 5 и д.р. „нащръкнали'’ скали — поСтоянка опасност за животите яа хората, тъй че
се наложи в този край
да ое провъзгласи извън
редно положение.
ВАРИАНТЪТ С ТУНЕЛА
— МОЖЕ БИ Е НАЙ
ИЗГОДЕН
Но да оставим за момант неволите и да се
опрем върху информацията, която са изготвили
специалистите по гео ле
пия. направили неотдав
на обиколка «а терена.
От изследванията и от
прегледа на геоложката
документация на терена е
утвърдено, че ждрелото
на р. Ерма е съставено
от варовикови скалисти
разсели и големи пукна
тини, вертикални и хори
зонтални, с алувиални
„плата", така че още при
изграждането на трасето
на теснодинейката ое на
ложило да се правят ту
нели, подлези и надлези.
От действуването на тектоничии 'Сили, .«калите са
силно начупени, има мно
го овлачища на скали и
земна маса.
След като прегледали
терена, експертите са на
правили следните вари
анти.
Според първия вари
ант — би трябвало да се
прокара тунел на дължи
на от. 650 метра, като ое
избегне „критичното" мя
сто ® ждрелото. Тунелът
би минал .по десния бряг
на р. Ерма. Тови вариант
е доста добре изучен от
страна на Миннопеоложкия факултет и Институ
та за пътжца в Белград.

Дори съществува и изгот
вен проект за мспо.
Какво юе предлага е
втория вариант?
С втория вариант път
ят би ос отклоняваш от
Пюгшюваки
манастир
през Драгоюита, а оттам
би ре спускал към Т:р.
Одордаци. С тава значително ос удължава трассто, което също (би мивднашо по скалисти терени
с варсеиковп скали и чор
вени пясъчници. От все
лоокки аспект този вариант не с достатьчио ту
чет,
С третия вариант — до
Тр. Одорогаци би ос пътуваяо по трасе минаващо
край юпоелялекю-българската прашеца от Димцтрозград —. през Долна
и Горна 11-авля, Скърюонн
ца. Врабча — до Иомрозци и Пстачници. Трасето
значително се удължава,
а не е изучоно. За него
са необходими щателни
инженерно - геоложки из.
следвания.
ДАЛИ ДА СЕ ВРЪШИ
САНИРАНЕ НА СЪЩЕ
СТВУВАЩОТО ТРАСЕ?
Чертвъртпят
вариант
на пътя до Тр. Одоровгци
и нататък представлява
саниране на „.ошасните
места но съществуващото
трасе. С преглеждаше на
повредения участък от
нът я от специалисти на
Минно-геоложкия фа.кул
тет'1в Белград, е утвърде
но., че е възможно и тоста
да стане. Олаоност представляват подпечените осноти на много скали в
ждрелото при разширя
ването на пътя през 1983
година, когатр ,и стана
аварията, напуквалите ту
нели, които м.огат да на
даат и при най-малка екс
плозия или друг вяд съ
тресение. Този вариант
може да се приеме при
условие да стане подси
гуряване на тунелите и
галериите, което ще -изи
сква допълнителен /инже
нерно - г соложки)
изслед
вания.
В заключение на ин
формацията специалис
тите М. Лазич, Н. Николич и А. Ч|ирич, с юглед
на (направените инженерео-геол-ожки изследвания
предлагат първия вари
ант ,с изграждането на
тунел. Остава обаче да
се види от аспект на (икономичоама
оправдааю-ст
кой вариант Ще бъде найизгодно- да -се приеме, за
да започне и строежа на
пътя в ждрелото <на р.
Ерма, което . *с нетърпе
ние се очаква.
М. Андонов

В БОСИЛЕГРЛДСКЛ ОБЩИНА ДО КРАЯ

ИА ГОДИНАТА

НОВИ КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯ
С номощта па общество
то, иреда июичтао ш Рспублшеашшия фонд за па
сърча'ва1ис развитието на
ИКЮЛЮМИЧООКИ

изостана-

литс «раница до края па
подината в Нооиленрадск-а община ще бъдаггало
жипн )почит «родства. На
скоро Фондът трябва да
даде зелен сипнал па ня
колко мокте. Очакшп ос
на СОИ за жилищно-гсому.пашиш дейност да отнусис над 50 милиона динара за набаика на стро
ителни машини, а ша Автотреш юпорп тта ор папитзация 200 милиона дина
ра за пови рейсове и тостарни коли. (Поиастоящом се строят ююем дву
апартаменти, а
стайни
Фондът ще отпусне до
пълнителни средства за
стимулираше на кадри в
стопанството. Покрай оре

«а
дстоагга за изграждане
станция в
ветеринарна
д Тдимипю (30 милиона
Динара) Фоади
А|Пробаш<а" ще
около 90 милиона динара повечето ‘Ог които
1 ■ изразходват за изпраос
жданс «а летен обор за
отци на лисинска тОтанина. ООСТ „Напредък ,
кодто започна (глод|пото<в1ка
за изграждане ца рибник
фес юше не (С известно
II КРЯ част на Дра.говищи
па щс се строи) ще потърси лгоени (сродства.
Пмиастоящсм сс гот.ви
докумстпроектосметна
тапия за (вграждаме из
парен -котел. аоойто да
про извежда пара за ку
ждите ша пеха за производство на чорапи и на
бъдещмя дех за спортна
конфекция. Счита сс, че

за целта са необходими
около 100 милиона дина
ра. Очаква ое наскоро да
бъдат готови (необходими
те докумонш, и да се до.
стаият 71а Фонда.
Това са само някои от
по-големите
капиталовложения, в които ще
участвува Фондът. И из
градените досега по та
къв начин цехове.- за про
изводство на чорапи, за
преработка на овощия и
зеленчуци, за нроизводст
во на ПВЦ кондензатори
и части за радио и ТВ
апарати сега работят и
създават доход около 500
работници. Понастоящем
се строи цех за спортна
конфекция — капиталовложение от 1,16 милиарда динара — в когото
ще работят 300 работни
ци.
В. Б

ДИМИТРОВГРАД

Наскоро — нови 2000 телефонни поста
В ОК01Р (сиремс в Димитровградска община ще бъдат приключени още 2000 теле
фонни постове. Монтирана е нова центра
ла, поставели са но*отелете, само ее. чака
да дойде специалистът по ПТТ-съобщенията .ат Загреб, който да провери дали всич
ко е поставено добре и новите телефони
ще зазвънтят.
— Нотите телефонни абонати губят
търпение, а и ние губим, тъй като (вложих
ме големи, оредства за поставянето на но
ви постове, а телефоните си „мълчат" —
казва Сотир Панайотов, управител на по
щата в Димитровград. Остава обаче да по
чакаме още малко докато се направи .необ
ходимата проверка на,-инсталациите.

V
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Шш.

Желюша

С новата телефонна, мрежа са обхванати аавен Димитровград и Белеш,
Желюша,. Лукавица, Гоиндол и Градини. След като се пуснат телефоните в тези
местни .общности — идват на ред местните общности в Долна Неаля, Потаново и яр. които по- такъв начин също ще получат пряка връзка със света".
М. А.
БОСИЛЕГРАД: ПРИКЛЮЧИ ТАЗГОДИШНАТА РАБОТА НА ПОЛИТИЧЕСКА
ТА ШКОЛА КЪМ ОК НА СК

ПРИСТИГНАХА НОВИ КАДРИ
Политическата школа към Общинския комитет
па Съюза на комунистите в Босилеград досега завършиха 211 души, преди всичко млади членове на СК.
При една седмица <в
Това 'идейно^политичеБсеилепрад приключи с око и маркешчееко пздитазтюд|иш1иагга -ой работа гаше -на членювета та СК
Пюлитичеаката
школа в -общината, впрочем каккъм ООщинскмя аоом!иггет то- и в опраната, стана по«на Съюза на комунисти-' стожнна и съставна
част
те. Сегашният теми випу- на 'в^екидневт-гя парти-сен
'ок завършиха 22-ма чле- живот. В това отноше->
(ноазе иа СК. Очаква ое те ние тук оа'постигнати зази курсисти сега изця бидни резултати. Партий
ло да се включат в рабо ната школа в общината
тата не юамо на първич досега успешно
ните си партийни оргали- х/а 211 дуит.
зации .ио и в действува- хо млади чл«оИ?7на °ОК
н!ето на останалите обше- Цридеоет .д.у>щи задър^
ств1ен1онпол1итичеок1и и са- ха Пюлиточеоката шмола
М(оуп|ра1В1ителни сили в ор таа СЮ(К „Йосип Бров Т.и
ганизациите на адруже- «>” ® Кумр.С1В(е(ц Сега вони1я труд и в местните об ми иети член на СК в аб
щности!.
щинйта е завършил ня"

коя партийна школа. Безспорно, това е огромен
I вдейню -политически
пот^нцигал, който може и
трябва да подтиква
_ (и да
в първите редове на
борбата за по-'нататъшно
70 Укрепване «а ооциалистиче-окемто
сам оуправл еми,з. а съ'Щ|е1в,-ремен;но и
1На берба -срещу ,в!ат/)1ки
Н1епр1иемч]иви схващания
и влияния.

"УЛТатите
това
“ грудиостмте. ко
- ^СТ1вуват ® |раб°'
г,№
' ко'ет’0 ше Даде
33 п'0Д'0-бРЛЕ-*е и
Й№атЯ|Ва|н'с на методите
т ^л.ъ'ржагаията на стбо
М Я.

СТРАНИЦА 4
БРАТСТВО * 12 юни 1987

ГОДИШНО СЪБРАНИЕ НА
а

КРЪВОДАРИ ТЕЛИТЕ

В ДИМИТРОВГРАД

АБСОЛЮТНИ ПЪРВЕНЦИ В ЮГОСЛАВИЯ

В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА УСПЕШНО ПРО
ДЪЛЖАВА АКЦИЯТА „НИЩО НЕ БИВА ДА НИ
ИЗНЕНАДА"

На 29 май тази година в Димиш
*
на многократните кръводарители от обч™!!^ СС състоя г°Дишно събрание
и признания.
шината, на което бяха връчени награди
Кърводарявансто в Димитр.овградска община, ое провежда .огг 1953 го
дина. От тогава до днес е имало над
19 000 кръводарявания. Само през миналата година са 'регистрирани «ад
900 кръводарители. С тази активност
от 1980 година до днес Димитровград
ска община според броя «а жителите
се. нареди на първо място в Югосла
вия. В акциите по кръводаряване са
включени всички трудови организации

и общности. От •началото на тази го. дина акциите ое щровеждат «'есгиреасьс»ато- във всички трудови организации
и учереждения в общината. Н:а пети
к>зи на пример акция по кръвснцаряваше бе организирана в О1&ра13освателмоивъзиитаггешната организация. Общи
нската скупщина. Секретариата на въ
трешните работи, митницата и оста
налите служби, на железопътната га
ра, в Здра1В1ни1я дюм и „Балкан".-

БАБУШНИЦА: ВРЪЧЕНИ ЗЛАТНИ ЗНАЧКИ НА
ГРАЖДАНСКАТА ЗАЩИ ТА НА СФРЮ

За изключителни резултати — злато
изпълнитеСъюзният
лен съвет и Съветът на
републиките и покрайни
ните у станс-з их а две ви
соки признания, които от
време на време присъж
дат за извънредни пости
гнати резултати в граж
данската защита: Емблем
на гражданска защита и
Златна значка на цизилната защита на СФРЮ.
На Деня на младостта
— 25 май, комендантът
на Щаба по гражданска
защита
Петар Йончич
връчи златни значки на
гражданската защита на
СФРЮ, най-високото при
знание, което присъжда

за извънредни резултати,
постигнати в областта на
гражданската защита.
Тези високи
съюзни
са връчени
признания
след тържественото засе
дание на Щаба по граж
данска защита в Бабушница, състояло се в Стрелъц: на Славолюб Миладинович, помещник-пачалник на Общинския щаб
на гражданската защита
за противопожарна защи
та и на Богдан Цветко
ви ч, секретар на Секрета
риата за народна отбра
на на ОС в Бабушница.

На заоеданието бе из
тъкнато*. че успехите в
тази област между друго
то се дължат и на дравил
кюто отношение към тази
хуманна акция на всички
обществено
П10ЛИТИ:Ч©Ски структури в общината.
За пет пъти дадена
кръв със сребърни знач
ки на Червения кръс са
удостоени 47 кръводари
тели, за 10 пъти със зла
тни значки са удостоени43 кърводарители. Два
десет кръводарители пол у
чиха ръчни часовници за
15 пъти дадена кръв-. Зла
тни емблеми получиха 13
дим итровград оки
кръво,
дарители за двадесет пъ
ти дадена кръв. За прът
ви път тази година е ус
тановена специална злат
на емблема за 35 пъти
дадена кръв. Такива ем
блеми получиха четирима
. най-активни
кръводари
тели от Димитровград:
ИЛИЯ ПЕТРОВ, директор в ТО „Балкан". ГЕ
ОРГИ НИКОЛОВ, НИ
КОЛА КОЧИЧ и ИВАН
АРСОВ от ТО „Димитров
град".

(М. й.)

А. Т.

ГОЛЯМ ОТЗИВ НА АКЦИЯТА ПО СЪБИРАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЪТИЩА В ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА

ВИСОК МОРАЛ,
МАСОВОСТ И МОБИЛНОСТ
„В по-нататъшното развитие на концепцията
на всенародната отбрана в центъра на внимани
ето трябва да бъде нашият човек и самоуправителното му право и дълг активно да участвува
в организирането отбраната на придобивките
на нашата социалистическа революция и на самоуправителното социалистическо общество'' —
ТИТО.
Верни на свободолюби
вите си традиции и сле
дейки идеите на другаря
Тито и на Съюза на тсомунистите, че на мотивираниш народ не може да
се противопостави каква
'го и Да. е вражеска сила.
трудещите ое и граждани
те в Босилеградска общи
на успешно продължават
традиционната акция „Ни
що не бива да ни изне
нада". Обсъждайки досе
гашните
постижения и
предстоящите задачн в
тази област това нес-тдавна подчертаха и членовете на Козрдгшационнмя
о*тбор за всенародна от
брана и обществ*ена само
защита към Общинската
конференция на Социали
етическия съюз в Босиле
град. За досегашния опит •
и за задачите, които пред
стоят в акцията сега ра. зиокват отборите за об
ществена самозащита з
местните общности, орга
низациите на сдружения
труд и трудовите общно
сти в общината. Целта
на разискванията, впро
чем както и на акцията е
воички общоствоно-политически 'Сили и трудещи
те се и граждани да се
ошособяват и в извънред
ни условия да опаояват и
защитават човешки жи
воти. обществени имущес

Отзовавайки сс на възванието на Общинската
конференция на Социали
етическия съюз в Димит
община
и
змами- ровградска
С
тези
средства
ще
могат
на
Инициативата за сдружаване
членове на издателство
поправят пътните съобще
тедшю
да
ое
пътища,
средства за изграждаме на
„Братство" внесоха 70 000
тля ® общината.
динара.
която тези дим в Димитровградска об
щина подеха Общинският синдикален
В момента тс представляват сорт
съвет и Общинската •организация на ови! проблем. От общо 193 миломепра
Сума от 25 000 динара
Социалистическия съюз ще бъде ре пътища, от които 86 км са 'регионални внесе Венко Димитров,
и 107, км моелши мекатегоризирапм пъ- Денко
Рапгслов
внесе
зултатна.
След публикуването неотдавна въз- 'пи/ца, само Ч километра са лефалти- 10 000 динара, а Матся
вание, към 90 на сто От 68 организа ! ранни, С1ус сума оп- 7 ил,и 10 мшпиюша Андонов, Здснка Тодоро
Димитров,
динара, «юшкото днес с обезпечена за ва. Димитър
ции на сдружения труд в общината
тази цел — трудно може да ое подоб- Алскса Таншов, Сте1|)пн
вече са подписали споразумения за
сдружаване на средства за изгражда
ри положението на Пътпмгрс съобщс- Николов — по 5000 дина
не на пътища. Какасе се за внасяне
пия.
ра. По 5000 динара вне
на гю две дневни заработки (през ап
Заслужава да ое отбележи, че ос- соха и Тодор Петров и
рил и октомври) в срок от три годи
ни, като по такъв начин ое обезпечат ®ен трудогоите арга1Виза1Д|И1и в Димн- Никола Цветков, които
към 90 милиона динара. Сумата ВДе
травградака общинш. ю аясц|И1ята ос м<- нс са от Димитровградс
нарасне двойно след като към нея се
лючват м организации и ющцеяии лица ка община.
които
добавят още толкова средства,
извън общиналга, желаейки да доприобЩе отпусне
самоуправитсляата
М. А.
месат към иойиия уопех.
щяост за пътища и СР Сърбия.

НННЦИАТНВАТА СЕ ПРЕТВОРЯВА В ДЕЛО
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тва или пък © евентуална
отбранителна война заед
но с останалите сили да
отбранят придобивките от
революцията.
Т радиционната
акция
„Нищо не бива да таи из
ненада" © общината даде значителни резултати.
Населението я прие с
пълна готовност да дей
ствува ® каквато и да е
о бстановка. З а едно с готовността сега на високо
равнище е и оопособеността <н*а населението в ме
стните О*бЩ1Н0'СТИ и на работеиците в сдружения
труд ефикасно да действуват по време на при
родни и други бедствия;
В това отношение от особено значение е действуването на поделенията на
гражданската защита, ко
ито както и останалите
субекти на защитната и
отбранителна система по
стоянно технически
мо
дернизират. Оспособяването на работниците не
само Да поиспс*:обязат.
производството и саботата сгт на евентуални воен
ни условия, но и да отбоатаят Фабшгките и заве
денията от • евентуалния
аго°-пор е също така резултат условията всенароотбрана и общестВ9чатз самозащита още
пов^хг.е да се обобщсстятат.
Поозелжа на спсюобностттте на обшествено-политтгчеоките сили в мест
ните общности и на оргалпгзантгге на
ния. труп па действува^ в
мавъттрелни условия се
пъпттти. вс^кианепно. Отбо
п-чте за обтествена самозщтгчтз п ср^отпепт клет1Л'т ТТ.З обществото Т ПООГПТ1МПТС за 'тейстаувтче се
га' тис чточпглт ч отшевеппт |щ>“оте кета ще ге га>о
тежлпт тттгключчтолчцте
\птлгт.1гя п тазтолчштата ак
т«г Ммайют прелени яог/ггя овчия оччт очаква се
л пеел сто ят т т иго \гавщвг
покопгт ЯИСОКЧЯ мочад на
гтактчча пп ое мпшчфестмодт .п1сргкч>бетГ0'СТГЗ маоплюет
Мобчпчотттп IV
ПТПГКПО'П|ТТ'П<СТТ'п

Ч

ЧППЪ.ТШ^Т-

п-г-тптгу ттг) аоттпщгте. ^014тсу
гг И Г’>ПЧСттпшгге ся ми угчъпжтшят.

в. в.
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м^1!Т111гаивтв11^1ШИРВИЗВ0ДСТРя^^!гама^^Д^-^
НОВИНИ ОТ „ТИГЪР” — „ДИМИТРОВГРАД”

ЗА 30-ПШИШНННДТА
Сигурно е, че 30-годнш- ч производствения про градска община?
— Наистина тези исашиг
ютната от същестшувамс- цес — ще бъде подиовш
то «и нан-тлямата дими с нови, моде|М1и машини, талошложотия ще бъдат
значение.
огромно
тровградска трудова ор конто до голяма степен от
ганизация ще чеспвува по ще съдсйствуват и за сипа Най-големият трудов ко
най-хубав начин. Стана зпансто па околната «ре лектив н' общината полу
известно, че до края на да. Ще бъдат иабашени чава възможност да уве
нови миксери за пригот личи, след при години,
1988 година от Фонда за
насърчаваме развитието в вяне на смелата. Нопкхвъ- производството ОИ € 35--изостаиалнте ведоиия ще има и в про- 40"/«. Също така. значи
стопански
краища е СР Сърбия за извсдството на гумени те телно ще ое подобри ка
реконструкция и модер хнически стоки. „Дими чеството му. Не ог понизация на някои произ тровград” от 1989 година малко значение е и това,
водствени цехове ® „Ти ще пр оизв ежда и гуртии- че » „Тигър” — „Дими
за мебелната промишле тровград” ос създават мно
гър” — „Димитровград”
ще бъдат изразходвани ност. а ще ос набавят и го по-хубави трудови ус
машини за изработка на ловия при чувствително
1 300 000 000 динара.
намаляване на замръсяна
Какво ще се осъщест прибори.
Откъде съоръже- пето ит околната среда,
ви с тези средства? Ето
която засега представля
какво по този въпрос спо- нпя?
— Една част от съоръ ва сериозен проблем.
От голямо значение аа
женията ще бъдат внесе
ни, а една част е ратно Д и мнтрозградска общи
производство: МИН — на е и фактът, че в „Ти
Ниш, Утва — Панчево и гър" — „Димитрошград"
ИБЛ — Любляна — каз ще може да приеме на
работа още 200 нови ра
ва Иванов.
— От какво значение ботници, като по такъв
са тези капиталовложе начин ше има общо- към
ния за „Тигър" — Дими 1800 работници.
М. А.
тровград и за ДимитровДОБРО НАЧАЛО НА ВЛАСИНСКИЯ ЦЕХ ЗА ПРЕКЪСВАТЕЛИ НА ДАЛЕЧИНА
М. Иванов

Заработват повече от шефа

дели Михаил Иванюз, ди
ректор на ООСТ „Дими
тровград".
— Преди всичко, щеое
знвърши реконструкция
и модернизация на „тес
ните места". Тук преди
всичко имам е предвид
казва Ивавалярата
нов. Този цех, който до
сега беше „тясно място"

Само ооем меоеца бяха достатъчни на цеха за
производство на ирекъаватели на далечина на Влаг
сина да открие серия от виооки резултати. 35 трудо
любиви девойки и младежи от влааиноките махали
само за една смяна произвеждат около 1000 прехъсваггеля на далечина, конто ое ‘вграждат в „Юло-Америка", някои модели ва „Застава” и „лада". Виаоките производствени резултати са имали отражение
и на личните доводи на заетите. Ония, които работят
най-бързо и най-качествено, могат да заработят и до
220 000 динара месечно, повече и от шефа на цеха.
(Д. А.)

ПОПИЯТ ЦЕХ

МА КОНФЕКЦИЯ „СВОБОДА"

НАБИРА СКОРОСТ
Откак е пуснат е дейотвие, ,новият цех на кон.
„Свобода" (от
фикция
„нова
мнозина наричан
та фабрика") с успех пре
одолява „родилните мъки". Преди 1»оичко ценна
помоли оказа „старата
фабрика", от която бяха извадени определен
брой специалисти, конто
дказват
ценна помощ
на новоприетите работни
чки, издържали преди
това шестмесечен подготвителен курс.
В този цех .когато запо
чпе да работи «а пълен
оборот, относно когг*>
бъдат напълно натоваре
ни мощностите, ще трудо
300 работника,
устрои
предимно млада женска
работна ръка. Въпреки то
ва обстоятелство, следва
да ое отбележи, че още
сега, така да се каже в
период на „пробно прои
зводство", продукцията
на новия цех намира Път
към чуждестранни паза
ри и тук се пласира поч
ти 70 на сто.

За отбелязване е.
конфекция „Свобода” с
единствената (поне засе
га) трудова организация
обв Димитровградска
щита, чиито мощности
ежегодно се увеличават
и която отделя значител
ни средства за налитало»
ложения. В потвържде
ние на това е фактът, че
в мс-мента е „чаршията"
на града се строи моде
рен моден дом. В тсхзи
дом ще се представя найногата продукция и на
нозчя цех, който от ден
на ден все посече набира
С

- ост.

Естествено в хода на ус
вояването на новото п,ро
изведстзо, налага се едно
временно да бъдат разре
шавани някои организацисегни н техническо-тех
нологически въпроси, за
което специалистите на
конфекция „Свобода" (со
белзени кадри)
полагат
особени усилия.
Ст. Н.

СРЕЩИ И РАЗГОВОРИ С УСЪРДЕН ТРУЖЕНИК ОТ „АВТОТРАНСПОРТ" В БОСИЛЕГРАД

е
тазгодишните
Между
носители на първомайска
награда — дипломи „Пър
ви май", която всяка го
дина на заслужили работиици от региона, присъ
жда Регионалната стопан
ска камара от Ледковац,
е и Ненко Симеонов от
Автотранспортната орга
низация в .Босилеград. Си
меанов ге един от по-младиге работници ® босилеградския транспорт, но с
труд и големи амбиции
'бързо 'Опечели доверието
неоамо е организацията
да, во е любезното, ои 'от
ношение, високо мнение
и похвални думи за него
говорят и пътниците. Де
визът в работата му е,
спазване на разписанието
и коректно и дружелюб
но отношение спрямо все
ки пътник, т.е. воеки път
ник в рейса му, да ое

1 се печели доверието
чист и готов за движение,
а малките дефекти по
правя сам.

Н. Симеонов
чув‘Ствува удобно и оигур
но. И не само това, Си
меонов въпреки че е
млад водач, твърде отго
ворно и дисциплинирано
ое отнася спрямо трудо
вите задължения, а преди
всичко той грижливо се
отнася към _ доверения му
автобус, който винаги е

— Неведнаж — казва
Симеонов — за тринадеоетгодишния си водачески опит и другаруване с
кормилото съм имал раз
лични видове дефекти. Й
малки, я понякога и г^еми. Но винаги ое опитвам
сам да пи премахна и п.ри
това повече пъти успеш
но. Разбира ое. имало' е
и 'П‘опоериов‘ни дефекти,
шито са се нуждаели от
майстори
‘специалисти.
Обаче и в такива ‘Случая
пътниците не оставям са
ми. Понякога е достатъч
но да 'им се каже добра ду
ма и да ое има разбирател
ство. Такъв .е водаческшиг
живот - и интересен, и труден. Казвам интересен,
затова че постоянно сме в

движение и в контакт ,с
най-различни хора и има
ме ‘възможност да запо
знаем страната. Труден,
защото воеки момент ни
дебнат опасности и крайна неизвестност. И най-малък дефект и неннимателност понякога могат
да имат тежки ПОСЛСДНци. Но без оглед на това,
аз обичам тази професия
и не съм попренгил, че
съм ое определил за нея
— добави Симеонов.
Инак, Ненко Симеонов,
е роден през 1955 годи
на в село Врестница —
Босилеградока
община.
Понастоящем с четиричленното си. семейство
живее в Райчииговци. За
вършил е училище за нва
лифицирани работници,
а шофьорски изпит успешно издържа през 1975

година. Три години кара
товарен камион, а от 1978
година е водач на авто
бус и това почти на една
от най-трудните рейсови
линии на босилеррадокия
транопорт Босилеград —Белград, линия, която изи
еква максимално напре
жение ‘И ИСТИНСКО' шофьо
рско умение. Но това не
му пречи. Колегите му
каззат, че той е в състо
яние. не по десетина, но
и по двадесет часа не
прекъснато успешно да е
зад кормилото, а съпруга
та му Благица, казва це
Нейко също така е добър
и нежан съпруг и роди
тел. Член е на Съюза яа
комунистите от 1976 го
дина, а понастоящем е
член и на комисията за
жилищни кредити в организа.цията.
М. Я.
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ИЗПИТАНИЯТА НА РЕАЛНАТА ИКОНОМИКА
во з“

ГС °Т

решения ,и опит

стаените Фактагаиг А|к-г>
Р.олзвод да се въведе пазарна лютика мноо-ина са
одед^тХотсша*е
«ума За П<> ШТавИ да ИИ«ЯТ «чадянаяа греша -натекуследоватеяаотс опазване на закономерно-с- щата икюиюмич-еока политика Пои -тип пе
тите «а стансвото производство, тогава от- забравя, че едва ли не е неуместно да ое
говорът може да бъде отрицателе-н. Обаче говори за реално остойностяване на цроизхождаме ли от окова, което ое случва в изводствените фактори в .система, която
стюпаисжия живот, от .резултатите и ефек- почива на така наречената договорна имо
тите^ отговорът може да бъде — и да. и момина. Именно в това о.бсто.ятел.апв© се
не. Двувалентнастта :на отговора се обуела- крият мъките на креаторите на икономичевя от фаасга, че 'Съществува разминаване оката политика. О.т една страна те са из
между изискванията от Програмата за правени пред необходимостта от въвежда
стабилизация, в която се настоява за опаз- не яа реална икономика ната один-ста-ем
вале на икономическите закогаомераюсти, и- път към изхода юг кривата, а .от друга страсъщестзуващата практика. Именно това об- на са съзнателни за тоюледиците от това
стоятелство варно отразява целокупната ни действие,
обстановка ,в която страхът ек реалната
Реалната икономика. просто казано,
икономика (и от последиците на авентуал- означава въвеждане на ясна икономическа
ното й въвеждане) е по-силен от желанието смешка в отношенията между субектите на
и необходимостта да се сложи край на стопанската дейност — между производи
кризата.
телите, потребителите, държавата и обтцеНека си опомним за аредата на мина- отвото. Страхът от нея .всъщност е страх
лата година, когато бяха приети над 70 от яана иконом ичеока сметка (която едва
мерки, повече от които получиха формата ли има връзка с така наречената политика
на закон и бяха приети в Скупщината . на на числи, сметки). Тази .сметка може да поСФРЮ, а останалите бяха взети от страна каже кой е прав, кой .на чий гръб живее,
на Съюзния изпълнителен съвет и друти колко струва държавата ни, колко можем
институции. Не може да се отрече фактът, да отделим за така .нареченото непроизводче повече ог приетите мерки са в курса на стаен© потребление, какви са възможносстабилмзацианната програма. Ние ще доба- . тите за солидарност. . . След това реалната
вим, че те са в унисон със заключенията икономика подразбира и свобода на прозгзна Тринадесетия конгрес на СЮК, понеже водителите относно правото им оамоогояв тях се настоява за ускорено и последова- телно да кроят и водят деловата ои полително осъществяване на Програмата за ета- тика, да поемат риок и да разпределят и
билизания Днес една година по-късно, е разполагат с .резултатите на д-еитоелта си
очевидно че тези мерки дават известни ре- съгласно .верифициранише от обществото
зултати МО не ще и съмнение, че общитз „правила на играта". .Блокадите в съществустопанкки ефекта са «од очакванията и гащата общест®еио-<икю.н.смиче.ока система
изискванията а прилагането «а някои от са такива, че не дават възможност да се
тях срещна негодуване, пък и отгтори. То- приложат такива принципи, понеже това
брой между другото оце отнем е на бюрек раци ява е и разбираемо. Именно, голям
любимото й „право" да бъде арбитър.
от тези мерки са хванали следата на отго- та По всичко личи, че в настоящи я мо
ва, което се .нарича пазарен напия на
моят май-голяма блокада страхът -от тпоюл-сдиц-иггс на въвежданото па .реална МПШНО"
стопанисване, но сред тях има и ^
адмкншлрашилни мерки, които « «
д
ю ш ооци;мЮ1Г, „ък ,и ма полипотушават
Гтози тичеоки план (а бюрокрацията умело изподпламъка на

V;

ПЪРВАТА КОЛОНКА

Шовинистическа измама
На младежта ,на С-ьрбия и
Белград някой е направил тежка
измама Уж в анкетата какво мивестникът
слят за словенците
на младежката ‘Организация в та
зи република (НОН) от Ю май
публикува и следните редове:
„Мисля, че словенците политичеоки -са отгаони, Въобразени
са, шовинисти
като продъл
жава ,/словенците просто трябва
Да бъдал- премахнати" ... и понататък: Как да х-и обичам, ко
гато Крижай, който знае сърбо
хърватски, птюд югооладхжата раДиотелевшия готхори на сл.овеххски . .
„Необходима ми с братоу&ийетвена война, докато -не
хи заличим" . . .(?!)
И така нататък, да не мзбрх>яваме !и всички други -обиди, отгхраиени към един народ, зад ко-

иго човек остава слисан!
Възможно ли с да -се .публикува мещо подобно, мака.р това
да направи и дура.к, които мшее
да .каже всичко това?! Човек се
арамува, когато .прочете това. Да
но ое касае за тежко общоешеио
нресп.нлепие и шовинист и-ч-сока
провокация, всичко би мо-гло да
сс подред е под малоумис и псих.о-1 гатологи/ч оогеи олучай, който
по-панред с за психиатър, ошиолмото за обществен анализ. Ипак,
след първия пюк и огорчение,
което .подобен текст предизвика
у мсп-с, остава, да ос рвгшюри на
този ко-й в този мла.деж.к.и печах
гохю-ри „от името" па младежта.
подобни
Публикуваистго иа
глупости и яфСДСта.И'Я1111е'П0 ,им каго м.цс1П»И'С 'На. младежта' иа Бел
град и Сърбия — е най-поляма

л

зува този фа1кгг)'. Стойностите и сметките
са объркани толкова много, че дори и са
мият юпиг те да юе доведат в съгласие
предизвиква отпери от немалък' брей стоП1ан1аки еубекти, пък \п от някои региони,
които са нолу-чиши условен рефлекс от адми1нистрирането и вече от свикнали да жи
веят на чужд гръб. Във връзка с това от
огромно значение е решимостта на СК да
премахва ..'инерцията на съзнанието, за ко
ето е блат'снриятствув'ала създаваната с го
дини система от стойности, остойностява
не и отношения и което е съюзник на про
тивниците на промените. Добре <е, че в
ОЮК укрепва съзнанието, че от кризата не
можем да излезвем с пазарлъци и без жер
тви, дори и .без сериозни ооцйално после
дици. Щеше да ни бъде по-добре, доколкото- тсва съзнание беше по-силно в момен
та, кстаппо бе приета Програмата за стаби
лизация. В този 'Случай износителите и сел
ското стопанство щяха да бъдат в много
по-добро положение, нямаше да се говори,
че изнася само онзи, който няма изгледи
да продаде продукцията си на домашния
пазар, а агр-опромишлвният комплекс щеше
да бъде силен фактор на стабилизацията.
Разбира ое. щеше да има жертви и сътре
сения. но и ползата щеше да бъде голяма.
Колкото и да прозвучава като фраза,
все пак .трябва да се каже, че това съзна
ние трябва да проникне до всяка клетка .на
обществата’, да .стане двигателна дала на
самите работници, съставна част на еже
дневната им акция — съзнание за необхо
димостта от засилено ангажиране и обръ
щане към ,оебе ой, собствените сили. знания и ресурси и еъзнание за неизбежните
жертви. В противен случай може да наста
не обстановка, в която л самите работници
ще започнат да се протпво-поставят на Про
грамата за стабилизация о.т.нсоно на реал
ната 1Ш<!С1Н0аМ1И1ка. Това, разбира се, ще ни
отведе .в по-<остра криза. Накрая, щастието
■е съюзник ма омелите. Страхът п рестрижтитаиата лоника аьикссиу не от дарили щастие.
Слободан Мгнятович

лъжа и на циан ал пети ч сока изма
ма. Тола е обида за младежта .па
Сърбия. Защот.о -младежта па
Сърбия предстатиишат' децата и
внуците ша същите сърби, които
своето .отношение спрямо оловен
ците покапаха -в тежките дми не,
войната, когато през 1941 роднина
бяха изршюми от слоите опиши,
попск: 1ГМЦЮЩ1, сред които и на
1и.м окапаха закрила, защитиха ги
и с тях дслеха зло ,и добро. По
казаха тола и полевото в тсжпситс д.ни иа .борбата за «©бода, и
гю-къеию, за отбраната на .неза
висимостта и строителегоюто на
социалистическа Югославия. Сър
биде са 1'о.Р'Д.и и на това. че сииош-стс ша Словемия н Югослав-ия
Ндвард Кардел и Борис Юидрмч
най-голяма част от своя рсв-оииоЦ1И101НС111 и ’ПВ01РЧООКТ1 ЖИШОГ П1Р0караха имошю в Сърбия. Своезх)
истииско отношение, любов и
ува.жсми.с к'ьм словенците и Словения. Сърбия и сърбите, пък и

У

тяхната младеж, ще понесат .и
ще тредадат с влака „Братство
и единство'’,, който тъкмо тези
дни беше в Словения. Това е ис
тинско н шжрело приятелство.
което не могат да накърнят ни
какви .националистически измами. Никой ис ще може да ни
скара! Много дълго и много силно историчсоки и съдбовно сме
сцръзашм едни с. д.ру,ги и потребнч1 юмс едни иа други, за да може между пас, каасг© и между ко
ито и да било други народи 11
народности на Югославия някои
да може да хвърли камък на рлздера и да ни скара. Нит© сърбндоте. пито словонците няма да,,амс
пушат то.ва. Ще ос раая-оняв. .
още как, ,и жестоко .когато с необходпм-о, ио никога няма да се
окхцххмо и да сс мразим, ка кто
шг упътва този извратен м ©иък
-пшадг, номеетеи .в „НОН".
Сиво Кържавац
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С В Е Т Ъ т

Брионската крачка напред
С ВТОРАТА МИНИСТЕРСКА КОНФЕРЕНЦИЯ НЕОБВЪР ЛАЗАР МОЙСОИ:
ЗАНИТЕ СРЕДИЗЕМНОМОРСКИ СТРАНИ ПРЕДЛОЖИХА ПА
СВИТА ВИЗИЯ НА МИРОЛЮБИВО СЪТРУДНИЧЕСТВО И СИ
ГУРНОСТ В РАЗВИТИЕТО НА ТОЗИ РЕГИОН
С документите, приети 'мина-ага среща предложи юомкрелата седмица на Второто мини- тон план за акции на тези опрасгорско заседание на Бродените, ни. Разбира ос, -в-ооки пък -и иайнебоъарзанпте страни от Среди- добър план за акция същински
земнтдери-сто се приключиха към изпит държи в практиката. Или,
онези държави в Европа и- света, както каза председателят па
•конто сериозно се ангажират Председателството на СФИО Лпвърху създаваното на стабилен зар М-ойс-о-ниа тази среща, мрикюсаеяювсн мир, Овоят принос те то сме п-о-усиеиши л реализацията
виждат в мултплатералното, всее- иа общите договори, танкова-сме
трайното миролюбиво сътрудии- и по-ш-оообшт за ефикасно вли-ячесгво, преди всичко по-между ние върху смекчаването иа кра
си,
а
после
между
шомч- зата и в общия напредък,
ки средиземноморски и европейПри -евентуалното 'посочване
на всичко повк»кенитолн1о от таски страни.
Сътруднпчестзото, специално за среща, не бива да ос забрави
икономическото, трябва по-стую- „мозайката” в която днес същепно да създава климат иа тоя е- струват а1 ое развиват нообвързаранция и разбирателство иа сре- -нлте оредиземномораки страни,
д-изем-нс-мс-реките простори и да С 350 милиона жители Сред-изеп-рави излишно присъствието «а- мно-мю-ри-ето има 14 на , сто от
огромен арсенал на ядрено и кла световното население. Има срес-ичеоко оръжие, което не засп^у- д-е.н доход ют над 2 хиляди долашава само сигурността на среди- ра. Между -най-важните региони
зе-м-номс-рск-ите държави. Стопан- е в туристическото- стопанство,
ското сътрудничество, според при .разполага с над 15 «а сто- от свр
ените документи, би трябвало да тешшя флот, в световното про
тече на. плана на търговията, ус- изз-с-д-от-во на фосфати -участвува
лугите, земеделието, преработка- с над 20 на сто, а във вътрешта на храна, рибарството, проми- мостта си има най-шлеми светсз- шленото производство, научно- ни резерви на нефт. На бреготехническата
работа, туризма, ,вете му излиза една от „артерифинаноозо-монетната политика и игге" на световното -стопанство:
в други области, за които страни- Суецкият канал. Селското стопан
те от този ,регион са заинтаре- ство- във -всички сред-изем-номо-рсовани. което е съществено по- оки страни представлява един от
другояче от сегашното състоя- най-значителните стопански отрание, в което ое -раззива билате- сли. Над 7 милиона работници
-ралното сътрудшгчество и сътру- ст тези, с-тра-н-и работят в напреддничеството със страните -извън нал-ите заиаднс-еаропейсжи страбасейна -на Средиземно море.
ни. Голям е процентът на негра
мотното население в псвеч-ето
ДОКУМЕНТИ И „МОЗАЙКА"
оредиземн-ом-С1РОки страни. Различно е в-ероизп-о-ведени-ета на наА-ко това заседание по-връхно- селението (мюсюлмани — -около
сиво се сравни с първата мини- 150 милиона, християни — о-коевдрека среща, състояла се пре- ло 180 М1ил-и-ана, юдеи оюо-ло 4
ди две и поло-ви-на години в Ла милиона). В 18 средизе-м-н-оморсВалета (Малта) трябва да се при- к-и държз-ви ое гегга-рят 15 -езици,
знае, че по решенията и практи
О-г общото 18 държави 10
ческата „употреба" -на д-окумея- принадлежат към движението на
тите, а г-о-ляма крачка напред; необвързаните, а четири са члендокато срещата -на Малта може- ки на -военните блоко-ве, Към две
ш-е (и може да ое смята пол-птиче- м-еждуна-р-о-дн-и о-ргашизац-ии пр-иоко- съб-ити-е -и поради факта, че -на-длежи на-й-лоля-м брой от среизобщ-о с-е е състояла, Бриогл- -■■земн-ом-орските -страни: Е-в-р-с-

Не нива
да спрем
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Нс трябва да спрем, но със
1 юстоянни инициативи,
сетите
предложения и акции ис само да
допринасяме към 'положителната
еволюция на международните отнош-стдая, »о и на други да да
ваме подтик. Нашето съвместно
действувало без съ.шгоиие има
положително влияние върху ст,зда®а)нсто «а атмосфера на по-до
бро «замило разбирателство и
Д|0.всрис, атмосфера, която би
трябвал© да захване взлчки сгграял в средизсмнсморския басейн
и. да ши води към едно общо
сред и земяюморско сшрудничесто. Само с ионам прането на
допилия точки, с диалог и равнолравно сътрудничество на вси
страни
чки средиземноморски
може да се надделеят протлзе^гч-яята и да започва ргшаваието
->а съвместните проблеми.
(От речта пред Второто мини
стерско заседание на необвър
заните страни от Средиземноморнето)

х&жижх^ъчшшшшшяш \Г '"птаI ааяъгтшитз»
п-ейската общност . и Арабската
лига. Средиземноморието държи
един косланен озетовен рекордот края -на Втората езетаана вой
на тук почти всекидневно се во
юва, В армиите на средиземнои-ар-жите държави има повече от
.3,5 милиона -войници, за чието
въоръжаване годишно се дава
над 58 милиарда долара. Една
от срадиземясм-арскн-ге държави
е ядрена сила, докато двете
с-въ-рх-ши-и с флотите си с ядре
но оръжие (с политическите. тисо:
комическите и технологическите
потенциали) постоянно са в Средиземн-см-орието.
На обстановката -в Сред-изем-н-омо-ри-ето с десетилетия влияг
надпр-евар-ванията «а блоковете,
абези-раз-янето -на палестинския
-наред, гражданската -война в Лнюан, во-енната ежупа-ция -на една
част -от Кипър, но- и во-енният йо
яса-р -на бр-еге-зете на Шат ел
Араб, коит-о практически — гра
вигират към Средиземно м-ар е,
както -и други хронични и горе
щи конфликтни положения -в г^мия басейн и -в неп-о-срадста-ената
му близс-ст.

П ВЗАИМОЗАВИСИМОСТ
Котат-о -всичко- това се има
I предвид, тогава усилията -»а нв» обвързаните страни в СредиземнЕ-м-ср-ието получават о-ще П'О-Г‘0• лямо значение. Въпреки -съществ-ув-ащите разлики и често- пр-отив-оп-азта-ве-ните и-нтсресн те по
вече сътрудничат, ползувайки С0-бствените компаративни пр-ед-и-мстга ,и зачитайки дългосрочния
■интерес и желание за сътруд-ннч-ество, а и страху-ван-е п-о-ради
ие-достатъчната оиЕурн-ост и стабилн-о-ст в целия -регион Тези тех-ни -стремежи ,на Брио-ните п-олучиха еди-ш-дущна платформа, ко-

ято според пр!ищипа на страната
координатор за всяка отделна об
ласт -на сътрудничество, в по-бли
зко- бъдеще трябва да се реали
зира.
Приетите документи на Бриони съдържат още една, не помалко важна димензия: -планът
за сътрудничество и за създазаяе
на сигурност в Средизе.мноморието никак не подразбира затваря
не на то-зи регион в изолирана
общност. Напротив, имайки пред
вид факта/ че много неща в Ев
ропа и в света зависят ст обста
новката в Средиземноморието,
средиземв/ссиороките
кеобзързани страни планират в този амби
циозен план след време да вклю
чат не само останалите средизем
номорски страни, но да подобря
ват мултплатералното сътрудни
чество и със Западна и с И сточ
на Европа, като при тека дават
пр-зднос на ■ по-широките усилия
за мир и в п-роцеса на КЕБС,
чи-ито „ки-енбки” етап още трае
и чието. развитие задаем и от
развитието -на с-бстановката в
Среочзсмнс-м-орието.
Наистина, развитието на моменталиошо п-оложени-е на тези
прсстранстза д-о голяма степен не
зази-си са-мо от необвързаните
средизсм-н-с-м-орски страни, н-о тяхн-отс- кза-имно до-ближа-ваяе и
сътрудаичество ще „влече" към
к-г.жрстна промяна -на общия
климат, в ко-гото- -няма,, като дйес,
всекидневно- да се за-ка-ш-а спасн-остта от Е-о-ен п-ус конфликти.

Д. Мицич
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ИКОНОМИЯТА И ОБЩЕСТВОТО

ЧИСТИ ИДЕОЛОЗИ
Ако има -една истина за действителния живот -на работници
те, а Друга за
работническата
идеология — топва е лъжа. Но,
все пак това се случва
когато
щеоложкага сфера /служи като
посредничество, к-о-гато траят та
ка наречените идеоложки сежто
р-;г, -когато в Съюза ща ко-мумис.
тпте съществува лроф-еожтналщ-оразделяне на хората на фумкц-ио
нери, идеолози, културни
дей
ци м п-р. Тества ое и забравя, че
революционното съзнание носят
онези, които се застъпват за ре
волюционни промени, а не „спе
циално задължените за
това
другари".
Съществува един разбираем,
но неоправдаем маниер )на „чиеидеолози”. Когато дойтите
дат до политическата и идеоложка власт те 'веднага искат да очи
стят „нечистата действителност”
от останките на досегашната чо
вешха йстория. Пречи им /всичко
снова, което е цивишизнрзн© и
от капитакзма минало в новото
общество, -н-е им хареезат демо
кратическите придобивки 3 бур
жсазяото общество, дразнят ги,
до безсъзнание ги обтокдат ня
кои наследени класови категории
(оезен държавата, разбира се),
кахзнто са законите за стойност
та, пазара, парит-е. Особено не
им харесват лс-ялн;гге граждани,
които не искат да се изянеят ка
то. „леви".
Говорейки веднаж за ултралевичарската критика на „шгсти, туцжжализма” Едвард Кардел е

к\омонта\л
В публичните разисквания
изменения и
пс предложените
допълнения на Закона за сдруже
ния труд бяха поставени много
въпроси, а между останалите и:
необходим ли ни е този докуме
нт, дали трябва да се промени За
кона за сдружения труд преди
промените в Конституцията и та
ка нататък.
В по-вече разисква;!ия, проведени миналите дни бе крнегатирзно, че Законът за Сдружения
труд в о-Холо шестстотин свои
члеиазе, от които някои имат
повече думи сулколкото Деклара
цията за човешките права, е пре
дписал всеки детайл за ввдможвата и „позволената” позиция на
работниците, техните взаим/ли
отношения и облиците на орга
низиране, така че <иа оргаиизаци
ите на сдружеиия труд е остана
ло само ® своите самоуправителни акта да препишат -отделни не
този разпоредби, Рабс/гата е дове
лена до абсурд, с тдаа чс съшссрем-еино с опрсдслон-о, тези са■иоуправнтелни актове да бъдат
приемани с непосредствено гла
еуванс от страт-а 'па р.а/бртнипитс.
Наистина е ноизбежон въпроььт: може ли в такива условия Да
ес смята, че Закюиът за одруже!|!ия труд с главната осш»а и
крайъгълен камък за укрепваше
на самоуправлението. Мнозина

забелязал интеоепн-1
Радикалните л-егаич' трави1ЛИС|РТ:
ли-офо- сй потекло 1аРи п'°' 00Чиа
свързват ое с б^тги 03 °т
с'глоселячеството, и “ '1ИТС часТ11 на
паухвдризиранн ' 'други -крайно
бе« прицел
сл-оов-е, з-а оооинтелигенция1” -Т ”г'ра>иАаноката
стигнат по и а К~ °е застъпват да
зъм Слеп
К°И ”ЧИСТ" 00'Чиалина ипеапп кат° заемат позициите
С“-п тп -ЗИ’ би‘вшсите левича.ри,
. „
11 Цснтристи, особе, ° се застъп1ват (което. В. И. Ле
* , на ^пример -никога не е пра-) срещу гражданската мнтелиг"'1Ч1'1 а и тъй -като. в нея виждат
главната опасност за политичесмия си легалитет те шир01кю.
идооложки я етикетират. Няма да
бъде парадоксално ако кажем,
че това е и точно, за-щото- бюро
кратлзмът като- обществено -от/но
пхенчге и догматнз.мът ка-то негоза идеология, към което инак
се приобщават нашите' чисти
идеолози, най-добре могат да се
запазят ако- прокламират бу-ржоазната опасност. С това /не искаме д-а подценим някои тенданцин на буржоазната
рестав-рация, но трябва да им дадем ситова място което им и принадле
жи : драматизмът, статистическа
та реставрация на социализма
е пс-веродост-ойна
на сцената
понеже умело се крие като се
отъждествява със социализма.
Твърде индикативни са след
ните факти. На нашите чисти
идеолози не се харесва Дълтосро
чяата програма за 'икономичес
ка стабилизация защо-то в -него

лед-ат тескриеяа реафирмацмя
а Уржоазния начин ща гороиз®'°ИШ1в1о. Те се застъпват за лазарните закони, но ако е възмюжИ0 те максимално да се насочват
Р'т стРа'н-а на субективния фак0р: Съгласни са със закона на
сто'м|гаоотта под условие паралел1НО И със също значение да д-ейств-ува и съзнателният фактор.
Те искат да ое стигн-е до по-пол
ЯМа производителност в юго-сла-вското производ-ство, но да не
с'-е псстъп-я в „омесен брак", с
чуждеетраном капитал. ВсъщноС|' те с всичко би били съгласни
пр1а Уолшие ръцете им да бъчат „чисти” от буржоазни изкуш*ения, което з действителното
превеждане на значението значи,
чс им трябва нужно- пространстБ0 3 к,°етз те да решават.
Едно- такова пури-танстао че
сто ое защищава с автентичния,
сл-едо-ватсл-но- чистия м-арксизъм.
Пс-, тъкмо тук възникват истанс
ките проблеми. Автентичният ма
рксизъм, извън всяка негова догматичяа еюятликация, не. обясня
ва чаз-ешката, с това -с -класовата история, с .която- и да е чиета или съвсем нов-а к-атего-рия.
На -същия и н-е е само до обяспението, но до- ■разрушаването
а -стария свят. Чистите идеоло
зи „забравят” (много нарочно).
че старият озят не се разрушава
с някои нови, но тъкмо със старито средства. Социализмът не
стг.ртува с „новия човек”, но с
работника, какъвто го е форми
рало- класовото- общество. Не изтласква „новият човек", стария,
мо работникът, следояателн-о ста
рият ч-с/век. създаден -от класова

ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА СДРУЖЕНИЯ ТРУД

Скъпо преписване
след това познание се опряха въ
рху въпроса: кое с това простра
- орга
нство за самзуправителното
низиране на ' работниците, ако
са им предписа!/и и всички вмдо
ке по-леки и тежки нарушения
па т рудовата дисциплина, ако са
им твърдо дефинирани облиците на' организиране, ако с онрена
делено, че при приемането
нов работник обезателно трябва да вземат първия -от списъка,
който някой друг е утвърдил.. . Л
п-р и това се харчи ми-о-го црсме,
енергия и т-руд за да се избере
или реши единствено И1.3М/0Ж1Юю, относно позволеното от Зако
па за сдружения ТРУД.
Сгюрсд една нроценка нзаим
питс супю-тпешия и живота на ра
болниците и трудещите -се и наплата страна регудират днес ««>
до осем милиона заколи, «радпи
саиия и сам-о-уп-равитоини Фт
актове, а някой -ос «питал Да ш
числи, чс -рабргата м времето Ш>
х ар чс,ни з-а изготвянето- па същи
сто КИ-ЛОМСте -струва колието и
го-! сънрем/сиша автомш-истрала-Гази цена сшуртг-о н-с би била. т
-0,,-кп кога,то от цялата работа би
I а-ка е
имало по-гол яма полза.
или Т1>
целия тихш I горм а.тивизт.м
на същия ос е
ч! го благодарение
сти пнало до там, че от съв-куп-

та история, създава настъпващия
човек. Социализмът -е наследил
производителните сили ща -буржо
азното общество. Сърпът и чукът не са измислени ® ооциализма, но в някое друго клаоово вре
ме. Прилагателното, „социалисти
ч-еоки" към пазарното сгопанюгво, стоковото- производство", е
идеологическа а не природна, са
моитакло скована дума.
Забравило ое е на Маркс:
„Премахването- да сам-сютчуждаван-ето има същия път както и
са-мотс- отчуждаване. Държавата
не може да се премахне със забрама да държавата, но с нейната промяна и действуваието й
като средство на революционно
то движение. Стоковото произво
дств-о не -ое надминава е декрет
и всемъдропюлитичеоко «аправля
ване, но с все пс-свободио дейст
вуваяе /на. стоковото пр-оизводствс- като- факт-ор на н-о/ва пронзво
дителн-ост. Буржо-азния свят ое
премахва само с възприемането
на неговите цивилизаторски и
идейн-о-културни придобивки, с
досега на свободата, д-о която
това -общество е стигнало. Няма
п'ьт към освободения труд, без
действува-нето на отчуждения чо
век към новите свободи.
Чистите и-деоло-зи съществу
ват благодарение -на своето част
но господство над нацията и неината държава. Оттам са примйтивни -онези комунисти, които от
своето национално имение щур
муват назад. Да не -стигнат там
където сме вече веднаж били.
Авангардът това не трябва да
им позволи.
Първослав Рал1гч
към фактическото състояние на
нещата, която ще о-ткрие пътя
за изхо-д от сегашната криза и
запази самоуправлението като
историческа и цнвшшзаторска ал
тернатп.ва, на пространството вър
ху Косто е никнало и пуснало
дълбоки корени. Затова трябва,
да бъде оста/зен Зак-с/нът за сдРУ
ж,ения труд като „н-ормативен нн
жнисрагиг” и да му ое даде поОб1гго и функционално съдържани€_ ноето ще зас!глва самоуправ-ителмите и 1гкон-омич.еските моф|.рви
трудещите се към -сам-осТОятел.ио намиране на яай-целесъ-образни решения, вгршждайки
механизми на непосредствена от
цоворн-осп- за стореното и вестроеното.

ния доход на сдружения труд сд
на трета вземе държавата, втора
та трета съвместното потреблеН.И-С, •относно сам-оупраиителмите
общиос™ иа интересите, а от но
сшед|ната трета работниците трябва най-на-пред да платят още
някои 01бществени задължения
(застраховки и подобно), п едвам
тогава да я разпределят помежДУ си. Самоуправлението, оч сви
дно, е останало без материална
основа. Л може ли то да устои и
да се рази'ивп само като абстракТ-1 ю Понятие, като -идейна катет
Сдруженият труд показа ог
рия 'поширедмстцп е 'маториалнюромна жизненост, въпреки че с
съдт.ржаиис.
нормативно свързани ръце и кра
С такива реални жвгапюии по- ка, да намира решения, които му
слсдмци илм садържингая, конто 01,1<|р|ГОЛТ нът до икономическите
о-бе кт,и.11-11 о работ-1-нит(итс 1 юст-ав я г н пазарните закономерности, с
и подчшюпо иол-ожемме и не им помощта на конто единствено мо
оставят ниво нормативно мито же да -се тръгне към межд-ународ
материално иросправгство за са мото деление иа труда и юве-товмоупраилсиие —- трудно ще мо- ната 11;1д,п,1Юпа|ра. При това трябСИР|У>КСИ-И?Г
ж-е към Замона за
ваше да сс търсят „еластични"
труд да остане епитетът „работ тълкувания на Закона за одруже
ничоската конституция". Приема
пия труд,, копито често бивака на
иа-йчои му. че с „загледан .в далеч пра,ш-щата на ир10'Г1Ш'0пюл0(жн1ост
ното бъдо|це”, -и- пауч/иитс работ та със самия закон. Такъв начин
ни,ци, 'П мрсдставйтслиггс на одру па тълкуване трудно може да му
>к011-ия труд са 1Съглаои-и, чс па. ос припише като качество.
Зак-оша за сдружччгпя труд е пот
М. Стойилович
рибна гю-помяма шрионособиоог

Л Комунист
ЧУЖДЕСТРАШЩ ВЛАГАНИЯ

Идеологичесни
заблуждения

I

доведе вред. Н,о, яшо е че псичко тава е само начело, т.е. че
от силни думи и охрабряващи
обещания трябва да ое премине
към действие. Много неща «г до
бре заплануваното ще могат __ да

по време ще измине докату> не
ор постигнат някои видими резултати. Охрабржващо е, че идеолоническите заблуждения по
степенно се топят пред съзна
нието, че само нови импулси, заоновани
върху икономически за
се реализират едвам когато за
върши разискването за измене кономерности ще ни отклонят
нията в Закана «а сдружения от пътят, 'волеш към дъното на
^руд и Конституцията, защото кризата. Разбира се, не бива сля
Законът за чуждестранни влага по да се вярва, че това съзнание
ния непосродствено е свързан за т всички е „влязло в главите",
нашите най-шисти законни алти.
М. Ражнатович
Поради това 'навярно още мно-

За пръв път в таза отношеДали този път ще имаме
сили и знания и въпреки все още мие у нае нещо истинско става:
догматично представител на агенцията на аме
и р 1 юъствуващсто
страхуваме, да кажем на чужде- риканското правителство за инве
странипя партньор „да"? Тозивъ стицим в чужбина Л. Е. Геймс е
прою развълнува обществеността, заиитсрсоожмг за .нашите ОЛИМпреди всичко Ьопайскште дсяте- пийспси планини. 120 американли. Непосредствен повод са не- ски отопаиски специалисти разме 1|!1111111!111111111||1!11Ш11111!11111111Ш111111111М^
| | | | | | | 1Ш11111иШ1111111111111Ш11Ш1И111111И1111Ю1
овдарна обнародваните тезисн «а пиха мнения с .наши стопански
. Съюзния изпълнителен . съвет за деятели, а в пирата са към 260
по-нататъшното доизграждане на програми,
стопанската система, каисго и ре
В тепа огношошю е 'индикати
дица случки след. тота. Прекаде
но би било Да ое твърди, че съв- вен и сд:VI друг край на света:
местните влагания с чуждестран Далечният изток. Не без причи
ния партньор са от бога дадени на. -ча релацията Югославия —
и че е единственото истинско ре- Китай — Япония все повече са
шение за излизане от кризата. На наши политически и стопански
ппсмигв, съществува оправдателно делегации. Н ай-г.веж пример с
предвождаш от
олаоансте, (разбира се, кога,то се делегацията,
има предвид досегашният опит подпредседателя на Съюзния из
—- с кого, какво и как да се ра пълнителен съвет Милош Милоботи. Между другото, фактите савлевич. И това пак има своето
наи-мн-сео говорят: според апри- защо Китайците ненадейно ши'лекия. „Анализ ка причините, ко- роко разгрънаха граничните пор
иго дестимулатакно действуват
на влаганията на средства от ти за чуждестранни юпециалисти
чужденци . .
-на Съюзния коми- и капитал, така че в -срок от 4—5
тет за екергетиха и индустрия в години вече има няколко хиляди
1985 и 1986 година са сключени смесени предприятия и подписа
и сиобреяти 53 договора с чужде ни договори за ангажирай е на
странния партньор. От съвкупна
та стойност — 116,44 милиарда чуждестранен капитал.
динара, чужденците вложиха 28,4
Вече казахме, че на развития
милиарда. Следозателно, чуждеЗапад
може би и не сме толкова
Стр(ижбата ма-сивцете е същото като за растениевъдите же
опраният капитал у нас е занематвата. Т г.зу истина е потвърдена ма, двудневния през миналата
ряващо малък, а освен това е ин интересни, тъй -като не сме говестиран в така наречените вто- лям пазар, което зове на влагаседмица уикенд в красивото и напредничаво зайчарско село Салаш на първите „Дни «а овцевъдите от Югославия '87". Събраха
ростепенни активности. Именно, ния. Япония вое пак не пропуска
от 53 договора, 11 са вложени в нито един шанс. а струва се, че
ое няколко хиляди посетители, а особено внимание предизвика
„игри на щастие", т.е. кюмарджисъвещанието за развитие на овцевъдството.
този
път
ние
сме
добър
избор.
йници.
1
Едно от заключенията ма него е, че Югославия има всички
За това свидетелствува все поусловия от сегашните около осем до 2000 година да увеличи броя
Тсва не е воичко. Съществува честите разговори на стопанюки
на овцете на 30 милиона. Необходими -са наистина капиталовло
още един относително нов проб- деятели на двете страни, поеледжения, мо безспорно е, че овцата е едно от най-.рентабилните
лем. Нашата страна представля- ният от конто състоял ое между
домашни животни.
ва малък пазар, в очите на раз- стопански деятели на Япония и
Овцете са най-вече, освен през зимния период, по паси
вития Запад. Същият този Запад ИНА от Залреб.
щата и затова трябва да им ое вършат отдавна отнетите пасища,
•на нашия пазар може да прода
с което още повече ое намаляват разходите на производството
Без каквито и да е дилеми,
де свои -произведения без влага
каза Станюе Радович, съветник в оелскостопанско-хранителния
всичко
тота
показва,
че
постелсиния ма капитал. С други думи то
институт 'От Оремюка Мтглровица.
се
премахва
догматичният
ва значи, че в 'настоящият мо- 11
И1нтер!еюио е и мнението иа наи-известния югославски спе
мент трябва да намерим работа страх от реставрацията на някое
циалист проф. Д1Р Нювица Ммтич от Белград, че в следващия
капитал-отношение
у
нас.
за всичката наша инвентивна мла си
половин век в 'Югославдя е най-съществено
да се създадат пода. памет за създаване на прив- Струваше ни се, че тезисът на
продуктивни породи на базата на нашата „праменка".
Съюзния
изпълнителен
съвет
за
лекателни и атрактивни програ
Според[думите ага председателя на Изпълнителния съвет на
ми. Защото, не трябва да забра- съвместни влагания с чужденци
Сърбия дго Деюимир Иввтич, Сърбия тръгва към по-интензивно
,ву/м едйн значителен факт, мо- е най-яркият пример за това. То■развитие на сгацевъдетнага, и то на частния сектор И ие само на
же би и доминиращ, че в разви- зи тезис -говори за още нещо:
тия овят, предимно на Запад само с по-голяма икономическа
логика стопанството може да се
кръжи свободен капип-ая.
Б. Ф.

Предимствата на
„праменката“

Комунист
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КЛИСУРСКАТА ЛЕКАРКА Д-Р БОСИЛКА ПАПРИЧ

Необходими са средства и усилия
Освен
бъде главен отрас^повдстоящеТсе раздТижаГивд
циативи в районните пентгт»*. ™
р ^движат ини
производствени цехове^рГви^о ГТф“
тубата е необходима финансова помощ от РепублиСелото й селюкото сто
панство, както бе подчер
таио и :на проведеното
към края на миналия ме
сец заседание на ЦК «а
СЮК, трябва по-ускореж> да се развиват. Имай
ки предвидл значението
им в целокупното обществено-икономичесжга ра
звитие, налага юе да се
поведе организирана ак
ция, която да даде при
нос з по-нататъшното мо
дернизиране на селата и
на селскостопанското про
иззодстзо.
Всички налични възмо
жности в развитието на
селата и на производст
вото в тях не са използупани - и в Босилеград ска
община. Но, постигнато
то досега в тях е реална
-оеноза за нови успехи,
разбира се. с полагане
на нови усилия я с злагаяе на пози средства
• ЖИВОТНОВЪДСТВО
ТО Е ГОЛЯМ ШАНС
Реализираният
преди
две години проект „Мо
рава II", в рамките на
дсойто в общината бяха
открити «ад 200 миниферми за отглеждане на
овце и кради (в частния
сектор) и откритата ссзцеферма «а селскостопан
ската организация „На
предък" за 4 хиляди ов
це и 500 кози дадоха нов
импулс на животновъдст
вото. Тази организация е
запланувала да построи
още една ояцеферма, в
която да се отглеждат
около 3500 овце. Както
и в досегашните капита
ловложения и за запла
нуваната ферма финан
сова помощ ще окажат
Републиканският фонд за
насърчаване
развитието
на икономически изоста
налите краища и „Агробанка".
Преди известно време
делегатите «а Общинска
та скупщина приеха про
грама за развитие на жя«ОТНОвъдството до 199°
година. В нея оообан ак
цент ое слага .върху по
нататъшното
'създаване
«а изкуствезги ливади (жя
^отеовъдоте оега. имат
над две хилили хектара
такива ллоши) и вз.аху
по -тата-п,гшюто измене
ние попадате на добитъ
ка, Съшепремевно щс ук
репва и ветеринарната
БРАТСТВО * 12 юни 1987

служба. Покрай другите
капиталовложения в тази
област е м заплануваиоъо
изграждане на ветеринарна станция в Долно Тлъмимо, за която Фсндът и
„Агробанка" ще обезпе
чат 30 милиона динара.
Понастоящем е общи
ната се изучават възмож
ностите за подобряване
м ате р и алното положен и е
на животновъдите. Наис
тина, в това отношение
и досега се предп)рие1маха мерки, но същите не
бяха достатъч1но стимули
ращи. Позече се очаква
от предложението на Из
пълнителния съвет
на
Скупщината на СРС, спо
ред което младите сел
скостопански производи
тели да бъдат освободени
от заплащане на извест
ни данъчни облагания от
три до пет години. Реше
ние за тепа ще вземе
Скупщината на СРС към
края на тази година.
т ПОДОБРЯВА СЕ
СЕЛСКИЯТ БИТ
Селата в общината ме
ниха. овея изглед и съвре
мието се чувствува в по
вечето от тях. Електри
фикацията, н одите пъти
ща, телефонните връзки,
здравните ведомства, сна
бдяването и пр. създадо
ха по-изгодни условия за
живот. Понастоящем в
ход е електрифицирането
на Дукат, а тази акция
ХУБАВА

догодина ще приключи и
в До тапира, Назърица и
Ярешштк, с което щедри
ключи
електрифицират
нето па селата. В Самоупраюителната
общност
ма интересите за жилищ
на и комунална дейност
в Брсилеград, под чертават. че сега ще започне
по-интензивна дейност в
прокарването и подържа
нето на -селските пътища.
Набавен е булдозер (60
милиона динара), а наско
ро -от републикански сре
дства ( на стойност от 50
милию1на динара) ще бъ
дат набавени и други ма
шини.
В подобряването на се
лския бит особена роля
изигра и изграждането
на здравни -обекти в се
лата. Покрай изградените
досега такива ведомства
в Горна и Долна Любата. Горна Листна, Долно
Тлъмино и Назърица не
отдавна приключи изгра
ждането на амбулантория
и на здравна станция в
Бранксшци. Очаква се те
зи две ведомства да се
обзаведат и да започнат
с работа към края на
годината.
За по-интензивно раз
витие на селата, включ
вайки и намаляването на
понастоямиграцията,
щем ое раздвижват мини
циативи в по-големите се
лски центоспе да се от.
криват малки ПРО'ИЗВОДстесни цехове. За. цел^а
разговорел ое водят с ,ПамуКсвия комбинат от В па
ня и с ..Народна радиност" 'ОП' Сшпулмца.
В. Б.

НОВИНА ОТ „НИШАВА"

Качествено козе езфеке
На 25 и 26 кипи на
Влашич щс ое П'Р01всде
съвещание за състояние
то на козсчгьдстиогго в
СФРЮ. В сът.рудиичеалвю
с школата за млекопрера
богваше в Пирот Сили ига
икжечгер-теииоТошев,
лот за мляко и мото, зает в ООСТ „Нишава" в
Димитровград, е лодготвт труд нОД заглавие:
„Състоянгисто «а мооавъдството и иъзмояоноститс
за производство и преработка на козе МЛЯ'К'0 в
Гар^ю Поиишавие".
Това с хубав .повод да
се направи опит за ори
гинално ползуванс на ко
зе мляко (собствено про

изводство) в „Нишата'’,
чрез преработка и качест
вслю сирене. Досега тона.
мляло се е пол думало за
едно с отчето. Направено
е известно колим сетно си
реше, моето с окотила опс
тиаяиа четиричленна ки
мисия, 'На 2 юни КОМ и 0/1
ята комстта-пира, че па
правеното сирене •имп за
доводително качество и
че на пазара, може успешно да ое продама. Един
дои след тома, на трети
юли, и Пирот с пропъде
но съвещание на техноло
зи за преработка ма мляКО' ог СР Сърбия. Това с
иолювгаувано за дегуста;
ция на произведеното ко
А. Т.
зе сирене.

гг

НЕИЗЛЕЧИМ" ЕНТУСИАСТ

Съществуват кай-мал■ МО дри повода да ш пред
ставим клисуроката лекар
ка д-р Босилка Паприч.
Ето Първия и най-важен:
тя е обичана и уважава
на от всички 'клшюурчаии,
понеже всичките си зна
пия и човешки доброде
тели отдава за здравето
им .Като дете на военнослужащ, Босилка е пораснала в 11 града в Хър
датско. Босна и Херцего
вина и Сърбия (родена е
в с. Кутево край Славонока Ораховица), а вече
деоет години работи на
село (в Клисура). Преди
няколко години е стана
ла специалист по обща.
медицина (специализира
ла е 1в Белград, а лекар
ска диплома е получила
на Медицинския факул
тет в Ниш) и макар че
са й били „отворени" вра
тпте «а афирмФпрани здра
вии заведения в големи
те центрове, тя ое е вър
нала в Клисура!

© Вие сте, да кажем
по лекарски, рядък „слу
чай". Днес младите спе
от градовете
циалисти
предпочитат да „тлеят" в
списъците на безработни
те, отколкото да отидат
на работа в „провинция
та" . . .
—Да! Мнозина учуде
но питат защо съм дошла
тук, а аз смитам, че мо
ето идване в Клисура е
съвсем 'Нормална почгьлка на лечеар, койгго оби
ча. професията си — об
яснява д-р Паприч. ■— Ос-,
тон тота аз иай-мтото
обичам сама да си щюкапвам път в живота и
професията ои, а амбула
тория като клисурската
с „идеално" място за та
кива амбиции.
ф Обичта към профосията и стремежът към
самостоятелност в ися са
ви дали кураж да дойде-1
те п Клисура, а бяха ли
достатъчни да останете
тук цяло десетилетие?

— Разбира ое, не! Още
при първата М|и юреща с
Югиюурокм 'край забелязах, че това е романтич
но място. Твърде много
ми харесаха хората и ето
основната причина, че
цяло десетилетие прека
рах тук и (вюе още съм
тук. Клисурчани уважават
човека според 'способнос
тите и добродетелите му.
а ;не според националния
му произход. И при мен
— продължава д^р Па
прич
тева е първи
критерий за. отношение
към хората. Тук живеят
мирни, трудолюбиви, чув
ствителни и интелигент
ни хора, такава ореда съз
дава отлична атмосфера
за всеотдайн а п роф есио
нална работа. Когато те
зи условия бяха налице,
остана аз да си създада
още едно: да спечеля до
верието на хората. Знаех,
че задачата ми не е лес
на, но също така ми бе
ше известно как мога да
я изпълня най-добре — .
отдавам всички знания и
усилия за здравето на те
зи хора. С упорит труд и
високи грижи ги ,,-накарах" да ми вярват, да
вярват на медицината. Се
тне не ми беше трудно
да 'издигна на много повисоко равнище здравна
та им (култура, да развея
някои техни предразсъ
дъци.
Клсурчани казват: „На
шата докторка си орати
кино нас".
— Да, „я не говорим,
веч оратим". Реших да
понауча този „шопски
език" първо затуй, че в
работата ми с много важ
но да разбора пациента
си напълно, а второ, ко
ето може да бъде и пър
во, по този начин исках
да премахна всички преч
ки по пътя до пълноцен
но взаимно доверие.
Работите в изостанал
край, тук много неща ли.
исват в живота на чове
ка. Става дума за перспе
ктивата ви .. .
— Аз изобщо не ое
оплаквам от живота в
Клисура, защототук имам
най-важното: хората ува
жават резултатите на труда ми и това ми доставя
чувство на шюоооа лична
удовлетвореност. Затог*»
тук щс поработя още ня
колко ,години, а след то
>ва щс ее отштам да наморя работа в някое се
ло в околността на Бел
град, за да бъда по-блнао до родителите «си. котгго живеят ® стоошната.
Кирил ГЕОРГИЕВ
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Зл ПО-ЧИСТА ЖИЗНЕНА СРЕ

Готви се проект за колектор
С прокарването та ка
нализационната мрежа и
Димитровград, което спо
ред плана трябва цяло
сти) да приключи до
края да тази година ще'
ое реши един проблем.
Но
продължава
един
друг: канализацията ста
ва главен източник на за
мърсяване иа река Ниша
ва. По гшан начин река
та, а сьщевремено и жиз
нената ореда>, още повече
стават замърсени отколкото отреди. Как да ое
премахне този проблем?
Зачитайки това в тру
довата организация ,Домушяац"
в Димитров
град са предприети всич
ки необходими мерки за
мърсяването на Нишава
час гахжюро да опре.
Прието е .решение за из
граждане на колектор на
водите от канализацията,
който ще бъде построен
в старото корито на 1гЬишава край разсадника,
До там ще продължи канализационата мрежа, - е
което се създава възможнаст на същата да ое
приключат и местните общносги Белеш, Луковица
и Желюща. Сега специализираната организация
„Инвеог-лроект" от Ниш
готви проект. Необходимвгге съоръжения ще бъдат набавени от „Юготур
бина" от Карловац. Спо.ред проекта предвижда
ое така наречената аистема за пречистване на фекални води. „Биолагуна",
кояго ще бъде изпредета на'площ 150 декара,

Според досегашния опит
е тези, системи, водата ос
пречиства дори до 96“/»,
а тинята ефикасно може
да се използува като тор.
Средствата на етойиост
'Ш' 240 милиона обезпечат
вал- Републиканската и ре
тоналната
дамюупрдвитслип обацност за (водно
стопанство, общността за
здравеопазване,
места
та 'общност ига Димитров
град и частично Рсшубви
канският фонд за пкздоетатъчмо развитите общи
ни. Работите трябва да
започнат тази, а ще при
ключат към края ат след
ватата година.
ЩЕ СЕ ИЗМЕСТИ РЕГИ
ОНАЛНИЯТ ВОДОПРО.
ВОД

с хидромелиорацията
на Смило®аюо пол-с «пре
двидено (и (вече тодпотвенр) място за още една
микроакумуладая пюд вече съществуващата. Но
водите на новото езеро
ще потопят част от регионалния водопровод Пъртопопогнцн — Димитровград. За да могат да ое
вършат евентуални поправки, тази част <кг иодопровода ще бъде изместена. Проектът -вече е
гсхто®. а отправен е иск
до регионалната СОИ за
водно стопанство за средства ка стойност от 34 милйона динара. Същевремено е това е предвидена и реконструкция, поточно нов водопровод до
село Бребавкица, за кой-

МАЛЪК ПОРТРЕТ

Няма
тежка
работа
В димитровградската
гумара ако търсите
СВЕТИСЛАВ
ТОДО
РОВ едва ли някой ще
ви каже кой е това. Но
ако кажете „Швабата",
всички ще знаят за ко
го става дума.
— Това име получих
доста отдавна ог един
. мой другар с когото за
едно работехме, казва е
усмивка Светислав. Тряб
ваше нещо спешно да
завършим и запъвахме
всички максимално. Аз
обаче като чели най-мнюто работех (според тях) ,и
той ми каза: „Ти Свето
с работа си надминал и

Швабата". И така аз ста
нах Швабата.
В гумарата Тодоров е
зает от март на 1961 го
дина. Вече двадесет и се
дем години той работи
непрекъснато, без един
ден отсъствие. Казва че
е отсъствувал само коса
то го пуснат или е на
почивка. Работил е на десттина работни места, а
от 1973 година яепрекъо-

В ДИМИТРОВГРАД СЛЕД ПОДМЕНЯНЕТО НА
ТЕЛЕФОННАТА И ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА

НАРЕД СА ТРОТОАРИТЕ

то са необходими 65 ми
лиона динара.
ВОДОПРОВОДЪТ

ДЪЛЖАВА ДО
дол

ПРО

гоии-

Регионалният июдюировод вече стилна до разса
дника. Според първонача
лния проект със здра
ва питейна шода трябва
■да снабдява и всички кря
йпрадски селища. Затова
тази година, (калето пи ос
ведомиха в „Комунален",
ще започнат
работите
върху
водопровода до
През .тези пролетни дни главната улица в ДиБомидюл. С топка ще ос
М1И’пр!01вгрод прилича на същинска строителна пло
реши проблемът е водо
щадка. След като беше прокопана за телефонните
снабдяването вге само на
кабели, остис за подмяна на .водопроводната мре
този местна общност, но
жа, тези дни се разкопават тините ма тротоара
и иа Жеяюша, тоято въ
■от лавата страна. Ттуй като 1на тази част на ули
преки изграждането на
цата еа поставени всички подземни линии, пред
нога водопровод от осло
стои слагаше шл нова асвадтава иастилка и нови
Грапа вое пак няма до
ившчии камъни. Това ще бъде направено от „Гастатъчно вода.
цимото" кафене д-С’ Нипгката банка на дължина
Оовси тези работи в ТО
276 метра. Стойността (на работите, които трябва,
„Кюмуналац" предвиждат
да бъдат завършени до 12 юни, е 9 милиона ди
и изграждане ага резер
нара, и същите са обезпечени от комуналното об
воар за водата, която ид
ва от Градинье. Значител
лагане.
Работиггс (изпълняват ТО „Градия" от Димино количество -от иея се
тровргад и „Ниокоградяя", от Пирот. Когатс- бъдатга отича ® Нишава. Какпостроени заплануваните и вече започнати сгради
то и за .водопровода до
Гоиидоя (за .което еа ну
от другата страна на улицата, тогава ще бъде ре
жни 40 милиона динара),
конструиран и другият тротоар, а по всичко личи,
и за тази цел средствата
че и цялата улица ще получи нова асфалтоза на
А. Т._
от 10 милиона ще обез
стилка.
печи Само-управителна об
щност за водно стопанст В ДИМИТРОВГРАДСКОТО ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕ
во от Ниш. По точно ка
ЛИТЕЛНО
зано, за посочените це
ли, включвайки и необхо
димите изследвания на
Трасетата, ще бъдат из
До края на този месец нструкцията и доизграж
разходвани около 189 ми
■в Димитровград напълно дането на сградата на Еле лиона динара.
А Т.
ще бъде завършена реко ктроразпр еделителното.
Именно, към вече съ
нато е във валярата. Ра
Че наистина не се стра ществуващата делова сгра.
ботата е тежка, както и хува от никаква работа да е доизградена нова ча
яа
280
квадрат
производството на гума. овидетелствуват и следни ст
Преди да го снимам тряб те данни: преди известно ни метра.
Построени
ваше да ое измие, за да време в „Тигър" бе орга са помещения за рабо
„може да - ое познае .на низирано съревнование в тилници, за диспечерска
снимката". И така от подготвяне на смеси за та служба, гаражи за спепървия лачен ботуш, кой производство на разни гу циалните возила и зала
то той е направил, през мени изделия. Участвува за обществен стандарт на
всички други работни ме ли са 11 отбори, с по заетите.
Съгцеюр еменно
ста днес Тодоров работи двама души. От „Дими старата част на сградата е
като приемащ материали тровград" са участвували преуредеяа, направени са.
те във валярата. Това е два отбора класирали ое нххви гишета за заплаща
■един вид магазинер, но на първо и второ място. не на тока. С това' са
много по-отговорна рабо Тодоров сам е заел тре създадени много по-доб
та. защото от тук започ то място. Третото място ри условия за работа «а
ва производственият про «■е е било решаващо но заелите в електроразпре
цес в цеха за изработка е от значение при опре делителната организация *
на всички видове обувки. деляне на кандидати за и за по-качествени услу
— Работата не е лесна, Първомайски награди от ги към гражданите. Вед
казва Тодоров, но „не ое гумарата. Предложение но със сградата е преуто на гумарците е прието реден и дворът. Мястото,
■страхувам. Заработвам 90
от съответната комисия където досега се склади
хиляди динара, но за чети ■и Светислав Тодоро® — раха разни части и еле- ри члена едвам стига, а Швабата тази година по кгроматериал, ще стане
имам и 'студент". Съпру лучи Първомайска награ приветливо кътче. ■
Строителните
гата и дъщерята, която е да на прад Димитровград.
работи
строителната
завършила педагогическо Преди две години получи завърши
-организация „Гра.
училище, не работят и и Септемврийска награ трудова
дил" от Димитровград.
затова поддърта и мал да. И двете награди оа Съвкупната стойност
на.
ко от имота на баща си присъдени наистина на за завършената работа ,е 71
служил радетел.
в Петърлаш за да може !
милиона динара.
да „състави двата края".
А. X.
А. Т.

Създават по-добри условия
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На 6 юни вечерта мла
дежката трудова бригада
„Босилеград" замина' на
трудовата акция „Пещер
"87". Бригадата наброява
45 бригадира, предимно
-ученици от образовател
ния център „Иван Кара
иванов" и 'основно учи
лище „Георги Димитров".
-Само петима са млади ра
ботници от босилеградските
организации на
сдружения труд.
Тази година младежка
та трудоза акция „Петцер" чествува десет годи
шнина. В първа смяна бо
брига па
силе гр аддката
тце работи с още 6 бритади от различни краища
-на страната. Бригадирите
ще квартирузат в младеж

СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ?

Среднистите искат да
станат висшисти

С трудовата слава
иа роднил край
от основното училище

МАЛКА АНКЕТА: НАКЪДЕ СЛЕД

ци

кия лагер „Единадесети
конгрес" -в
местността
„Шавл". Организатор на
акшията е Междуобщинската канференцип на Сь
юза на ооциалиотическата
младеж в Кралезо, а таз*
годишен
инвеститзр е
комбинатът „Пещер'
от
Сйеница.
На автогарата з Боси
леград бригадирите бяха
изппатени от около 200
души — родители, близ
ки, приятели. друга!)и и
другарки.
На раздяла
бригадирите обещаха, че
с труд ще прославят своя
град и край и щс обога
тят колекцията на брига
дата с голям брой пози
б р ИГГ_3 ч реки пр И ЗНАИ И я.

м. я.

На жизнения кръстопът, на който
пристига ®сяко младо- поколение след
средното си образование, днес ое гаамират стотина учеш-ика от трети и че
твърти клас в образователния център
„Ив,ам Караиванов" в Босилеград. Да
избереш истинската посока, значи да
„уловиш" перспективата' ои. Но коя
е истинската посока? Тежко ое нами
ра истинспеият отговор на този въпрос,
защото отколе желанията са били поКАРОЛИНА СТОИМЕ
НОВА, IV клас, икономи
ческа професия:

— Макар че специал
ността ми е от областта
на икономическите науки.

ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ СНЕЖАНА АНГЕЛОВА, ОБЩИНСКИ ПЪРВЕНЕЦ
ПО БИОЛОГИЯ

много1брой.ви 'от възможностите, пък и
ког.ато съществува пълна хармония
между мечтите, способностите и ма
териалните условия, младият човек
отново се нита правилен ли е изборът
му. Затова .вместо е горния „философ
ски" въпрос, към четирима кай-скорашни ередяисти -от Босилеградска об
щина ое обърнахме с „обикновения"
въпрос: по коя тюоока ще тръгнете
сл-ед 'средното ои образование?

голямо е желанието ми
да бъда просветен работ
ник. Тази професия заобичах от преподавателката ми по сърбохърватски език в първи и вто
ри клас. Затова ще се
опитам да се запиша на
Философския факултет в
Скопие — отдел сърбо
хърватски език и литера
тура. М ате ри алните м и
възможности са добри.
Доколкогго не успея да се
запиша на споменатия фа
култет, ще търся работа
в някоя -от организациите на сдружения труд в
Босилеград.
ГОРАН
НАСЕВ, IV
клас, икономическа про
фесия:

Гордост на уч.шщето и родителите си
* Кръгла отличничка с поетична дарба * Неумор
но чете * Иска да стане лекар
На тазгодишното съре
внование по биология за
осмокласници от Босилеградска община с най-добри. знания се прояви
Снежана Ангелова от ос
новното училище „Васил
Левски" в Горна Лисина.
Този голям успех е плод
на великата й обич към
биологията. Това е иайлюбимият предмет .на Сне
жана и с него тя свързва
всички планове за бъде
щето си: да ое запише в
средното медицинско учи
лище в Лескоиац, а след
това да следва медицина.
— Искам да стана ле
кар, защото лекарската
професия е яай-хуман.на
— обяснява желанието
си тя.
Ангелова е кръгла от
личничка от първи до
осми клас и тези дни ще
най-любимото
получи
ученическо признание —
грамота „Вук Караджич".
Оовон биологията, при
сърце са й български и
сърбохърватски език. Че-

те неуморно и за всяка
прочетена книга прави бе
лежка в дноанмка си. Сил
ната й страст към четене
с събудила У нея творче
ски пориви. Снежана ре
довно участвува па лпте-

ра-гурмитс конкурси на
„Другарче" и редовно не
чели награди и призна
ния. Тя казва, че писане
то на стихотворения й с

хоби, а емотканият за
ряд, тематичната насоче
ност и издържаиосгта на
нейните стихове ши под- ,
оказват, че става дума за
истински талант за пое
зията.
Снсжаапшитс уоисх.и в
основното
училище са
стцс по-годеми, ако се
има пред цд, че тя е
уогялик-ип.тпик. Топа щс
рече, че Ангелова .прите
жава способи постя да гюстига изключително в,иео
ки успехи и мри тежки
условия. Ето доказател
ство за 'нейната упори
тост и трудолюбие. Йото
на не са сдитсшвсниггс й
благородни качества. Не
йдитс съученици я знаят
калето добра другарка., випапи готова да помогне,
а преподавателите винаги
ще я помнят като при'мерпа ученичка във вся
ко отношение. Затова с
пълно право казваме, ч*
Снежана Ангелова е гор
дост на нашето училище.
И и а родителите см!
Ранно КАРАМФИЛОВ

— Отговора на зададе
ния от вас въпрос наме
рих още преди четири го
дини. Още тогава реших
да се^запиша в паралелката със специалност -от
областта на химията, за
да мога да следвам меди
цина или химия. В трети
клас осъществих първата
част от плана си, а оега
предстои да осъществя и
втората част. 'Значи пътят
ме води в Ниш, най-на
пред на Медицинския фа
култет. Вече започнах да
се готвя за класификаци
онния изпит, който не
трябва да представлява
непреодолима бариера за
меч.понеже съм кръгла
отличничка.
Доколкото
не се запиша на Медифакултет, ще
цинския
следвал! химйя на Философския факултет в Ниш.
Засега нямам материал
ни проблеми.
СЛОБОДАН ЗАРЕВ, 11Т
клас, машинна професия:

— Може б,и няма да
м,и вярвате, но желатслпата жизаюна професия
няма нищо общо със спе
циалността ми. Аз цокам
да б'1.да музикант! Ще
направя опит да се зашиша в някое музнкадно
училище, а ако ли не ус
пея, щс остана оредн пет,
който търси работа.,
НЕВЕНА РАНГЕЛОВА,
IV кае, химическа
фесня:

— Едно е сигурно: ще
продължа
школуването
си, за да получа четвър
та степен средно образо
вание. Всс още ое двоумя
коя .специалност да избе
ра —- конструктор или ко
нтрольор. Вече съзирам и
решението на дилемата:
•най-вероятно ще се запи
ша в паралелката за кон
структори » едно от срен.итс училища и Ниш или
Лосковац.

М. я.
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тш&&втш а иък&етбъ
В ЧЕСТ НА 200-ГОДИШНИНАТА ОТ РОЖДЕНИЕТО НЛ ВУК СТ. КАРЛД

жич

Изложба, заслужаваща
признание
200-годпшнштта от ро
ждението на Вук Стефановнч Караджич през ця
лата 1987 година ще се
ознаменува в Димитров
град, у нас и в света та
ка, както заслужава едно
знаменателно, юбилейно
и културно събитие. Пре
движдат се пелина мани
фестации, между които и
организираме ма докумен
тални» изложби за делото
на този изтъкват и световноизвестен,
югославскн и сръбски литератор.
реформатор, лпнгвист, ет
нолог, фолклорист. нау
чен работник, историк и
набоден будител.
Във връзка с това кул-

п художествени произве
дения от Белград. Излбжбата ес състоя и рамки
те на XVIII „Майски д>сщи" в Димитровград, кос
то допринесе броят на но
остнтелмтс да б’ъде двой
но увеличен. Особено с
важно да сс изтъкне, чс
Димитровград »в страната
(след Белград), с пръв
който .видя тази изложба.
Изложбата „Два пюкп
на Вук" съчиняват 7 по

ката на Вук. Едно от тях
бе и откриването на автентична, изложба за де
лото на Вук Караджич,
превзета от Югославската
галерия на репродухщгп
БОСИЛЕГРАД;
КРИВОФЕЙСКИ УЧЕНИЦИ В
ДОЛНА ЛЮБАТА

Запознаване, другаруваме
и спортуване
Неотдагана група уче
ници с учители от основ
но училище „Иво Лола
Рибар" от Крива Фея по
сетиха Долна Любата и
бяха гости на своите дру
гари и кюдеги от подведо
моетвеното училмще в
Долна Любата. Посеще
нието >ое проведе в рам
ките на акцията „По пъ
тищата на свободата", а
тазгодишното посещение
е посветено и на общоюгославския л аритен юби
лей — 50-годи1шшната от
идването на другаря Тито начело на ЮКП (СЮК),
Колективът на долволюбатското подведомстве
но училище и тази годи
на другарски и 'сърдечно
посрещна гостите от Кри
ва Фея. По този повод
учениците от двете учи
ли.ща изпълниха подбра
на културно-забавна про
грама. Проведоха ое и
спортни състезания, а пре
подавателите от двете
възпитателно-образова
телни ведом-ства размениха »о»пит »във възпита-

телно-образователната ра
бота.
Гостите от Крива Фея
на домакините подариха
художествена картина и
след нощуване във веле
лепното здание — учили
щното общежитие бяха
изпратени също така то
пло и сърдечно от дома
кините с пожелания и
идната година пак да се
срещнат.
Безспорно е, че тази и
подобни манифестации,
освен приноса 'В тачене
то и (развитието на рев-ол
юционните традиции, им
ат особено значение и
за развитието на друпарс
ките отношения между
учениците. Поради това
в подведомственото училщце в Долна Любата са
иа мнение занапред ©рещите да станат традици
'0»нна манифестация, ка
то при това и долволюбатските ученици и пре
подаватели в рамките на
същата .акция Да госту
ват на учениците и препо
даюателите от Крива фея

м. я.

движни
експозиции от
С))'ОТОдокументи И ПрСДМСти от’ фонда па Народ
ният Музей, Историчес
кия музей на Сърбия и
Буковия и Доситсолия му
зей от Белград, илюстри
ращи живота и делото
Да Бук Ст. Караджич. Съ
чиняват я 121 на 121 па
на, 3 стоящи ,и 3 вися.
1ЦИ Ш1ГГРИ1ЩI ,с
предмети
н 20 цветни цветни фото
графии на значителни исТО'Р1 [ЧССКи личности от
Първото и Второто сръб
ско въстание. Ма 0 исто
рически карти с предста
вен живота иа Вук (от
рождението до края па
живота), който ,от сръб
ско селянче, родено в
Тършич, е станал оветовноизвсстон
гражданин.
приятел па всички наро
ди и реформатор на-оръб
ската азбука. Под една
от репродукциите пише:
„Пиши както — що говориш
чети, както с
написано" оледвана огре
дица портрети, на Вук,
Доситей и слепия гуслар
Филип Вишнич, от ко»гото Вук е записал много на
родни песни. Оообено са
впечатляващи 10-те ■гекста, свръзани
тази изложба, а писани с калиграфичео!аи букви и !5
придружаващи ги обяс
нения. На 150 чернобели
фотографии се представя животът ма Вук Кара
джич, но от друг аспект
' (ролята на семейството
му в реформаторската де
йноет, проблемите, неволите, успехите, признанията ... В трите стоящи
витрини бяха изложени
гусли и КНИГИ, ползвани
от Вук.
Тъй като изложбата бе
открита вдъхновено и със
стихове ша Мира Алечюо,
вич ,и Любивое Ръшумович, посветени 'На Вук,
холът на Културния дом
не се празнеше по време
па изложбата. Тази изло
жба от друга страна е по
твърждение, че Димитров
град внимателно» следи
културните
събития в
страната и »се включва в
тях достойно, Във воегеи случай акцията на Кул
турния център в Димитровград да се о»знаменува Буковия юбилей бога
то и разноо»бразно. е под
тик за нови културни сре
щи и изяви.
Здеика Тодоров

отзи «и

Книга, която говори
на осем езниа

„ДРУГАРУВАМЕ" — алманах на писателите от на
родностите н СР Сърбия, „БРАТСТВО" — Ниш, 1987
в" рамките на тазгодишната традиционна ма
нифестация ша братството и единството на младежта
на народа и шародилоагитс ® Сърбия „Майски срещи"
в» Диммрошнрад бе продогавсяю, може би едно от
Iнай-значимите начитащия на Издателството на българ
оката народност и Юлослашия „Братство" от Ниш —
«ивицата ,ДРУГАРУВА:НЕ" — алманах и х,рама на сло
весното изкуство от 'всичките оодем народности в на
шата Република,
11 с сс случва, наистина, всеки ден да излезе на;
бял ден книга, която говори, на осем езика м не слу.
чайию тахана книга бе представена именно в Димит
ровград — градче в .което в съдружие живеят и създа
ват материални и духовни блага хора от 13 югослав
ски народи и народности.
Макар и скромна по обем и техническо сформ'
лошге, книгата „Другаруваше" има особен общоюгосла1];1ски аромат, наиитона е със специфична емоцио
нална нагласа, предлага истински пъстър букет от
вълнения и носи много по-значимо послание, отколкото това подсказва сполучливо подбраното й заг
лавие.
Помсстенитс в алманаха творби на радетелите
на речевото изкуство сред народностите в Сърбия на
езика, на който са сътворени — албански, български,
румънски, русииски, словашки, турски и унгарски —
носят пъстрата специфика на
общоюгославския
килим. Фактът, че всички тези произведения са пре
ведени на сърбохърватски език говори за наслоявани
ята да се превъзмогнат незаслужените често пъти
предразсъцци относно „малките" литератури, сътвор
явани яа езиците на малзчислените народности и ра
збира се, предлага възможност за по-близко опозна
ване и съизмерване дори със създаващото се на ези
ците ма югославските народности.
Преводът дава възможност на по-широх кръг
любители на речевото изкуство у нас да се запознаятс 1ИОТИМСКИ.Я букет вълнения, които, с изтънчания си
лиризъм или щедрото повествсвателско дарозание
изживяват и пресъздават творците от нашите народ
ности и използувайки богатото езиково разнообразиестроят мостове за съдружен живот и творчество. За
това именно оме уверени, че книгата „Друтаруване"
разкрива широко дверите ом за по-интензивна между»на
ци/снална културна комуникация у нас и е само едно^стъпало по нашагорнището на взаимното опознаваме
и културното извисяване на всички югославски народи и народности.
Ванче Богоев
В ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ
ТРОВ" В БОСИЛЕГРАД

„ГЕОРГИ

дими-

Готвят се за празника сн
Учениците и трудовият колектив на основно
училище „Георги Димитров" в Бооилепрад привършашот подготовката си за чеспвуване на 18
юни — Деня на училището. Радко Димитров,
п редоедател на. комисията за тържества, ни уведоми, че манифестациите ло случай патрош1ния
празник на училището ще преминат гасад знака
ша 50-гадишнината го»г идването» на другаря Титю
начешо «й Партията.
Ч-ествуването на празника ще започне с тър
жествено събрание на трУЛовия колектив учени
ците и родителите, ша което изпълняващият
дължиостта дцрежшор иа училището Владимир
Стоименов ще изнесе дскклад за ревошюционното дело» на великия едш на българския народ и
■великан 1ни международното работническо и. кЮмушистичесмо движение Георги Димитров След
тов»а чланавете »ва мишабрюйните -секции в учи■
Щ6 ИОТЪ|ЛН1ЯТ културно-забавна програма
Изобразителната секция ще ,ое представи с из
ложба), а членовете ша -тортната омеция щ»е ор-ганизират състезания йо |фут0ол и лека атлетика.
М. Я.
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Физическа култура

Димитровградска
спортна панорама
И миналата седмица беше
изпълнена със
спортни събития. Имаше успешни, но и безуспешни прояви на димитровградските спортисти
Но да тръгнем по Ред.
Най-напред — баскетбол.
• ДВЕ ПОРАЖЕНИЯ НА „А. БАЛКАНСКИ"
На 3 юни в Димитров
град „Асен Балкански" се
срещна с- отбора на Сту
дент" от Ниш и загуби с
66:76 (29:24). Баскетболи
стите на „А. Балкански’'
не успяха да издържа г
под напъна на по-силния
отбор на „Студент".
Наистина, в началото на
мача имаха иззестен пре
вес в играта, но по-късно
започнаха-да играят сла-

бо. а в във второто полу

време, сьссом по,пус«аха
и претърпяха убедително
поражение от 7б:Бб (2924).
Димитровградските . ба
скетболистп загубиха и
мача сгещу „Будучнсст"
С 87:84 (53:33), като го
сти. Истина, по едно вре
ме, те. почти достигнаха
преимуществото на „Будучност", но все пак не
успяха и Да го премахнат.

• НА „ТИГЪР" — ОЩЕ ЕДНА ЗВЕЗДИЦА
В рамките на работни
ческо-спортните игри след
тридневни интересни над
преварвания, пързо място
по хандбал спечели от
борът на „Тигър" — „Ди
митрозград", който във
финалетс- игра срещу от
бора на „Свобода", В ин

тересна м вълнуваща иг
ра. те победиха „Свобо
да" с 16:10 и заслужено,
се класираха на първо мя
сто.
Тога беше петата дис
циплина, в която „Тигър"
— „Димитровград" се кла
спра на първо място-.

• МЛАДЕЖИТЕ — В ПРЕСЕЙВАИИЯТА
-Младежкият отбор на
„Асен Балкански" в Дими
тровград ще участвува в
квалификациите по фут
бол в регионалната фут
болна дивизия. Те що се
състезават в трета група
— Пирот, като на 14 и 21
юни се срещнат с отбори
те на „ТуписД" от Няшк(1
баня или ;Свърлиг".

Победителят от тези
среши напра-о влиза в
квалификациите. Да на
помним, че младежите от
Димитровград и минала
та година успешно издър
жаха квалификациите, но
останаха в същия ранг на
състезания, поради недо
стиг на средства.

• НЕОДИГРАН МАЧ
И покрай положените
усилия футболистите на
„А. Балкански" не отидо
ха в Алексинац яа мач
с ФК „Рудар". Поради
дефект на комбето, с ко
ето трябваше да сс п"ътува (а друг превоз за крат
ко време не беше подси
гурен).

Напразни останаха уси
лията същото да бъде по.
правено и така Димитров
град чапи не отпътуваха в
Алексинац и мачът не е
одипран. Сега ще трябва
да си кажат думата чле
но,В СТС на състезателната
комисия.
Димитър Ставрон

ПЪРВА ОБЩИНСКА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ

Победа на „Партнзан"
„Партизан" (Желюша")— „Пърчсвац" 4:1 (1:1)
Футболният отбор на
„Партизан" от с. Желю>на постигна втората си
поредна победа в продс
ТНИЯ дял на първенство
то, като се наложи срещу
отбора на „Пърчсвац",
също кандидат за изпада
БРАТСТВО * 12 юии 1987

НС, с 4:1 (1:1).

Жсл ю и I китс футбол ИС
•ги играха добре особено
във второто полувреме. В
неделя те гостуват в Дъ.ржила, къдсто ще ос орещ,иат с „Победа .
Д. С,

МЕЖДУОБЩИНСКА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ ВРАНЯ ГРУПА „ЮГ"

Убедителна победа на „Младост“
Босилеград, 7 юни 1987 година. Игрището. „Пескара” край Драговищица. Врехмето и теренът подходя
щи за игра. Зрители около 200 души. Голмайстори:
за домашния отбор: Б. Воинович в 38, 52 ;и 66 мину
та, М. Цветков в 57 минута, от дузпа, В. Тасев в 62 и
С. Стефанов в 75 минута, а за гостуващия отбор:,
М. Джорджевич в 5, Н. Стоянович в 17 и 3. Джорич
в 85 минута. Съдия на срещата 3. Пешич от Сурдулица.
В една не толкова каче
стаена, колкофо .резултат
на игра, футболистите на
„Младост" от Бо-оилсград
срещу едноименния от
бор от Йелашница сс на
ложиха с резултат от 6:3.
Веднага обаче трябва да
кажем, че и домашният
и гостуващият 'отбор не
сс представиха с качест
вен футбол. Причината
за това може би е в бър
дото водачество на госту
ващия отбор. Вече в 17
В БОСИЛЕГРАД

До края на полувремето
заиграха много по-доб
ре. ,С този темп продъл
жиха м през .второто по
лувреме. И вече след 6-7
минути повторно Б. Вои
нович накара вратаря на
отбора от Йелашница на
нова капитулация като из
ранни резултата. От този
минута ’ футболистите от момент се промени съсЙелашница водеха с ре- тоянието на играта. Боси
зултат от 2:0. След това лелрадският отбор превзе
играта съсредоточиха по- превес в играта и като
в-ечето на защитата, за- резултат на това, до края
тзаряй!ки .всички пътища . на срещата отбеляза още
към овоята врата. Но и четири гола, а гостите
при това на няколко ми- още един. Крайният ре<
иути преди съдията да зултат от 6:3 е и най-ресипнализира края на пър- алон.
вото полувреме, Б. Вои
Следващият
последен
нович успя да вкара топ мач, босилесрадокмят от
ката в мрежата. Този гол бор играе във Вранска ба
като че ли окрили боси- ня срещу „Минерален".
М. Я.
леграттрките футболисти.

!

■:

V

Гостуване на кюстендилските спортисти
В миналата оряда, в ра ме гостите от Кюстендил мат гостуващият отбор се
мките на граничното съ също така б_ях-а гю-доб- наложи с 4:1 (победа за
трудничество в областта ри. Те отбелязала още босилеградския отбор из
на спорта и физическата два, а домашният отбор воюва само Р. Манасисв).
култура, между Босиле- един гсд. Голмайстори,
Теза бе първата от за
градока община -- СФРЮ за гостуващия отбор бя плануващите две срещи
и Общинския народен съ ха: К. Лозанов и И. К-о- между двете спортни дру
зет на, град Кюстендил — тез, а за бооилегра.лекия жества. Втора,та ще се
НРБ кюстендилските спо отбор М. Цветков ,о,т дуз- преведе в Кюстендил през
тази година.
ртисти гостуваха в Боси па.
М. Я.
И ,3 срещата п.р шзхлеград. Опео-ед утзърдсиагга програма
между
РАДИО
ЮГОСЛАВИЯ
дава
спортните
дружества
„Младост" от Босилеград
и „Велбъжд" от Кюстен
дил, дружествата преме за приемане на един ПРОГРАМЕН СЪТРУДНИК И
риха игли по футбол и ПРЕВОДАЧ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК за неопределено
време.
шахмат.
УСЛОВИЯ: Кандидатите трябва да имат влоша
И в двете срещи спор
тистите от Кюстендил се -— предна .професионална подготовка (VII — IV сте
показаха като по-добри пен образоваш г-е), напълно да владеят българския
и извоюваха побели. Във х-нижовон език, да притежават способност за преве
футболната среща кю жда,не 1н четене на текстове пред микрофона, да имат
стендилци се наложиха с радиофотнчен глас, да знаят машинопис на българ
резултат от 3:1, а в сре ски език и да имат една година трудов опит.
Могат да ктгдтвдатствуват всички граждани на
щата по шахмат е резулСФРЮ. Обявата е открита 8 дни. По обявата ще се
■I ат от 4:1.
К ю стонд ил скит е
фут- решава ,в срок от 30 дни след срока й, а кандидатите
бошисти и този нът пред ще бъдат уведомени. в срок от ю дни след приема
зрителите '» Босилеград нето па решение. Радио Югославия ще 'върши про
се представиха с т.гь^чс верка на знанията и .способностите на кандидатите,
добра и о;)та1Н",гаираиа. иг конто изпълняват условията от обявата.
Молби сс пзпрап(ат ма следния зрее: Радио Юго
ра, Бързо ицюнаанха топ
ката от ивоото ,!|а1каа,ат'сл- славия, Белград, Хилендарска 2/1У, стая 63, с обо
значение „за :>Лината". Непълни и закъснели м-обли
|Ц'р поле към 'полето та
домакини гс. От
друга няма да се разглеждат.
•прала домашният отбор,
1,1,преки че бе иолоилон с
трима футболисти от ФК ТЪЖЕН ПОМЕН
Па 13 юни 1987 година сс навърщават
Г1КВ „Браня"
м-рздеше
СЕДЕМ ГОДИНИ
грешки или пък ударите
от смъртта на нашата скъпа и никога непрежалима
бяха неточни.
Резултата откриха пър
ви гостите, Б .35 минута
капитанът и най-добрия
ла торена (футболист Б.
(1980 — 1987)
Христов с мс тодкЮ|Иа си
от Димитровград
лещ удар докара топната и
Нейния светъл и благороден лик времето никога
мрежата, зад гърба на С.
пе ще заличи.
Гю,у,топим. С този резул
На 12 юни т.г. ще посетим нейното вечно жи
тат и завърши ,първото лище и ще положим цветя.
полувреме.
От нейните най-близки
8
През второто пшушрс-

Петрана Стоянова
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ИЗ „БЛЯСЪЦИТЕ НА ОСТРО
УМИЕТО"

Щастие

УБАВИНЯ

ф В овета съществува само
нещастието, а щастие «яма —
щастие ние наричаме юбавле
листо от нещастие,
Древпоиндийски афоризми
Ф Щастието ражда нещас
тие, нещастието е скрито н ут
робата на щастието.
Лао Цзи
ф Кютато ос отнася за ня
кой смъртсм, трябва да сс из
чака последният му дан, пре
ди да бъде наречен щастлив.
Софокъл
ф Невъзможно е .да бъдеш
щастлив, без да ои мъдър, че
стен и справедлив, мито ще бъ
деш мъдър, честен и справед
лив, без да си щастлив.
Епикур
ф Щастие е онзи, който мо
же да проникне в тайните на
нещата.
Вергилий
ф Щастието прилича /на ча
ша: кощмото е. по-блестяща, то
лмо/за е по-чуплива.
Публий Сир
ф Необходимостта да тър
сим истинско щастие е основа
та «а нашата свобода.
Дж. Лок
ф Най-щастлив е онзи, кой
то прави щастливи много дру
ги хора.
Д. Дидро

О В живота има само едно
несъмнено щастие
да живееш за другиго.
Л.Н. Толстой

БЕЗ ДУМИ
'ч.

-У

© Когато сме щастливи,
вие всякога сме добри. Но ко
гато сме добри, не всякога смл
щастливи.
О. Уайлд

й^.м.пвтрое-------р:----------------------------- -

тштйтжю

ПРОМЕНИ

-ИМЯЛЦ ГТГОМЕШ

''

вгв вятия ко-пекгив .

~не.„о'г> горе-

Н^ГТГ^-/ у

Кажу: човек ое учи додска йе жив, я
мислим стар съм чошек, минул съм през
оигго и решето, доста съм пропатил и нау
чил, годинс м/с Ггокалегнуле, пшизнавуйем
доста раб-отс. Ама ако онядън «е бео сретал
Перу /Мечкаратога (тежа га окайемо ОДИ
дете оти сее гърчеше но «екиквога цигаиина с~м'ечжу), това съга що ви распра,ям нема-шс да знайем.
А сее кикво йс: Пора Мсчжар одаина
йс отишъл из Цариброд, ватил бел свет и
кико каже убаво се средил. Изродил деца,
изоясоиил, задсмил, а он отишъл у пензийу.
— Свс убаво — распрая он — ама не
що ме клюца однулре да дойдем и да ви
дим Цариброд, да среттнем иекога од мои
те набурлийе да си пооратимо, да видим
кой йе остал ж/и® и здрав. И право да
ти /.кажем! убавиня!
— Кимва бре Мечко убавиня, кво ти
видиш убаво? — питам га я и ои мислим
праи ои майтаплъци.
— Убавиня бре Манчо, убавиня! я пот
ледай кико Цариброд съга изгледа, а кикъв йе бил. Сечаш ли се: сокаци с прашуляж, неколко чешме затънуле у каяшце, а
жене У ред чекайу, одумую, а ианекига и
кобилиците заиграйу по нечийу гърбину...
— Тека йе, тека йе...
— Па после ниейи дуйан>е. а у н>и с
прут да мааш нема кво да закачиш...
— Е това беше млого одавна...
— Па и нейе толкова одавна, само що
нийе Манчо, бърже смо забоварили лошото... Срето йучера Кърсту Опъчаратога, ора
тима за това, а он каже: „Море бре Мечкар, не се завутуй! Я гледай: улице раскопане, .насвакуде боклук, автобуси раздърндани..."
А/рно
кажем му я. — А сечаш
ли се мига н-емаше аугобуси, йедна парняча у гарата блюеше пушък, та Цариброд
не се видеше? После неколко кавене, а у
н>и мирише на пробиело, сзинсЬи опънци
и качаж...
.
А- гледай съга,- гарата свитнула дизел,1е бърмчу, асвалт, нема кал, прекопут автооусжа гара кико църква. Па хотел... И да
лузеЬпРаурьаЯМ за_”Слоб°ДУ" и другата пре
ДУ а.^ Убавиия оре: оредшги се човеци,
да ти ие мило да 5и погледаш^ Па чуием
в сду сте довели чак оди Пъраютг опинци,
имате канализацийу, а на Ншпаву ,сте на
пра,или корито. Сигурно съга нема щом па
дне малко дъж, а сш-а излезне и остави
^жрК’пТ П0,СЛ'е С месеци ВДи прашуляк не
^?НрД 06 МИ'Ве- Ш гле«ай Непгкснао —
и!! ' КУД6 ф'0бшцата — борове а из Козар!ицу _ иак борове. А тъгай беоше гола,
да ме простиш, но детиня дунетия
Распрая Пера Мечмар кво йе съга па
кикво йе било, видим вещо га стиска у’гър
лото, очи му ,ое муте, само що не ронне у
глас.
-*•
И са ои нещо ммолим- мнодзина су ту/рилм църна очила, п-а ове ииде църно. Ако
ое-оше узели розовата на Перу Мечкатароз^веМЛ1°1110 Раб'°'Ге Имаше Д'а ,им буду по-
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