
ЕрштВо С указ на президента на 
СФРЮ Йосип Броз Тито от 
14 февруари 1975 година из
дателство „Братство” е 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
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АКТУАЛНО ПРЕЗ СЕДМИЦАТА В този брой:
ДНИ НА ПРОВЕРКА ТРУДОВО В ДЕЛОВОТъкмо 

събитията 'в
изглеждаше, че 

- Косово са 
тръпнали по канален ред 
и на хоризонта изгря 
надежда, че щ,е

такава
това не било направено в 
най-хар актерните 
и тем подобни, като оет- 
не поюочи, че е

крачка й че уж че такива изказвания не 
допринасят към заставя
не на изселването на сър
би и черногорци от Ко, 
сово и към връщане на

Тези дни навършват 43 години от ,освобож
дение,но на нашите общини от' фашизма.

В Сурдулица на 5, в Бабушн1ица на 6, » Ди
митровград и Босилеград на 8 септември изгря 
свободата.

По този повод » тези общини ще ое прове
дат тържествени и сесии на общинските' скуп- 
■щишг, 1на които ще се изнесат доклади за пости
гнатото през изтеклите 43 свободни години, за 
затрудненията в стопанисването, а ще бъдат на
белязани най-важните задачи' за по-уокорон и 
по-стабилен вървеж занапред.

■На оесиите в Бабушница, Сурдулица и Ди
митровград ще бъдат връчени и Септемврийски 
награди и признания за забележителни постиже
ния в досегашната работа и развитието «а со
циалистическото самоуправление.

Пс-обширни материали за чествуването на 
Деня на освобождението в Сурдулица, Бабушни, 
ца и Димитровград поместваме на 4 и 5 стр.

случаи.

започне е имало
насилствени поведения и 
в някои общини 
покрайнината и че СК в 
Сърбия там би трябвало

да ог тости големият лед
пик от веоравдини, безза
коние и сетортюнизъм —

доверието между всички 
извън ’ живеещи там народи и 

народности.
\

а нещо гареоече този по
ложителен ход. Именно та 
къ)в отзвук има най-новото 
изказване на Азем Власи . 

‘ на заседанието на Покрай 
Минския комитет на СКС 
в Прищина пред предста 
зители на образователни
те институции в покрай
нината.

да иаоочи 
си. . .

вниманието ЗА ВИНОВНИЦИТЕ 
НАКАЗАНИЕ

Изказването на Власи Фикрет Абдич, предсе
дател «а деловия отбор 

трудно на „Агрокомерц" най-ше-
само на дело потвържда
ва, че в Косово 
си прокарва път толкова 
пъти заключеното и

роятно тези дни ще бъ- 
на де изключен от редов е- 

ЦК на СЮК и на ЦК на' те на Съюза на комунис- 
СКС. Очудва още повече тите. Аферата „Апроко- 
факта, че и самият Вла- м,арц" с непокритите по- 
ои е участвувал в работа- лици яа стотици милиар- 
та на Председателството да динара (още 
на ЦК на СКС и защо сума не е известна) сери- 
там не е оспорил някои озно обезпокоява всички 
„части" от съобщението тудетци ое и граждани в 
от това заседание. страната. Безпокои и то-

— В недоаред отвените 
задачи на ПК на СК в 
Косото .е утвърдена кон войната
кретно да оцени състоя
нието на кадр-овата под
готвеност във всички об
щински ръководства. Яв
но е, че в някои общини 
трябва да бъдат извър
шени определени проме
ни. Обаче никому не .слу
жи и не може да има по
ложителни ефекти публи
чното извикване на об
щинските ръководства в 
Прищина. Печ и 
— изтъкна Власи, 
добави — че уж нямало 
достатъчно аргументи за

яящ. т
ь.

- : .. ' .

за, че още не е. известна 
съдба,та на полиците без 
покритие: има- предложе
ния (главно от някои бан 
кя) главната сума да бъ
де превърната в тригоди
шен краткосрочен кре- 

общоюгосяав- диг), но вое пак преобла- 
ва мнението
ците за най-голямата. сле 
дсознна незаконна: финан 
осла трансакция да бъдат

Сега, когато започват 
разискванията по аман- 
дманите за конституцион
ните' промени, такива ди- 
оояантни тонове, изскача 
щи от релсите на прокла- 
м!ираната 
ока линия навръщат во
дата на воденицата на 
ония сили, които .са про
тив промени. Сигурно е.

.
тг.

'■ ■ •■■■ ■

Бабушница — паметник на освободителите

г-
1Б1И|Н‘0'В*Н1И“Клима

(като-

подведени под законна 
отговорност и всеки от 
превишилите ое в афера
та.’ да поплучи заслужепю- 
та да получи заслужено- 
те да платят 
ците за тяхното създала-

СЛЕД ПОСЛЕДНИЯ КОНКУРС В МИТНИЦАТА 
В ДИМИТРОВГРАДТр. ОДОРОВЦИ

Неспособни, неблагонадеждни, 
или нещо друго...

„Автопът“ за височани...

Наскоро пътят ще 
бъде свободен В'И!И01341И-

стр. 6
НС.наОт 7 септември ще започне ■саниране 

вай-,критичните места в .ждрелото на река Ерма 
манастир и Тр. Одоровци.

Станалото с „Агроко
мерц", чиято развръзка 
продължава, предупреж
дава, чс е крайно време 
в нашата кредити,о-момст 
н,а политика да бъдат в не 
седи системни ,изме«е-

Погановокммежду 
Вече е подписан

8договор между самоупрае1итсл- 
комулална дейност в. МИНА „ПРОКИСЛО ЛЯТО" 1987ната общност за пътища и 10Предприятието за пътища в 

саяациониите работи.
Димитровград и 
Ниш, което ще извършва

Сума от 154 000 000 динара са 
фондът за неразвити краища и Републиканската 
самоуправителна общност за пътища.. Така мо- 

оккяро време |да бъдат устаи-ло 
Тр. О/доровци, Куса

КОМЕНТАР
обезп-Ьчили Опит за изнудванения, с които .навреме да 

сс осуетяват подобни 
траисакции.

11

М. А.же да ое очаква в 
вени пътните съобщения 
врана и др. села-в 
месеца останаха откъснати от овета поради опа- 
оност от срутване яа един тунел м скали и земя, 

застрашаваха движението в клисурата..
Окончателно решение на този участък 

регионалния път Сукано — Званци още не е из-

Дерскула., които преди четири.

НА ВСИЧКИ ЧИТАТЕЛИ. СЪТРУДНИЦИ II ГРАЖДАНИ ОТ 
СУРДУЛИШКА, БАБУШНИШКА,

ДИМИ ТРОВГРАДГКА 11 БОСИ ЛЕ ГРАДСКА ОБЩИНИ
| Г Г И Т II М

1
които

от
1 I

ШГ,вести». ДЕНЯМ. А.



I по СВЕТА ^ а н а с Пи
СИЛНИ НАВОДНЕНИЯ В БАНГЛАДЕЖНАСТЪПИЛ (ЛИ) Е НОВ ЕТАП НА КРИЗАТА С ДЪЛГОВЕТЕ

Досега има над 

700 жертви„Намаление" за изкупуване 

на дългове Материалната щета се преценява на 1,3 милиа 
рда долара

, В Бамгладсж вече ме 
сец дена нс престават мо 
исунюки дъждове. Навод
ненията захванаха една 
четвъртина от, територи
ята на тази страна в Юж епидемии и болести.

!
Кредиторите предлагат на странитс-длъжнички купи 950 милиона от об

що 4 милиарда долара ср 
ещу сума от 100 милиона 
долара във вид на нови 

ни суми ю отделни фоидо благоприятни
И Мексико възнамерява 
да изкуши една част от 
дълга, който' нараста 
на 103 милиарда долара. 
Кредиторите му дават на 
м алеите >о<г 45 на сто.

на Азия, която ое счита 
за една наред най-бедни 
те в света. Над- 700 души 
са загубили животите

да изкупат една част от дълговете си на много по-ни
ска цена. Проблемът е в това, че развиващите се 
страни нямат средства

■Единадесет латинюаме 
рикаяоки страни с общ 
дълг ю1коло 400 милиар
да долара преценяват, 
че сега е момент за з>на

/
си,кредити. а срещу десетина хиляди 

се заканват различниБе като-,резерв за случай 
страните—длъжни чади да 
доживеят Фмнанюо» 
лагос. Шансът ое «юкда в 
изкупуването на дългове 
на много- по-ниска цена.. 
Например Боливия ноот 
данна прие предлеок-еа-иие 
то- «а кредитррите да из- -

140-

НИКАРАГУАчително намаляване на 
д ъл првете. Тоз и момент 
настъпи след като амери 
канските и британските 
банки внесоха значмтел

Решителна с 

кризата
Шансът трябва да се' 

използува, но проблемът 
е е това, че развяващите
се страня нямат средства 
за изкупуваме :ва 
вете. Този

СЛЕД ТРИСЕДМИЧНАТА СТАЧКА НА ЧЕРНИТЕ 
МИНЬОРИ В ЮАР дълло- 

въопрос заема 
едно от централните 
ста в П'ОдгО'ТО'31ката за кон 
ференция яа групата „Ка

Никарагуашкото пра
вителство въведе поаече- 
то извънредни и доста 
драстични икономичес
ки мерки орещу стопан
ската криза, която е, как 
то в Манагуа се изтъква, 

* последица яа интервен- 
ционисфката война, ко
ято не престава. Цената 
на горивото е увеличена

със сто яа сто и е яама 
лено изразходването на 
бензина за частни коли. 
Покачени са цените на 
съобщенията, като и це
ните иа някои хранител- 
ночвкуосвм стоки.

Никарагуанският въи- 
ишо-търгозаки дълг та
зи година възлиза на 5 
милиарди долара, а спо
ред преценки яа яикара- 
гуаяокото правителство 
щетите «а страната в ин 
тервенционистката вой^га 
възлязат на 3 милиарди 
долара. Обстановката ’ е 
още позече затруднена 
ако ое има -предвид. че 
до края на годината пра 
вятелството трябва да 
отдели 200 милиона до
лара за кнос на различни 
стоки.

ме-Расистите не признават 

споразумението? ртахена" '(Бразилия, Мек 
сико, Аржентина, Венецу 
ела, Колумбия, Боливия,

. Чили, Еквадор, Перу, До 
мияиканска република и 
Уругвай).

Управленията на мините твърдят, че не са пое
ли задължението да върнат на работа 50 000 увол
нени миньори .

работа няколко хиляди 
миньори ст Бантуетан и 
Лесото.

На пресконференция в 
Йоханесбург лидерът на 
НУМ съобщи, че по вре 
ме на най-масовата стач
ка в историята на ЮАР 
са загинали 8, повредени 

■ илгл ранени над 500 и аре 
стуваяи най-малко 400 
миньора.

БЕЗУСПЕШЕН, ОПИТ ЗА ДЪРЖАВЕН ПРЕВ 
РАТ НА ФИЛИПИНИТЕ-Триседмичната масова 

и жестока стачка на обез 
правените черни миньо
ри ,в бастиона на расизма 
и апартейда. Южноафри
канската република, за 
върши със споразумение 
между управленията на 
мините и Националната 
уния на 

(НУМ), в което — според 
думите на генералния се 
кретар на НУМ Сирил 
Рамфазоа — е внесено 
задължението на собетае- , 
нищите на мините да вър 
над на работа около 50 
000 уволнени миньори.

От ЮАР обаче приети 
гат вести, че управления
та на южноафриканските 
мини и не помислят да 
опазят подписаното спо
разумение, твърдейки, че 
не са поели задължение
то да върнат на работа 
уволнените миньори. Ес
тествено', от южноафри
канските расисти може 
да ое очаква такава „чес
тност", нс; чуждестранни
те наблюдатели смятат, 
че най-голям брой стач 
кукащи ще получат пре 
дишните ои работни мес 
та. Управленията на ми
ните обаче ще използу
ват обстоятелствата да 
не приемат на работа во 
дачите на стачката. Ня 
кои от стачкуващите ще 
останат без , работа зато- 

че междувременно 
.мините бяха приети на

Предстои разплата?
дент на Филипините.

Счита ое, че около 300 
хиляди войници и офи
цери. участвували в пре

• — Вещаните. на потуше 
шия държавен преврат не 
могат да разчитат на ни
какво разбирателство и 
милост,
Коракссн А-кино, прези- бода.

миньорите оповестила е врата,. са дое още на ово

щеапвува оилна полицейска част? — той отго
вори, че. е необходимо да сменим тактиката си. 
На- фашистите трябва да им дадем да разберат, че 
ни. има навсякъде, че парлмзаноките единици дей
ствуват в целия край.

Разположихме се в. борова гора' ,над Ръджави- 
ца, разделихме храната, която бяхме получили ст 
селяните, и ое събрахме . на политическа сказка. 
Няколко минути след 10 чаоа при нас дотича пар
тизанката Вера Йович от Владичин хан, съобща
вайки ни, че е забележила полицейска колона, де- 
то' ое придвижва към лагера. или. Смел и непоколе
бим ,Пзра Манкалтавац изкомандува: ,,На пози
ции, другари!" Ритнахме на крак и хвръкнахме 
към позициите, но фашистите бяха толкова бли
зо, че най-бързият сгазя нас Драги Половин Пек- 
ляч от Йелашница бе принуден да стреля срещу 
тях без да чака заповед. Първи вад, оглавяван от 
Наютас Дойчиновин,
,ва стотина метра, 
таввн-а от втори вод на Братислав Н.икол.ич Заре 
от Прекяцолци,. а трети вод на Милутин Кръстич 
Шоя защитаваше лявото крило-. Така -оформихме 
фронтова линия от, половин километър.

След едночасова борба врагът извърши атака,, 
ротата ни непогрешимо и омело отбраняваше 

позициите ои, .нанасяйки му загуби. Около 12 часа

КЪМ ДЕНЯ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА СУРДУ 
ЛИШКА ОБЩИНА ОТ ФАШИЗМА

Пера загина, но 

спаси ротата си
В Народоосвободителната борба и социалис

тическа революция населението на Сурдулишка об
щина даде пълен принос за победата иад фашиз
ма и освобождението на страната. В НОБ са уча
ствували около 3000 бойци от този край, борейки 
се навред по страната, от Беласица и Гърция до 
Триест и австрийската граница. За свободата и по- 
хубавото бъдеще са паднали 465 жители на Сурду
лишка община. Загинали са в борбата в много
краища на страната или пък са били зверски уби
ти от българските и германски фашисти и от до-

зае дясното' крило на- дължи- 
центр-амната позиция бе з.ащи-

машните предатели.

Този ден. 22 октомври 1943 година, остана за 
векичвеков в спомените на бойците по голямата 
загуба: 'героично' загина безстрашният командир 
на ротата ни и истински комунист ти другар Пера но 
Мачкатгавац. -

Рамо сутринта тръпнахме към Несвърта. Вър
вим по горския път е бърза и тиха крачка, а дру
гарят Пера ни обяснява плана: ще 'Организираме 
народно събрание, а след това ще закусим и ще противоположно от АРъджагаица, точно зад гърба ни, 
съберем нови запаси храна. На. въпроса .—- защо 
се движим преди обед. когато в -Крива фея съ-

ръгесиодогвото на ротата- заповяда да ое подготвим 
за контраатака ,в която- бойците от лявото и дяс
ното' «рило да „овият" обръч около врага Но

пристигна една рота от® помощ на полицията 
52-ри български окупационен полк -във Враня. Де-вва.
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ЗА ПЪРВИ ПЪТ ПРЕЗ 
ГОДИНИ ПОСЛЕДНИТЕ няколко В НИШКАТА МАШИННА ПРОМИШЛЕНОСТ •ИЗ КАЛЕНДАРА НА 

СЪБИТИЯТА

Изграждат малки централи Занвчва 

изграждането 

на ВЕЦ 

„Еерлап“

една — от 250 киловати 
на река Пчопня. чиято ст 
ойнюст възлиза на 65 ми
лиона динара.

Срок за изграждане и 
монтираме на тази ценппра 
ла е до (края на тази го 
дина. Срокът трябва да 
се опази понеже ое счита, 
чс на П-чиня можат да 
се поставят 21 мини—ден 
трал и, а за Машинната 
промишленост това е 
шанс за нови резултати.

Вое по-гол ямата 
трюенергийна

През първите 
търсещите работа

елек- 
криза е 

главната причина за изг 
раждане на. малки елект
роцентрали. Затова Ма
шинната промишленост 
в Ниш вече се специали
зира за производство и 
монтиране на такива ден 
трали. ДоОеша тя произ- 

' вед е и пусна в действие

пет месецаа е пп на гоДината броята е по-малък с 0 7 ня гтП 
със същия миналогодишен пеоипп т„ 
казва, че у нас се осъществяв^ Д Т СВСДение 
рояване

на
в сравнение 

по-
надпланово трудоуст-

За първи път* през 
броят на безработните 
Това

последните НЯ1КЮШКО години
окуражаващо свелеуимр а™ата стра1На е намален, 

цията за е «Ф0***-
н.ет,о през 1986 и пър-вкт-е ме™*
формацията е подготвена в Ом/м™. ^ ' миГ1Л1РТ К1П,ЙТ^. « а в Съюзиия изпълнител е.н

Д ИЗПракТия Д° Скупщината ,на СФРЮ. 
иналага година броят на безработните 

е -уч-е-лич-ан с 4,5 на 
1 087 000 лица. През 
щата година «обаче броят 
ма лен с 0,7 на- сто-

• 5 септември 1935:
В Загреб се провежда IV 
конференция на СКОЮ с 
участието на 30 делегата 
от Словения, Сърбия. 
Хърватско, Черна гара и 
Далмация. В докладите и 
решенията на Конферен
цията се разработват 
становищата от юнския 
шюнум на ЦК на ЮКП. 
Делегатите избират ЦК 
на СКОЮ начело с Борис 
Кидрич ,и делегация за 
VI Комунистически мла
дежки интернационал.
• 6 септември 1944: — 

Върховният комендант 
на НОВ и ПОЮ Носил 
Вроз Тито издава запо
вед на Главния щаб на 
Сърбия веднага да уегано 
ви връзка с единиците на 
Червената армия, 
то на този ден пристигат 
на юпославскофумънска- 
та граница при Турн Се- 
з-арин.

• 7 септември 1964:—
С откриването на възпо 1 
менатилни плочи » места 
та Оип на югославския и 
Пура Вай на румънския 
бряг на Дунав президен
тът на Републиката Йо- 
оип Броз Тито и предсе
дателят на Държавния 
съвет на Румъния Геор-

'ги Георги еу Деж озна
чават началото «а изг
раждането на водоцея- 
тралата „Гердап".

четири, а неотдавна склю
ч-и договор за произвол 
ство и монтиране .на ощев СФРЮ

сто и е достигнал цифрата 
първите пет м-еоеца на настол

на търсещите работи е на- 
в сравнение със същия период на 

година. Това сведение

В СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ В НИШКИ РЕГИОН

Това Сме) еминалата показва, че яатосло- 
дък у нас се осъществява надпланшо трудоустроя - 
е ай е. _ диференциация

Макар че чрез първите 6 месеца на годината 
бяха приети 686 нови членове, броят на членовете на 
Съюза на комунистите в Нишки ^егион е по-малък 
с 290.

Това означава, ч-е от 
партийните редове са из
лезли 976 члена,. речи си 
калното през цялата ми-. 
<нала година (1202 члена). 
Калето и лани най-малък 
е броят на изключените 
— само 87. От евиденци- 
ята са отлъчени 543 чле
на, а останалите са вър
нали партийната си книж 
ка по собствена воля. По 
чти всеки втори от тях 
-е работник. В СК не са 
направени анализи за 
причините, поради кои
то членовете напускат 
Партията. С едни от тях 
не са водени никакви ра 
з говори, а онези, 1които 
са се изказали по- този въ 
гтрос (неиокр-ено) твърдят, 
че това го нравят поради

високия членски внос. Ци 
фрите_ вое пак говорят. 
Какво казват те?

На първи поглед от па 
ртийните редове най-чес 
то се изхвърлят пасивни
те. Това все пак (не)мо- 
же да се приеме за дифе 
ренциация, понеже -не е 
утвърдена «истинската пр
ичина за пасивността на 
членовете на СК. Не без 
действуват ли членовете 
на СК затуй, че бездейст

кои-

Броят на- работещите лани е увеличен с 2,9 на 
сто,, а в началото на тази година с 2,5 процента. То
ва. увеличение е по-голямо от заплануваното с Обще 
стаения план на Югославия за- 1986 й 1987 година. В 
частния сектор на дребно стопанство- броят на рабо
тещите се е увеличил дери с 9 ,на сто. Сега в частни
те работилници и фирми работят 590 000 ююелавя- 
ни. Броят на- заетите югославяни е достигнал 7 ми
лиона и 155 хиляди.

Накрая е-го още един окуражаван; факт: броят 
работа лица е най-голям в изо- 

републики й САП Косюзо.

вува първичната им о-рга 
низания, че СК все по- 
трудно се справя с жиз- 
к знотрептящ-ите пробле
ми на обществото. ч.е нар 
тайните ръководства са 

опорткиш-,,оковани" с 
зъм?на новоприетите на 

станалите (Н. Н )

Половин Пекляч и М-иш-утин Митич Шоя. Ние 
оттеглянето на ротата.

лав
шестимата защитавахме 
Откъм тръба срещу нас затопнаха да стрелят по
лицаите. Пера заповяда: „Оттегляй се пълзешком!" 
След това .излезе от зашита ои и хвърли бомба 
към вражеските редове. Без да търси заслон. той 
непрекъаиато среля-ше срещу врага. .Извиках: „Ля
гай, Пе;ро1 Лягай, Перо!" и го потеглих за шине
ла. Той продължи да стреля. И аз хвърлих една 
бомба към нахлуващите фашисти. Разбягаха ос

сетината на Пера Ръждавички откри огън срещу 
войската откъм гръб. Очаквахме заповед за от
тегляне но ръководството на ротата .н-и заповяда 
да- завържем борба с настъпващата войскова ча
ст. Обърнахме ое за 180 градуса и заехме нови

8 септември 1940: — 
В Загреб, в присъствието 
на 30 делегата и тонера 
лния секретар на ЮКП 
Тито, започва VI конфе
ренция на СКОЮ, който 
тогава наброява 17 800 
членове. Делегатите прие 
мат резолюция за зада
чите на СКОЮ;. избират 
ЦК от 14 члена начело 
с И|во Лота Рибар и 4 де 
легата за У национална 
конференция на ЮКП.

ПОЗИЦИИ.

_ българската полиция -и войска из
вършиха атака. Отблъснахме ги, но те ®се пак ус- 
пяхПГзаемат -един синор, който ни беше приро- 

продължи повече от половин.
час и ние вече почувствувахме недостиг на^ му и; 
ции Преценявайки положението ни, п«Ра запооя 
дГла се оттеглим вляво. -Дойдох до Пера. Край 
да Д Стоядин Сяойкович Дича, коми-
«его в»ече бяха Иианович заместник-ком ай- ■
сар «а ротата 3лБа^"»ич Заре. Дралос- 
дир на ротата, ъратислаш-

Към 13 часа

след това от всички страни заовистяха куршуми. 
Пера падна. Напразно то виках: „Перо, Перо..." 
Някак успях да, трайна торбичката му ,с докумен
тите, пушката и шайкачата и да се оттегля.

Когато .насгпипнак другарите ои, настана мъч
на тишина, Нс бях .в -състояние да кажа една ду
мичка. Посрещна ме Ката, заместник-комисар на 
-— ротата, -със сълзи в

„Кажи какво -стана с Перо?" 
Нищо не казах, само с ръка

очите:
ТОМА Н. ИВАНОВИЧ (Пера Мач- 

% катовац) е роден на 3 май 1923 година 
Мачкатица. Завършил е чстирикласо- 

во основно училище. Строителен работ
ник Веднага след окупацията на страна 
га активно работи в народоосвободител 

В НОБ постъпва на 5

I • 11 -оеитем-ври 1920: 
— В Белград -се провеж
да конференция на ко- 
мллнистичеокитс предста- 
дители' » общините, на 
която се п-риемат ' Прак
тически напътешвня , за

показах, че всичко с готово. 
Т-я разбра -какво исках да й 

„За-гаиа,
■

кажа -и промъдви:
-но оп-ааи ротата".

Ката беше права — Пера 
бе Тошкова см-ел, ч-с му беше 
иа-жш-о само ротата' да -се из- 
мъкше от обръча.

ното движение.
май 1942 година. Член на ЮКП. Борец 

врански отряд „Сима Погачарсвич". 
Заместник-комисар па рота, командира 
на рота на П батальон на II южномо- 
равски отряд.

За народен герой е провъзгласен на 
I р октомври 1953 година.

*— на
работа на -ккхмуиистичсс- 
ките пр едогавители: в' об 
щимите".

Стапиша 
СТАНКОВИЧ — ШУЦА, публи
кувани в книгата „Сурдулица в 
НОБ"

Из спомените на
ДокумйгегЪт е 

одобрен от Изпълнител
ния комитет ка ЮКП.

Ш
дК
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ОУТДУЛИШКА ПРАЗНИЧНА РАВНОСМЕТКА
.^-о. ................ .......

Тазсомищната ■ празни- електропещ, проектооме- 
шагга стойност на начина 
нието е 60 милиона дина 

на „Симпо"

(29 милиона) и „Власи 
нац)) (24 милиона) и ов- 
цефермата (23 милиона 
динара).
ЕЛЕКТРИФИКАЦИЯТА 
Е НАЙ-ГОЛЯМАТА 
АКЦИЯ В ОБЩИНАТА

П рсз последните чети
ри месеца на миналата и

/
САМО ТЪРЖЕСТВЕНО СЪБРАНИЕчна равносметка на сур- 

дуличаети е мноро по-ск 
ролша от миналогодишна ра), в цеха 
та. 0'чеведно е. че иифла от Враня (върши се ре-' 
торните процеси и тук вз конструкция ма технюдо 
имат 'йемадък данък. В пическия , процес, юоято 
жилавата битка.с инфла- ще струва 712 милиона 
цияй ;Н-останалите вот- динара). Горската секция 
рове на ризата Сурду (сервизно-иродажбени по
литиката община все пак 

• уойй'" 'ляк направи нови 
троримадвет гия в някол
ко. Области. ■ преди вси ч 
ко в . стопанството и кому 
налято-битовото'.. строител 

: сдао;

Денят на освобождението на Сурдулишка 
община от фашистко иго — 5 септември тази 
година ще бъде ознаменуван твърде скромно. В 
събота, на празника, ще се състои тържествено 

' събрание, на Общинската скупщина и изпълни
телните органи на обществено-политическите ор
ганизации. За постиженията в обществено-ико
номическото развитие на общината ще доклад
ва Миодраг Ристич, председател на ОС.

На тържественото събрание ще бъдат при
съдени и връчени традиционните петосептем- 
врийски признания Скромното празнично тър
жество ще приключи с кратка културио-художе- 
ствеиа програма.

НЯКОЛКО НОВИ ИНВЕ 
СТИЦИИ В СТОПАНСТ вото

В предпразничните дни 
сурдуличаяи не губят мя
рката си за хвалба и са- 
мокрмтичност. Резулта
тите в развитието на об
щината «и се виждат, чу
ват и чувствуват. Осъще
ствихме ги, ‘казват те, 
при изключително голе
ми трудности, недоимък 
на финансови среД'Ства и 
кадри, с големи усилия. 
Направихме много, но 
можехме много повече. 
Многобройни са субекти
вните ни слабости. Неа- 
журносгта на някои ор
гани и бюрократическото 
отношение на отделни ли 
ца са голяма пречка за 
развитието. Много от те
зи слабости могат и тря
бва да се премахват чрез 
истинска кадрова полиг 
тика: на всички отговор
ни и креативни места да

водители отговори-го таър 
дят, че до края на годи
ната в Сурдулишка общи
на няма да има иеелек- 
тфифицирано село или ма 
хала. Това е цел, юоято 
е приета като първосте
пенна обществено-полити
ческа задача.

Асфалтирани са пъти
щата за Топли дол и Йе- 
лашница през „Жута ба
ра" на обща дължина 5,6 
км. Построени са и две 
мостета 'на Върла и Ро- 
маиавска рока-.

В центъра .на община
та, е Сурдулица, комунал 

зивна дейност на „Елек- ната дейност също- е ин- 
тродистрибуция", кому- гензиина. , Асфалтирани 

предприятие, ■ са няколко улици, завър- 
СОИ за комунална дей- шени са значителни ра- 
ност и на местните общ- боти на канализацията и 
ности Сурдулица, Божи- 
ца, Драинци, Стрезимм- 
ровци. Маоурица. Алаки- 
нце и други. Електрифи
кацията е най-галямата 
комунално-битова и об
ществена акция в общи
ната. Общинските ръко-

Макар че стопанисват 
прй изключително теж 

;-ки условия, сурдулишки 
те стопански оргагаиза-. 
ции се държат на сигур
но разстояние от кризи 
анмте водовъртежи. Но
сителите на обфествено- 
икбмомиче окото разви

тие на'- общината -— „5 
■ ‘ септездбар"; „Мачкати- 
■ща!', Влаеинските вюдо-

мещения) „Власина-тро- 
дукт" (Делова ограда). 

Тайната на тези и дру- 
цеотрали, ..'Народна ра- ™ стопански успехи на 
диност',- ..Влектродистри Сурдулишка община в 
буция". „Промет и сср сегашните тежки ,и бур- 
вис", ООСТ „Продукт"— пи времена е явна : свър 

■ -‘стопанисват без загуби - и заността на су.рдулишкм- 
уаляват да наберат сили 
и .за.ноши инвестиции. По чим с големите 
наетоящем се реализират е опора за сигурна дей- 
инвестициомни. протра- пост и по-нататъшно раз 
ми. в ОЬСТ „Пети септс витае, 
мбар" (програма за про,: Йолугодишките загуби
изводство на. чистачки в стопанството са сравни 
за .задното стъкло «а ле- телно* малки — само 76 
ки коли. йа .стойност 1,65 милиона динара, 
милиарда динара), „Мач са ги две строителни ар 
катаца" .(монтаж на нова ганизациии — „Зидар"

осемте месеца на настоя
щата година Сурдулйш- 
ка община постига види
ми резултати в комунал
но-битовото 
ео. На този план е интен-

строителст-

налнстоте стопански ортаниза- 
оистемм

водопровода, 
ни са необходимите 
прав!ки на, пречиствател
ната станция и 
канализационен 
тор, уредено е пазарище
то и е повишена грижа
та за хигиената на града.

извърше-
по-

главния
колек-

се намерят хора, които 
знаят и искат да работят 
за по-хубавото бъдеще на 
този край.

Отчели

К. Г.

ЙРЕД ДЕНЯ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА БАБУШНИШКА ОБЩИНА ОТ ФАШИЗМА на заетите тук постоянно 
нарастват, съобразно въз
можностите на трудовите 
организации. Това свиде- 
телстаува, че Съюзът на 
комунистите, относно не
говите членове и изобщо 
трудещите се, правилно 
разбират сегашното ико- 
намическо положение и 
проявяват готовност да 
надделяват трудностите 
по възможно най-добрия 
начин. А това означава 
преди всичко по-голямо 
и по-качествено произвол 
ство, п.о-толяма активност 

, да се допринесе за ико
номическата стабилиза
ция.

Цех ма „Текстилколор“ в Стрелац
о-т Фонда, че е отпуснал, 
определени оредств.а за 
решаването на въпроса 
за кадрите в Стрелац.

От друга страна, за 
нашата община предста
влява добър стопански ’

Чествуването Деня на, ските постижения в наве- 
бевобождението в ‘наша- черието на Празника С.

изтъкна Велкович изтъкна:та 'община
председателят на ОК на , „Текстилколор", както 
СК - Станко Велкович -— в предишните години, та- 

. .за СК представлява тази ка и през настоящата 
.година особено задълже- твърде успешно спонаки- 
ние.. понеже ое честюува ; ова, особено след напра- 
50-годжшгйната от идва- вената 

■ йето «а др. Тито начело
на партията, В .нашата зи дни се решава иска на 
.програма, за ознаменува- „Текстилколор" за огппус- на х,отела не е несполуч

лива .инвестиция. От от-

хюд, че построихме хотел 
в Знснека . баня. Сбъдна- 

през миналата година. Те ха 06 прогнозите на ОК
,.на СК, че построяването

реконструкция

не, на този. юбилей сме - кане на кредити за по- 
набелязали редица актив- ' строяваше на един произ
несли, Преди всичко тря- : всдствен цех ® Стрелац. 
бва да изтъкнем значение Фондът, за развитие на 
то на тази дата. А ® Ба- стопански недостатъчно 
бушнишка ' община прог- развитите 
рамата на дейностите. е краища е съгласен да 
насочена към ознаменува подкрепи една ‘такава 
пето на. формирането на " гдамциалива. . Разбирател- 
;първата партийна клетка ство за това проявяват и 

общината, оформена. нашите банки, . така че 
1942 година ® с. Ре- към края на годината мр 
Именно по повод же да се очаква отпочва- 

Тйтоиия юбилей й за- нето на строежа.
Следва да ое изтъкне 

живот ® нашата община — подчерта Велкович — 
предвиждаме откриване че Фондът проявява раз
на възпоменателна, плоча бирателствю' и за кадро- 
з това наше селище. вите проблеми. Тези дни

На (въпроса за етбйан- получихме

крцването му до дне с той 
е пълен с гости от наша
та, съседните и общини 
от дтраната и’резултати
те са съвсем задоволява
щи. Очакваме, че и през 
есента ще има гости, по
неже се организират по
чивки за трудещите се от 
стопанските организации.

Инак в Деня «а Праз- 
нйка трябва да изтъкнем, 
че няма някои стектаку- 
лярни резултати в стопа
нисването на трудовите 
организации, но затова 
пък и няма големи загу
би и можем да бъдем до- 
вогани от стопанските про

Станимир Велкович

цеои в общината. Ед«ин- В тази насока — изтък
погранични на Велюо1В>И'Ч — ние раз

читаме най-вече на раз- 
от В. Бонинце в състава витието еа селакото сто
на МИН .от Ниш, но мо- палствО'. Във Велико Бо
же да се очаква, че до нинце е в 
края на деловата' година етап 
и тази ООСТ да 
загубата,

стаената организация, от
чела загуби е „Балкан"

заключишелен 
построяването на 

погаси ошцеферма за около 2500
„в

през
сник овце и с останалите овце- 

ферми на територията на 
общината трябва да до- 
принеое за качествено но
во развитие .на селското 
стопанство в нашата об-

■лна
Може да бъдем, довол

ни — каза Велкович — 
че у нас няма особени 
сътресения, в смисъл да 
ое прекъсне работата или 
подобно. Личните доходи

изявяването яа партийния

щина.
•информация Ст. Н.
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ДИМИТРОВГРАД
*

•Ще бъдат 
признания връчени СептемврийскиI награди и Друг проблем, кюйто 

Т1ОДОР1О© изтъква 
рошият.

През 1986 и в първата по 
е и кад- лшина на 1987 година за

върши. първата фаза на 
— Един от_май-големи- хвдрюмели1оратив1ната ои- 

те- проблеми днес и 
саоуго днес, кюйто- е в пря
ка връзка с организация
та на -работата е 
вият Бое 
проблем н-е ое

но тези дни са обезпече
ни средства за саниране
то му и може да се очак
ва в скоро време пътят 
да бъде свободен. В стро 
еж е и регионалният път 
Димитровград — Горна 
Невля —- Петачинци, а с 
помощта на Югославска
та народна армия —■ при 
ключва прокарването на 
пътя през Видлич и мо
же да се очаква в скоро 
време да бъде пуснат в 
движение пътя Димитров 
град — Моинци — Въл
новия. който ще бъде 
проходим, през цялата го
дина.

Н аближаваоци я праз
ник «а овкюодата — 8 се
птември

от стопанските 
стопанисват 

доходността.

организа- 
на иви-Ции 

Цата наДимитровтрад- 
^ска община посреща стема „Смиловоко поле" 

б стрю-еж е ферма за ов
це и кози на „Боров екю 
поле", приключва изграж 
дането и на ферма за 
упоявано на юнци в с. 
Изатозци. През' есента 
Щ'е започне да ое строи 
нюз цех за изработка на

н-е •със
окром/ни резултати. Благо 
дарение съдействието 
п-о-ширсжата общност и 
при значително

В резултат на това на- 
трупването е слабо и бав- 
НО се създават 
по-значително
°т Друга

на
кадро- 

докато- тозиусловия заучастие 
преди всичк-о на Фонда 
за раз©итие 1на недостатъ- 
чню ч развитие краища, тя 
прави уоилия да догони 
по--на.предналите в .регио
на и републиката общи-

заемане. 
страна трудови

те организации, като пре
работвателни,
Дат предимно

разреши
— - не м-оже и 
■става за сигурен и бърз 
възход
— подчертава Тодоров.

дума да

произвеж- 
за домаш

на стопанств-ото
ПРУЖИНКИ 'В' СМИЛОВЦИ
казва С. Тодоро®.През изтеклите «н-якол- 

,кс' години само Фондът 
за 'насърчеиние развитието 
стопшгски 
краища в Ди-кмитр-овтрад
ска община с инвестирал 
© 15 развойни програми, 
като- е създадена възмож- 
ност за заемане на рабо- 

, та на 1 150 души.

И не само това.
Н-е са занемарени и 

инфраструктурните обек
ти: пътищата, ПТТ-съоб
щени ята 
нот-о-.

ни.
—• В резултат на 

таловложенйята . 
всичко в 
промишлеността 
стта в Димитровградска 
община е с 12,7°/о по-ви
сока от тази в СР Сър
бия — сподели председа
теля на Общинската 
пщина в Димитровград 
Слава Тодоров. Днес оба
че, при затруднени усло
вия на стопанисване пора 
ди голяма инфлация и 
преработвателния харак
тер на стопанските мощ
ности, износеността на ма 
шините, не се осъществя 
ват изцяло запланирани
те резултати, а много

капи- | изостаналите
преди 

развитието на В пълен разгар са и ре
дица- други комуна лню- 
битсвгл акции: реконстру
ира ое водопроводната 
мрежа в Димитровград, 
тези дни се пуска .и но
ви телефонни лостово в

в© д.оонаб д яв а -заето-
— От 95 км пътища в 

Димитровградска общи
на — казва Тодоров, —

Реализирана е програ само 17 км са с асфалто- 
ма за лека конфекция в ва настилка, трасирани са 
,.Свобода", като- са зои- към нови 20 км пътища, 4 Димитровград и осюолии- 
ти 200 >нов<и работници.

ску-

а една част са с твърда те села, а-стноотдазна зпа
настилка. Засега най-го- 
лям проблем е участъкът 
от регионалния път Су- 
ково — Звонци (участъ
кът Псгановски манастир 
— Тр. Одоровци). Този 
участък е забранен за 
движение поради опасно
ст от срутване на скали.

Слава Тодоров реконструират се- някои 
цехово в „Тигър — Ди
митровград", които досе- 

създават га. -представляваха „тяс
но място" в пр-оиз>зодст- 
ЕСШ0-, а предстои и .рекои 
струкция и модерегаиза- 

изтъква чия и -на ко-жара „Брат
ство" — казв-а Тсдор-ов.

чйтелно е подобрена и
картината на твнпредава- 
нията по-ради изграждане 
то на тв-пред азатели на 
Нагара и .По-оен.

ния пазар, а трябва и да 
изнасят, за да 
валутни средства, необхо
дими за внасяне на суро- 
еини и възпроизводстве- 
ни материали 
Тодоров.

М. Андонов 
А. Ташков

СТОПАНСКО РАЗВИТИЕ НА БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

Годими на прогрес
ПРИКОЛЮЧВАдане/ е цеха за конфек

ция косото- започна „Че- ЕЛЕКТРИФИКАЦИЯТА 
гър" от Нш. — Сдру
жаването на труд и сред-

В осъществяването на политиката на СЮК за 
националното равноправие особена роля играе Репуб
ликанският фонд за насърчаване развитието на ико
номически изостаналите краища. Необходими са но-

3 качите лн-и резултати
чса постигнати и в оелскю- 

ства между развити и не- ю стопанство-. Изградена 
развити среди даде при- та 0вцеферма — за 4 хи- 
нс-с в развитието. В това 

ъ отношение трябва да се 
продължи и занапред.
Трябват ни обаче нови 
програми. Засега такива 

малко. От по-големи-

ви развойни програми.
От освобождението — та меки картината си въ® 

на 8 септември 1944 го- всяко отношение.
Особени резултати 

изграждането на община
та настанаха през поелед

ляди озц-и и 500 кози — 
в- теза отношение е най-дина — досега население 

то' в Боаилегр адска общи 
на; -впрочем както и ця
лата, българска народност 

Югославия,

голямото кашиталозложе- 
ни-е (окол-о 300 милиона 
динара). Но, какт-о под
чертава 'нашият събесед
ник резултатите са 
още окремни. Фермата не 
е .напълнена, храна- за 
сс-цете не се обезпечава 
от собствено производст
во, което занапред може селата наскоро да се 
да създа-ва трудности. Те- п-сдобри. Републикански- 
зи трудности трябва да ят фонд отпуона на -СОИ

ж илищно-комун ална

Симеон Захариев
десетина го дини.

политика- . мма
ните
Благодарение 
та на Съюза на комунис-

мат съОгпв-етни връзки. От 
все общо 125 км регионални 

пътшца в общината само 
около 30 са асфалтират 
ни. — Считаме, казва За
хариев, пътната мрежа в

започнав те стопански капитало^ 
вложения, които ще се 
вложат е заплануваният 
цех за производство на 
паста за полиране на ме

ню® живот и изписа наи- 
исто- тите за националното ра-сбетли страници в 

рията си. Наистина, в ико 
н-омичзоко отношение об
щината е все още недо- ни обществени средства.

обществените

вноправие тук започнаха 
да се влагат гю-значител-

когото ще строи 
Пред-

тали,
„Електробосиа". 
стс-и доизграждане и раз 
ширяване на мощностите 
и на новопостроените цс-

Сьглаоностатъчно развита, но има 
йк-и предвид че след ос
вобождението тук няма
ше нито една производ- 

— се-

матср.иал-оп.ределения, 
ната помощ на Фонда за 

развитието се премахват, а> с това да за- 
ое създават и условия за дейност 65 милиона дн-на- 
откривапс на още една ра за набавка на маши

ни. Тази година тази 
— Малко закъсня, но СОИ набави и булдозер

насърчаване
на' икономически изоста
налите краища и иконо- хове казва Захариев и 
мическия интерес на раз- подчертай чс котатр се 

стопански оргапиза- говори за гю-уокоренют-о- 
пии в Босилеград цехове икономическо 
откр-иха „Здраюйе" и „Зс- иа 'общината ис бива. да 
ле Велисссич" от Лсско- ис со даде дължимото 

ЕИ от Ниш, а екс- в-шмагаие -на необходим и- 
’ кварца ’ те кадри. За някои облас

ти кадри нямаме. Без тях

солена организация 
га в обществения сектор 
работят над д®е

ферма.хиляди
около витиот които 

стопанството
души.
1 здо в
както и факта, че съвре
менното се чувствува поч 

то-га-

шка че за пътищата ид
ват по-хубави дни.

— ЗТрез тази година са 
обезпечени и 67 милиона 
динара за изграждане на 
пътя от Рнбарци към Ка-

развитис понастоящем приключва 
електрификацията на об
щината. Тази благородна
акция сега приключва в 
Дукат, а в ход е в На- 
зърица, Доганица и Яре- 
шник. Запланувано е тези раманица. както и 8, ми

лиона за пробиването на 
пътя от Дукат към Тър- 

е говище. Очаква се рабо

вац,
плоати,райето' иа 
_ : „Еле ктробосна'' от

СДРУЖА- Яйце. В ход на изграж-

ти на всяка крачка
постиженията са на-ва- и

поелице.
ПРИНОС НА 
ВАНЕТО^

— Всички тези години 
са години на прогрес, ка- 

Симеоя Захариев, нре 
дседател на ОК на СС1 
в Босилеград. - 
икономически трудности 

ни поело- 
лрямомним 

живееше 
поко-

нямл развитие.
села ток да получат до 
края на годината. Необ- 

материал 
обезпечен и освен времс-

По инициатива на обществено-политически
те организации и на ИС па ОС занапред че- 
стяуванията и тържествата в Босилеградска об
щина щс бъдат в духа на икономическата ста
билизация. С делпв характер, без гощавки и без 
гръчваие на септемврийски награди ще се чув
ствува и Денят на освобождението на общината. 
Пч-големи тържества и връчване па награди щс 
станат само всяка пета година. Първата нред нас 
юбилейна година Щс бъде 1989, когато навър- 

45 години от освобождението й.

' ходимият
титс да започнат до края 
иа годината. Тъй като те
зи средства са малко 
догодина щс обезпечава
ме нови. Още повече ако 
се има предвид, чс изгра
ждането иа пътя за Ка- 
раманица е едно от усло
вието за откриване на ми
ната в това село.

то и неорганизираността 
нищо друго не би тряб
вало да я отсрочва —
изтъква Захариев.

Когато ос говори за ин
фраструктурата трябва 
да ое подчертае; че пъ
тищата п общината са 
лоши, потенето села ия-

зва
за

Сегашните

като чс ли нс
ля,яат да ои
за това как ос 
гю-рано. Младите 
ления не знаят, но *и- 

Общииа-
шиват и В. Б.

вееше се тежко.
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ЗАСЕДАНИЕ НА ИЗПЪ 
ЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ 
ПРИ ОС В ДИМИТРОВ 
ГРАД

СЛЕД ПОСЛЕДНИЯ КОНКУРС В МИТНИЦАТА В ДИМИТРОВГРАД

Неспособни, иеблагонадеждани, или нещо друго?...
Нмаш къща 

върни 

апартамента!

Тоя въпрос, наред с някои други, изтъкват мла- ми от конкурсната комисия, въз осадова на критери- 
дежи от Димитровградска община в петицията която , ите, валидни за приемане .на работа, законопре дпис а - 
готвят да изпратят до Съюзния изпълнителен съвет нията и друго. Всъщвоот, основните причини за не- 
недоволни са от изхода по конкурса за приемане на доволството са тъкмо тези, а ме че се приемат кан- 
стажанти в митницата в Димитровград. дидати от Пирот и от други места, а ж от Димит-

Кои са причините, които предизвикаха вълнени ровррад. Тъй-като седалището на митницата е в Ди- 
ята и недоволството на младежта и гражданите, мио- М1ишр1авград, не значи, че димитрошградчаяи трябва 
гобрюйните индивидуални оплаквания и посочената. да, имат привилегии ,ио че приемането на едните и 
петиция до Съюзния изпълнителен съвет, чиято ко- неприемането на другите, става1 често на нерегулярен 
мисия като второстепенен орган трябва да вземе око начин: 
нчателню решение. От избраните но конкурса 14 кан 
дидати — половина са от Пиротска община, 3 от Бел 
град, 2 от Ниш и по .1 от Геигалия и Димитровград.
Всъщност, от. Димитровградска община не е избран 
нито един от около 450 кандидати (оочти половината 
от кандидатите на’ конкурса), пюйеже, единственият 
„избран" кандидат от Димитровград със съдебно ре
шение ,е из борил правото ои да с&\ върне е митниче
ска служба, където вече побрано работил. Освен това., 
той и сега е зает като ръководител на „фрм шопа" та 
Димитровград.

От тези данни личи, че недоволството е зарад 
това, че и този път, както и много пъти досега, д миг 
тницата (часово ое приемат кандидати от Пирот. Тъй 
като и досегашният И сегашният управител на мигни 
цата » . Димитровград са също. от Пирот, не е трудно 
да ое разбере откъде идват подозренията в тяяната 
обективност и безпристрастие при приемане на ра
ботници в митницата в Димитровград. Някои данни, - ден или не, последна дума ще каже 
кснто в петицията изнасят младежите, докоикото са 
варни, за съжаление, до голяма степен потвърждават 
тези подозрения. Именно, та нея ое изтъква,’ че някои 
от избраните кандидати не изпълняват условията в 
конкурса, че не са спазвани ранг—листите подготве-

Под този лозунг свое
временно Съюзът на син 
дикатите раздвижи ини
циатива за връщане на 
общесгв.евиле 
от тези, които имат соб
ствени къщи. И общинс-

Какъв. ще бъде епилогът?
Представители на обществено-политическите ор 

ганизацми и Общинската скупщина та Димитровград 
потърсиха обяемение от управителя на митницата в 
Димитровград Миодраг Чирич на орещата проведе
на, на 28 август. От .съобщенията, които получихме 
след разговора, който беше п,ри закрити врата, се 
вижда, че управителят ме приема констатациите и 
преценките, че в избора с имало редица неправил-

той

квартири

кия синдикален съвет 
Димитровград се включи 
в тази акция 
но успешно. Останаха ле 
разрешени само два—три 
случая, които и днес са 
актуалнй. Но този път не 

акцията

в

сравнител.
пости. В разговора!, който ние водихме с него, 
изтъкна, че мавдр че отскоро е на тази длъжност, и 
че няма пълни сведения по кой начин е проведен 
конкурса, счрта че същият е правилно проведен и че 

, недоволствата и оплаашанията са излишни:
Калето узнаваме, тези дни и Председателството 

на ОК на ОСМ в Димитровград ще разисква по този

става дума за 
на синдиката.

Преди известно време 
Общинската скупщина в 
Димитровград ' прие 
щение, с което се регули 
рат жилищните отноше
ния. С него е предвиде
но всички собственици 
на къщи в града и непо
средствената 
живуши в 
квартири, същите да вър 
нат. Членовете на Изпъл 
нителиия съвет на заоеда 
ние от 25 август разиск 
ваха как това решение се 
прилага .на практика. Кон 
статирано беше, че съот
ветната комисия оформе 
на от Изпълнителния съ 
ь'ет, досега само е напра
вила списък на всички ли 
ца, които засяга общинс
кото решение. И нищо 
повече, така че Изпълни
телния съвет нищо кон

въпрос и ще приеме двои становища.
Дали конкурсът в митницата е правилно прове-

компетентни ят 
орган при Съюзния изпълнителен съвет. А може би 
и съдебните органи. .Недоволствата и вълненията оба 
че, които този конкурс предизвика, търсят и опреде
лени цолити’час1ки преценки и акции.

ре-.

В.Д—А.Т. околност.,
обществени

СУРДУЛИЦА: ПОДГОТОВКА ЗА ИЗБОРИ В СК

От 10 септември до 20 декември
Първичните организации на СК самостоятелно 

ще решават за броя на кандидатите на изборната 
листа

Заседанието на Общин на комунистите-нелооред 
ския комитет на СКС- в 
Оурдулица, което ое със
тоя на 26 август, е нача- СКС „Задачи на членове- 
ло на подготовката за 
предстоящите избори в 
първичните организации 
на СК, -партийните кон
ференции в някои трудо
ви колективи и местни об 
щности и в актива на ко 
мунмстите - непосредстве-. 
ни производители в Сур- 
дулишка община. На за
седанието бе прието ре
шение, с което ое утвър
ждават сроковете за от- . 
делни етапи на изборна
та дейност.

Подготвителните съб
рания на първичните ор
ганизации на СК трябва 
да. се проведат в периода 
от 10 до 25 септември.
Октомври (без последни
те 6 дни) е време за 
предизборни събрания, а 
двадеоет дни на ноември 
(от 5 до 25) трябва да 
бъдат достатъчни за про
веждане на изборните съ
брания. Между 5 и 20 де
кември трябва да се уч
редят партийните конфе
ренции във „Влаоина-про 
д.укт", медицинския цен
тър „Милентие Попович",

’ местните общности Сур- 
дулиц-а, 'Сувойница, Йе- 
лашн/ица, Алакинце; Кие - 
вац и Дикава и

мократичност и обектив- 
нсст. При предлагането и 
избирането трябва д.а бъ

да.се стигне до кандидат, 
който е „най-подходящ" 
с оглед на изискванията 
на времето и условията 
на дейността. Първични
те организации «а Съю
за на комунистите само
стоятелно ще решават за 
броя ,на кандидатите на 
изборната листа-.

де осуетен всеки опит за 
ващранване на кандидатиотвени производители.

•В документа на ОК на от страна на групи и от
делни членове на-СК. В 

те-на СК в изборната дей началната фаза на избор 
нает" между другото, се ната процедура трябва да 
подчертава, че кадровите бъдат евидентираяи певе 
въпроси трябва да ое уре че кандидати, понеже то- 
ждат при максимална де- вд е най-добрият начин

кретно не може да разис 
ква. . Все пак констатира
но е, че комисията трябК. Г. ва да тръгне от случай до 
случай, за да установи 

къщата на „този идали
този" изпълнява предпи
саните условия за живот

ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ 
СфЮЗ
ОБЩИНСКИЯТ КОМИТЕТ НА СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ 
ОБЩИНСКИЯТ СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗА НА МЛАДЕЖТА 
ОБЩИНСКИЯТ ОТБОР НА СУБНОР 
В_Б АБУШНИЦА
на всички граждани от Бабушнишка община

■ Ч Е С.Т И Т Я Т

— ДЕНЯ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО 
НА ОБЩИНАТА ОТ ФАШИЗМА 

като им пожелават високи завоевания в изгражда
нето на социалистическото самоуправление у нас

или не. След това ше се 
тъпои- рт ползващия об
ществената квартира да 
я с.сжо1боди. Констатира
но е също, че Изпълни 
телния съвет трябва да 
се бори за по.слеД|Овател- 
но прилагане на обшдас . 
ксфо решение в тази об
ласт, незазиоимо за кое 
лице става дума. Особено 
е изтъкнато, че от 100 
квартири, собственост на 
Общин оката
повече от половината по

6 септември

скупщина- ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА 
ОБЩИНСКИЯТ КОМИТЕТ НА СКС 
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ОСТН 

. ОБЩИНСКИЯТ СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ 
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА'ОСМ 
ОБЩИНСКИЯТ ОТБО-Р НА СЪЮЗА НА БОЙЦИТЕ 

Сурдулица

изуват лица, конто оа- за
ети в трудовите органи
зации или други органи. 
Затова членовете; на съ
вета иноистират тези ква.р'- 
тири да бъдат 'освободе
ни, защото недостигът на 
квартири е оонедана преч
ка за приемане на нуж
ните кадри.

в
ЧЕСТИТЯТ .

— ДЕНЯ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО 
НА ОБЩИНАТА ОТ ФАШИЗМА

<на ©сич1ки трудова, хора и праждаки, - • „
като им пожелават разцвет на социалистическото 
самоуправление и лични постижения

5 септември

Активът А. Т.
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БОСИЛЕГРАД: ПОЛУГОДИТЛн ,
ГКА В ОРГАНИЗАЦИИТЕ 51НА 
те дейности на

равносме 
обществени

ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА 
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ съюз,
ОБЩИНСКИЯТ КОМИТЕТ НА СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ, 
ОБЩИНСКИЯТ СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ,
ОБЩИНСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА БОЙЦИТЕ 
ОБЩИНСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪЮЗА 
НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА МЛАДЕЖ 
в Димитровград

ЧЕСТИТЯТ НА ВСИЧКИ ТРУДЕЩИ СЕ И ГРАЖДАНИ

I

СПАЗВАНЕ НА 

ДОГОВОРИТЕ
През изтеклото 

се чие седемте
ше-стме ез 

организа
ции на сдружения труд 
в Босия егр адска общи
на от обществените дей
ности отчитат по-ложител 
ни делови резултати, Въ 
преки редица 
заетите 312 души 
ществили общ доход 
457,5 милиона динара 
съв 114 на ото повече от 
иолжото през същия 
рйод на миналата 
на. В структурата на 
щия доход

отчетния период са 
опазвали 
относно 
мерки за

8 СвПТбМВрИ — ДЕНЯ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТОдоговор еното, 
общоприетите
р азтир еде ление- 

то на дохода и чистия до 
Х1°'Д- За лични 
отделени

с пожелания за още по-хубави трудови завоевания и 
изграждането на 'Социалистически е амоутир авителни отно- 
шееия

в
доходи са 

към 273,1, а за 
съвместно погре 
над 5,8 милиона, 

а за разширяване над 7,8 
милиона г 

Средният

трудности, обхцо и 
са осъ- бление ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ТРУДОВАТА ЕДИНИЦА „1 МАЙ" В БАБУШНИЦАкъм

или Между най-добрите производственицидинара.
личен доход 

шестмесечието въ
100 842

пе- през 
годи - ’ злиза срещуоб 61 Ю5 Най-младата стопанска организация в Бабуш- 

нишка община— „Първи май" със статус на трудова най-добрата 
единица в световноизвестната конфекция „Първи 
май" от Пирот, с около 360 души заети, според пок- 
ателите за шестте месеца на деловата година, е пое- май") 
тигнала добри резултати. Според думите на ръководи 
теля й ВИТОМИР РАЧИЧ, плана за производството по-високи 
е преизпълнен със 17,5 на сто по отношение на фи
зическия обем и със 7,6 на сто по отношение на пред 
писаната норма.

,, Първи май" в Бабуш- 
ница главно произвежда 
т.т. „тежка конфекция".
През първото- полугодие 
са произведени 190 чиф
та панталони. 74 хиляди 
от които са пласирани на 
чуждестранни пазари. Съ 
отношението между про
дукцията за домашния 
пазар и за чуждестран
ни пазари е 61,4:38,6.
Миналата година през пъ 
рвото полугодие стойно 
стта на произведената- п-р 
одукция с възлизала 603 
милиона, докато за съ
щия период на настоя
щата делова година е 
над 20 милиона динара.

Стопанските резултати 
биха били далеч по-голе 
ми ако- не бяха многобр 
ой ни отсъствията, които 
достигнаха 18,8 на сто от

(трудовата единица е 
производст

вена единица в състава 
на конфекция „Първи 

има възможнос
ти да се постигнат още 

резултати. Из 
вестни трудности създа 
ва ненавременното доста 
вяне на допълнителните 

общия брой на заетите. материали, които изпра- 
•От този процент 13,3 ра щат- от Пирот с известно 
ботнички са отсъствували закъснение, така че тру- 
по майчинство. Следва да лещите се тук понякога 
се отбележи, че в тази ст -трябва да останат да ра- 
опан-ска организация ра ботят и в събота., и в не- 
боти предимно женска деля, за да отговорят- на 
работна ръка, чиято сред изискванията на пазара-, 
на възраст е около 25 го- В настоящия момент

работят 4 производстве
ни линии с четири б,рига 
ди в две смени. Произве 
ждат се панталони от те 
кбас, известни като „Пи- . 
роси", и то главно за из 
нос в Федерална репуб 
лика Германия и Шве
ция. За отбелязване е. че 

всички орокове 
за доставка строго са опа 
звани, а <ооо:бени усилия 
се полагат за качеството

динара пре 
Щия период на м.г. Най- 
ь-иоок л.ц. имат заетите 
средношколския образо
вателен . център 
303. в аптеката 128 650, 
здравния дом 111 802 ди 
нара, а най-нисък в дете 
ката градинка 84 000 и

съ-
н ай-голямо 

участие има доходът, осъ 
ще.ствен от продажба на 
лекарства. За осъществя- 106ван е ;на
разходвани към 145 
лиона динара и 
оъст по отношение на 
сравнителния период бе
лежи увеличение с 215 
на сто. В резултат на то 
ва доходът е увеличен с 
86 на сто и възлиза към 
312,5 а чистият доход е 
увеличен с 83 на сто, и 
възлиза над 290,5 мил мо

то я доход са из 
ми-

в

техният

културния център — 52 
653 динара. За отбеляз
ване е, че по отношение 
на средния личен доход 
в стопанството' той е почви 
оок -с 40 755 динара, но все 
пак е . по-нисък от сред
ния л.д. на заетите в ре
гиона и Републиката.на дин.

За отбелязване е. 
всичките организации пр

че дини.
През първото полуго

дие заетите в „Първи 
май" са имали среден ли 
чен доход 77 672 динара, 
което е с 256 ;на сто пове 
че по отношение на съ
щия период на м.г. Въп- 
оеки че на поглед про
центът на увеличение е досега 
тзърде висок, но и с това 
увеличение общата су 
ма от над 77 хиляди вее

м. я.

ДИМИТРОВГРАД

Делови договори
шно построяване на фер
мите в Изатовци и Боро- 

-бско поле, касапницата и 
други обекти, защ-ото ин
флацията поскъпва всяко 
протакане.

По време на , годишни
те почивки (през август)
в някои трудови органи
зации, в Димитровградска 
община се състояха дело 
ви разговори, в които уча 
ствуваха ръководните хо
ра в тези организации и 
челните хора на общест
вено-политическите орпа- 

Общинската

още е скромна.
Ранчич изтъкна, че въ

преки добрите резултати

на продукцията, предназ 
начена за износ

Ст. Н.(А. Т.)

ВОДОПРОВОДЪТ ОТ ИЗВОР КЪМ БОСИЛЕГРАД Е ЧЕСТО В ДЕФЕКТ
на това заоедагаие обаче 
е подчертано, че тр-удаос 
тите с -водоснабдяването 
не настават само при по
сочения чех, но че из
вестно число хора все 
още с тази вод а напо-я-ват 
градини, че търби и вен
тили попускат и пукат 
почти на цялата дължи
на на -водопровод а . . .

Райчиловчани нямат воданизации и 
скупщина. Такива дого-во 
ри са проведени б „Ци- 
ле", ..Градня" и „Сточар", 
чисто стопанисване през 
последните години не е 
на завидно павншце.

ято разполага с водопро
вода, но която няма сре
дства или оня -ио-йто ое 
провъзгласи за иино-вем 
засега не е из-в-естно. Под 
лъп-ро-с е -о-баче дали той 
ще ое търси, макар ч-е и 
сега -с -сигурно, че изд-ава- 
и-его н,а позволението за 
изграждане на обекта и 
самото му изграждане оа 
станали п-р,и лип-са на от
говорност.

Прокараният преди, осем девет години водо 
поовод чрез когото с вода се снабдява Босилеград, 
Райчиловци и част от Добри дол е често в „застои" 
поради технически грешки при изграждането. Раи- 
чиловчани остават без вода и поради новонастаиали 
проблеми.,спомен а-Наистина от 

тите три организации на тор «а „Услуга". Обектът 
е пю-ставан върху търбн- 
тс и след „действушаието'" 

налягането

1Н-егоду|ваНаселеми ето 
'и търси д-а се мормал-изи- 

Всс

■самошестмесечието т.г. 
„Градня" отчита загуба, 
но и „Циле", въпрок-и по
ложителното

Някои дефекти работни
ците на „Услуга" не ус
пяват да- открият така че 
водата и не пристига до 
В-о-аилегра-д.

Пю-слеян-ата 
ция потвърждава и один 
друг факт: в Извор -в ед
на секунда не -протичат 
12 литъра вода, каисго то
та бе регулирано с из
вор-чаши, а -към 30 литъ
ра ! Затова йода -нямат до
статъчно и изворчапш.

водоонабв я-в-аието.
обаче м-ито „Усл.у

ра ма гиоч1в-ата -и 
те 1не издържаха. Поста- 
щ-ени са мойи, но ио-теши 
търби гю к-оито сега про- 

' тича -п-снмля-ко вода.

стопамиава-
стъклени крака

до сега 
на" нито общинските ор 
гами предприеха кои-кре 

сегашните (тра
не е ..на 
и се стълкновя-ва с реди- 

Найнп ро тни мерки 
яг дълго време) трудиос- 

-премакшат. А тр 
и пробле-ми и-ма

Па проблеми. коистата-
За - лошото -водоснабдя- 

ваме преди десетина дена 
раоисква-ха и членовете 
на Изпълнителния -съв-е-т 
«а ОС. 1-1-а заседанието с 
подчертано, -че въпросът 
трябва да -се реши .и за 
целта с формирана но-ми- 
оия, която да -изучи цело
купното положение. И

разговори-дължителни 
те са били в земеделока- 

„Сточар'',

Така обя-оня-ва положе
нието директорът на „Ус-ти -да сс

удноста 
,повече.

__ ГГри изграждането
новото хале -в дървооб 

цех на Го 
Бос-илсг-

та кооперация 
където особено ударение

луга" и подчертава, ч-е за 
премахване на грешката 

дър-в-ою-бра-ботваггел- 
цех са необходими 

милиона ди- 
обезп-ечи

с сложно върху оегашни- прт 
мия
два до трри 
нара. Кой щс 
тези средства? Д-али тюла. 
щ-с направи Услуга", ко

макоте ка 11 италюал ожеии-я. работв-аггелшгя
ито в селското ргопанст- реката секция в 
во са значителни. Догове- !рад са «вод-и «долу

скаеми пропусни — каз 
Пешев-, В. В,рецо е да ое предприемат

ДопъянЗИе мерки за
ди-ре-к-ва Иваиспе-
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ОО-СТ „НИШАВА"ИЗ ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНАТА ОБЩНОСТ В СЕЛО ГОЛЕШ

Капиталовложения от 

600 милиона динараСтаростта забавя акциите
В Дим-ит-ров го,адска об 

щиша се реализират ин- 
■ вестници и от окощ-о 
милиона динара, преди
мно средства на Фонда 
за изостаналите краища. 
На „Борювоко поле" се 
строи ферма за овце и . 
козе (2500 бройки. За из 
граяедаиетр й оа обезпе- 
ч-еии средства от 165 000 
000 динара. В Изатовци 
се строи ферма за угоя 
в-а-не на юнци в един тур 
нус, като за целта ще се 
изразходват 230 милиона 
динара. (Но въпрос е да
ли тази сума ще бъда до 
статъч.на тъй като обек
тът е застроен «а място, 
къдетб действуват под по 
чв-ени води които създа 
ват тотеми трудности!).

Голям обект представ 
лява и хидромелиоратив
ната система „Смилозско 
поле", чиято първа фа

за е към края си, Микро 
акумулацията ие може да 
започне да работи дока- 
го не се измести региона 
лиият водопровод, Вло
жени са и 72 500 динара 
за модернизиране на кла 
ницата в Димитровград. 
Косато бъде пусната в 
действие дневно ще се 
обезпечават по 10 тона 
месо ,а в Желюша се въ 
рши адаптация на поме
щения за млекопреработ
вателен пункт, за който 
ще ое изразходват ’ над 
10 000 000 динара.

Би трябвало да ое оча 
ква с реализирането на 
започнатите капиталсивло- 
ж-ения да ое даде тласък 
на развитието на селско 
то ■стопанство, тъй като 
ще бъдат създадени ус 
лоюия за по-интензивно и 
съвременно стопанисване.

М. А.

Общ остените и социа- Общинската скупщина, 
дни промени, които вслед 
ствие «а ускорената в по 
следно време индустриа
лизация повлияха -вър- 

. ху миграционните проце 
ои. До значителна сте
пен измениха и възраст 
овата структура на сел
ското население1, преди 
всичко в планинските ое- 
ла. Това от овоя страна 
неблагоприятно се отраз
ява върху разрешаването 
на отделни видове кому-, 
нално^&итовм проблеми 
в .тези1 села, а делегатска 
та и само-управителна- си 
стема почти безд-ейств-у- 
зат.
почти на всички, активно 1 
сти остават на няколко- 1 
души. Този проблем об- | 
рем-енява и дейността на 1 
местната- общност в 
л-о Голеш — Босил-ег-рйдс I 
ка община. Председател | 
ят на Скупщината на ме 1 
стната
ЯНАЧКОВ, подчерта, че 
много ; акции които- са за 
планувани в селото по
ради този проблем бав
но. а някои и въобще не 
могат да се реализират.

ра а напреднала възра-. 
ст, които ое нуждаят от 
щомощ, ие само -в. кому- 
налн-о-битовитс акции, но. 
и в работата на делега
цията.

нещо с войниците—грани
600чарн от съседната грани

чна застава успяхме да 
го доведем в ред. Оста
ват ни още да поставим 
на няколко .долини тър- 
би, но се надявам, че и 
това ако не до края на 
настоящата година, идна 
та година да завършиме 
и: тази работи — заяви 
Яначков.

В селото- подчертават, 
че изход в това отноше
ние виждат във формира 
не ща1 съвместна със село 
Жеравш-го делегация, па 
дори и една местна -общ 
мост. Казват, че 'необхо
дима помощ 1 им оказват 
войниците -от граничната 
застава. С тях сътрудни
чат във всички -области 
-в прибирян-ето на рекол
тата, в разрешаването на 
комунално-битовите про 
бле-ми, а -и в пазенето 
на границата.

:При това бре-м-ето .

' *
■Исе- 1

м. я
5

БАБУШНИЦА Сушата нанесе непоправими щетиобщност, ДАНЕ

-Сушавият п-е-р-иод, кой
то -особено заоепна тери
торията на Бабушнишка 
•община от 4 юли на -ре
дица селскостопански кул 
тур-и наве-ое непоправими 
щети. Положението е 
още по-до-шо, понеже 
п-р-ез есента- вм-есто с пше 
нища да ое засеят 22 730 
декара са били засети са
мо 12 000 дка така ч-е 
през п-ролетта с царевица 
са били1 засадени • 34 000 
декара, 18 280 -с оие-с и 
4250 с ечемик. И дока- 
т-о- добивите от пш-еница-

те култури щ-е бъдат тв-ър 
д-е -ви-оки.

Непоправими щети са 
нанесени на царевицата-, 
чиито добиви ще бъдат 
по-ниски със 70 ,на сто, 
на картофите с 50, на 
фасула с 60, на таквите 
дори с 90 на -сто! Подоб
но е положението и п-ри 
изкуствените треви, сила
жната царевица, тютюна. 
От -площите, засети със 
см-е-оени треви оенюдо-би- 

■ вът е‘ преполовен, а също 
така е преполовен и се- 
нодобивът от люцерката 
и червената детелина.

Оп-ор-ед -първите изчи
сления, както ни осведо
ми Вукадин Тодорович, 
референт по селскосто
панско производство при 
Общинската скупщина,

сушата е нанесла щети 
на лролетниците и други 
селскостопански култури 
на стойност от над 2,56 
милиарда динара. Тази 
сума за инак неразвитата 
Бабушнишка община е 
огромна -и представлява 
заплаха за жизненото ра- 
Е-нище на селско-стопан
ското население в общи-

Д. Яначков

Инак, в плана з-а наето— С останалите в нап
реднала възраст хора не ящата година, какт-о- каз 
сме в състояние нищо ва Яначк-ов в- местната 
да направим. Акцията, ко общност са запланували 
ято предприехме преди* и вече се обърнали за 
три—четири години за помощ към Общинската 
прокарване на телефон скупщина в Босилеград и 
в селото, най-добре пот граничната застава за раз 
върждава това. Също е ширяване на махленските

ната, '
Тук се изразява особе

на бо-язън. че сушата- по- 
губне- ще се отрази и 

животновъдниявърху
фонд, тъй -като- няма до
статъчно фу-раж. Безспор 
но- в таз-и -насока трябва

пътища към Пад-ище, Ка 
мик -и Златановци.

и състоянието ни с мах
ленските пътища. та, овеса и ечем-ика, по

ради дъждов-итата пролет 
н-е са били оаобен-о засе
гнати (те са по-малки, по
неже по-малко са употре
бявани изюуств-ени то-ро-

да се предприемат спеш
ни мерки, за да- ое обез
печи храна за животните 
през зимата.

Що се касае въпроса 
до селския път, от Кара

Инак, -при посещение
то ига и- -сами ое убедих- 

маница до центъра на се м-е, че -наистина в оел-ото 
лото нещо с помощта на са останали предимно хо те), добивите от останали Ст. Н.

• РЕПОРТАЖ п
- Макър ч-е пътя п-р-ез Козари- „остарее", 

ца за Смиловця и Моикц-и е ас
фалтиран, поради гъстият храс
талак край пътя -на м-еста едвам ра ,0т- М-оинци. П-о зд р а вливаме ое с масл-о и зе-мя. Една от ма- 
се разминават две превозни сред- с войниците като със стари при- Шините е в дефект и той с още 
стла. Така беше и ко-гато тръпна- ядели. С ши-р-ока усмивка и по-д а- един. войник я п-оп-равя. 
х-ме на посещение п-ри войници-

го заони-ми-м така „неуреден". 
Спирайки колата п-ри първите Той ое съгласява, защото и вой- 

километ- нишката му униформа е замаза-маш-ини на ок-о-ло п-ет

дена десница към нас тръгва Тръгваме нагоре по трасето , 
те от ед-инината на Младен Ди- Драган Делале, ру-соко-с мустакат д-с- най-големмят завой, който за- 
митриевич от П-ирот, които вече командир на групата от около да-в-а найчмябго трудности на во- 
чешири м-есеца строят път. от Мо- зо войници, строители' на „авто- йн-ицмте. На него работят две ма

- пътя" през В-идлмч. Т-ой е от шини, а моментално -на трасето 
Първите стотина метра от-ра- Оолин и както- казва най-мш-рго има оед-ем. Благодарение на тях, 

зклон-ениегпо- пред Моинци са му 1неД'0-стига синьо-то- Ад-риатиче- трасето- почти напълно е проби
ете без -асфалтова настилка, а око м-о-р-е. Но хората от селата то и работите са -във фаза на 
два километра още миналата го- М-оинци, Бробевница-, -Пъртюп-о- финализаци-я — оега трябва да 

асфалтирани. След като п-ия-ци със -евд-ето гостоприемство -ое на-оип-е чакъл. Изключение са

инцга до -Вълко-зия.

д|ина -са
тръпнете по асфалта струва ви се надом-естЕа-т всичко. Това п-скшър няколко възлови места, какъвто 
като чел-и ей сега ще прехвърли- жщават и останалите войници, е вече споменатият завой, 

йраане- Изтъквайки, че тук е по-добре

Зад войниците остана път
дейност, който също вече четири 

Но, тези м-еста ще бъдат за- месеца рабо-ти на трасето. Той е
-в казармата, вършени до пети септември, п-о- главният учител -и инструктор, на

широк, „М-оже би малко са по-свободни, следният ден до който войници- вониците-булдозе-ри-сти. Без него
шест н-о бо-етата им подготвеност и те остават на траоето. Почти вой- и вюйни-ц-ите ня-маше да прока-

те Видлич. Наистина-, в 
ни-е със огар-ото траое -н-ов-ият път -откоикото да са
е истински автопът 
без остри зав-ои и само с
на сто наклон. И. докато нашия мор-ал1во-п-огаити-чеаюо1то издига- чюит-е си заминават в къщи, за-
огоядин" граби нагоре към вър- н-е и възпитание -са същи както и щото- -отбиха -во-анната ои пов-ин- -ра Или 24 хиляди трудо

ха където ве-ч-е ое виждат ма- казармата!".— допълнява пи Дра- ност. — „После аз оставам са- Всекидневно машините са рабо
тените на а-рмейците, споделяме ган и упреква булдозериста Адем м-и-чък", казва Александар Басов, пили по 7—8 часа. Да д-обли-
__ а 5еше то-зи път преди дваде- Караходжич от Бановиц-и да си булдоз-е.рист в- само-управителна- жат и свържат височани със

да наорши рошавата -коса, за да -не та общност за комунално-пътна св-ета. ~ А. Т.

рат толкова път — 6,5 километ-
часа.

Висок .нямашеоет години.
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ПРОЛЕТАРИЙ ОТ ВСИЧКИ СТРАНИ СЪЕДИНЯВАЙТЕ СЕКомунист
и на Съюза на комунистите в Сърбия Брой 1585 година ХЬУ

Белград, 4 септември 1987

Отворените врата иа сиромашията
ърленмето на югославските рабог- 
1Н1ици пред ,,откритмя хоризонт" 

кризата надвиши прагматичното разбиране 
на ооциядния мир. Прогнозите 
алните запаси на народа и 
доверие винаги биваха вграждани в лъж
ливото здание на материализма на нацио
налните бюрокрации, бе.з нужното оценява
не на автентичните течения на самоупра- 
вителното съзнание. Подценяването на то
зи фактор, воеки анализ за „нелогичността” 
на югославския социален 
политическо и икономическо недоумение, 
което може да се тълкува, обаче не може 
да ое изрази като валидна оценка

Цената на тази идилия, със скритите 
дълбоки противоречия, преди всичко на 
тези с класово потекло, плащат най-широ
ките обществени слоеве. Най-тежко е по
ложението на градския пролетариат. Ако 
за храна ое отделят две трети от личните 
доходи, тогава е ясно, че без резервна ни
ва, фабриката тежко може да храни работ
ника с малкия му остатък от дохода. Ако , 
се има предвид, че работническата класа в 
Югославия на чужбина и на националните 
центрове на отчуждената мощ е длъжна 
ьз милиарда долара, «акто и галопиращата 
инфлация, очевидно е че обществото като 
цяло се намира пред вратата на беднотия- 
та. С процеса на обедняване на мнозинство
то у нас успоредно върни процеса на обо
гатяване на малцинството. Драстичното со
циално разслояване, преди всичко чрез 
.латифундистки" монетаризъм ое вижда 

■не само по ■ опашките за чер хляб, но и по 
движението, за илюстрация, на спестовни
те вноски на гражданите. Пръв път след 
войната, през последните три месеца, спе
стяванията са в упадък. Че народът 
няма материални запасц, говори и сведе
нието, че 5 на сто от спестовниците разпо
лагат с 90 на сто на общите опестявания.

ма-

мах, и защо работникът би бил опозиция 
точно на кому пи стичеаСоото движение?

Развръзката на драмата на социалното 
разслояване, за югославските условия се 
намира на едно единствено място, ако мо
же така да се каже, в обновата на автен
тичното работническо самоуправление.. Са
мо В' процеса на развитието на социалисти
ческото самоурпавление може да се възвър
не жизнеността на обществената србстве- - 
мост, а е това и властта на работника над 
дохода. Със самсуправителна- акция би ое 
скъсало с параикономиките

на

за матери- 
политиче окото

мир, довежда в
сивата и

икономиката на привилегиите, които — с 
не критическия монетаризъм (преди гвоичкоза това,

действително, противоречиво обществено 
явление. Защото, проповедите на технобю- 

~ че само с труд може да се 
изгради по-хубав живот и изобщо намери 
изход от кризата — едвам половина са то
чни: втората половина действително 
държа в мероприятията на икономическа
та политика и в начина на разпределението 
на националното богатство.

,с неговата пазарна стихийност, която се по
твърди в случачя с ,,Агрокомерц''), са глав
ните причинители на социалното разслоя
ване. Ьое по-честите работнически стачки 
са предвестия на работническата борба за 
социалистическо самоуправление и опози
ция на Интересите на бюрократче око-бур-

‘-сранията

се съ-

жоазните схващания, които рано или къоно 
биха завършили в този или онзи облик на 
обществения тоталитаризъм. Разбира се. 
Съюзът на комунистите е дължан да насо
чи политическия интерес на работническа-" 
та класа така, че тази борба да има всич
ки черти на борба, за по-инакво общество, 
с по-гол яма тежест на работническо-класо
вите интереси, за общество, в което трудът 
ще бъде критерии за промоция и на сами
те материални стойности. Приемането на 
истината, че югославското общество се на
мира на прага на- сиромащията. по 
.неговото мнозинство и може и трябва да 
бъде подтик за по-бързи промени. Изкуст- 

Италия, която без работници, на

вече
И тук нещата са яони: вече осем го

дини не прекалено ревностно се търси ре
шение на кризата, главно по погрешен път, 
а самото разпределение на народния доход 
упорито се върши за- сметка на работника. С това в обществото е вече извършена 

териална дифер енцияция, което неминуе- 
води и^към идейни и политически кон

фликти. Защото. упростено 
който има пари има и 
каквюто и да е,
ще подържа увеличаването на тези

Най-новите сведения ни -убеждават в абсур
дността на глобалното обществено разпре
деление: ог съвкупно осъществения доход, 
на трудовата организация остават 40,3‘ на 
'Сто чист до*од. От този показател може да 
се извличат и икономичеоки и политичес
ки заключения, защото това явление в раз
пределението е изцяло противно на- догово
рите на комунистите на проведените кон
греси. На работниците са оставени само 
средства за надници, а и те са под държа
вен контрол, без разлика дали този кон
трол се упражнява според законите или 
обществените договори.

мо
казано, този

власт и това не
•но власт, която1 постоянно

точнопари.

Затова е прав Стане Доланц,
своята загриженост поради въз- 
опозиция на онези работници, ко- 

'месечно приемат осем милиона стари

когато
в ото на
улиците преустрои своето стопанство и за- 
лова пето място з елитния клуб на- най- 

богатите (само за четири години) е опит, 
който • у нас не ое, приема с потребно ува--
женис.__Там капиталът_е и[ намерил _ общ
език със овета на труда, което не е случаи

изразява 
можната 
и то

личен доход. Защото, недоволство- 
работници не може да бъде са- 

материално, но и от политическо и 
Обаче в тази оценка лип-

динара 
то на тези 
мо от
друго естество, 
сва ключовият отговор 
довел работника в

югославската техно-бюрокрация.и сРазрешаването на тези основни проти
воречия не е въпрос на тактиката или на 
самата стратегия, но на обновата на автен- 

самоуправление в югославското об
щество. Ако бюрокрацията, се занимава с

■интереси, без

който и защо е 
положението на оиро- Миленко Предрагович

тичного

отбраната на своите теони 
самоуправлението, така че решенията да 
търси в -някоя друга алтернатива, патрул а- 

социални заряди биха могли да
стихията на социални метежи.

КАК СЕ ОСЪЩЕСТВЯВАТ СТАНОВИЩАТА ЗА КОСОВО

Очаквайки диференциациятаекс-ните
плодират в 
Че нещата все лък вървят по ивицата на 
едно такова предизвикателство може да се

това, че бюро- НЯМА УСПЕХ В УРЕЖДАНЕ НА ПОЛОЖЕНИЕТО В КО- 
СО-ВО БЕЗ ОТКРИТА СЪПРОТИВА НА АЛБАНСКОТО НАСЕ
ЛЕНИЕ СРЕЩУ АЛБАНСКИТЕ НАЦИОНАЛИСТИ

иа решителността, изразена
тези партийни заседания.

Вече сега е трудно да ое да
ват пю-цялостни оценки за това 
как е използуван този 
Въз основа иа стореното в репуб 
.^икамсиитс органи и в общините 
ига територията на Сърбия, м вън 
от САП, щ» всичко личи, че това 
лято действително ое е тръгнало 
по-д руните. Именно, .в реитублш- 
каииските органи, в общините, ре-

(На стр. 2)

заключи преди всичко по 
кращията твърде нервно (с подкрепа

доения догматизъм) като ИЗХОД ^м- 
стоянно предлага алтернативата на паза- -

спорен

яа ле
вия и

-7 иаЗаоадамията ,на ЦК на СЮК, 
иа ЦК на СКС и на ПК на СК 
в Косово, състояли сс в начало
то на лятото, ще ое помнят по 

' зрва, че на тях, в една пореща 
политическа атмосфера, изглеж
да като никога до тогава, бс из
кована решимостта с обща, ак
ция вге пък да бъде опреш» дей
ствуващото на албанските нацио
налисти. Затова с голям интерес 
йе очакваше това което СК, а и 
другите, ще строят въз основа

ра, Въпрек1и, че самият пазар не е 
(при наличността яа критическото еьзйа- 

практика), тази алтернатива е изця-
слой паза-

■ние и
ло спорна. На бюрократаческия

алиби за недостига нд творчес-
период.

1рът е сам-а 
ки начинания, но и оправдание за евсиггу- 

вълнемия. Чрез синтагм&таални -социални 
— търсиш сте пазар, ето вн ги и последи- 

се статуе кво за сегашнотоците — търси 
състояние на дребни стълмновейия межд? 
■националните бюрокрации и

♦
относителен I .политически мир.



2 Комунист
щество на сърби <и черногорци 
и три опити за нзоилство, 15 на
падения и противопоставяна 
милиция, 14 пожари и експло
зии, шест диверсии, саботажи и 
аварии. Общата атмосфера в Ко
сово зидани е много обременена

Очаквайки диференциацията т

Осееш Зубиш паток Косово ще 
д ру ги общии й.

палата и по-ммналата година. Об(От 1-ва стр.)
ш някоищигааките прокурори тук подали получи

гноените и г-н. веднага след засе- шест ■ заявления за анулиране на Вече има решения за формцр^е ^ ,нападШ14Я ,на национада
данията на централните комите- уговори за оборот с недвижими на общини в Щимле шя>ь така чс, а№ези които ш.
пи бяха приети оперативни прог- имота, »о не е донесена мито бци (12000 жители) в досегашна 
рами, в кюмгго ое набляга върху една присъда. В това съдилище община . Урооевац. Предвижда

на плавно ое употребява албански се Принципа да бъде общност на
Косово поле. и Оби-

яаги подценяваха нарушенията 
тоои лдьт признават, че същите 
1иимат за цел да представят как и, ,;изп ъ дните днитесроковете,

задачите" и върху непосрерстве- език, а в община Печ & първите общини, а 
ното решаване на задачите. Бяха шест меоеца на тази година не лич шепи общини, 
определени и задачите, които би е извършено шито едно от 173 
трябвало веднага да се реализиг решения за отнемане на самовла 
рат — спиране на изоелването ма стно заемане на земя. В Урбше- 
сърбите и черногорците, обнова вац от 196 дела са реше ши 22 във 
на междумацирналвоФО доверие, връзка със за.грдбванс на общест 
обезпечагане сигурността на вой- вена земя. Подобно е и в Доча-

заоиените мерки «а държавните 
и партийните органи не доприна 

Същевременно общините от оят за стабилизиране на подоже- 
Сърбия оказват кадрова или фи- мието в Покрайнината. Същев- 
иаппоова помюод на стопанството раменно през първите седем ме- 
сКосово. Подготвя се,, освен по- сеца на територията на СР ,Сър 
рито заплануваните, изграждане бия вън ог САП, от Косово са ое 
на1 няколко нови обекти, които посолили 1155 сърби и Черногор 

чки граждани, отговорна и закон Ш: през последните няколко то тряКал0 да лодпомогаагг опи- т- Междунацисналните отноше 
на работа на всички органи на дини нищо не е предприето по „а изселването на сръбско- ния „ много места вое повече се
властта, работа с младежта, иде- 87 предмета от този вид. Общия- ^ черногорското' население изострят. Всяко ново покуше- 
йнсиполитическа диференция- -ока,'та прокуратура в Джаковица „ ое за обекти в косово п<> ние №ася ^ бе3апокойствие и

Г?: '■«. Печ, Клина, Прищияа,. Уро- нови Събрания на- сърбите и чер
1 ' 1>’.д а п сЛс' а шевац, Щръбци и т.н.). През ля- ногерците (в Клина — порадидина са- останали нерешени 55. у, п к

П Угишюияп Го полял™™ 38 мг- Т1°Ф0, във Ва'л'е,во' Пирот, Ниш, опит загаасилствие над момиче, 
Ц . дед Враня, Белград, Крагуовац. Тито- в Косово поле — поради яаладекеве за анулиране на решения за ,, 5 „ ___-1 , - „ ЕО Ужице, Шаващ и в още някои, „„ експроприация (случаи „Брезо- ■ ,те. през изтеклия месец и поло- (А дои„сани са 22 решения м'есга оа ЗРОведегеи заседания на поради опит за продажба на

вина? ЦК на Сърбия даде зада- ‘ пгттнплмт.» г и к:а'лто заедно с представители от им/от), на които събрания се тър
чите на всеки овой член по всяка ‘ 1 АУ’^ * 1 Косово е 'Обсъждан въпр'осът за си по-решително осъществя вая е
(има ги общо 51) точка. ..Пряка ход по-бързото изграждане на запоя- яа партийните й другите заклю
задача" с — както е казано ОТБОрИ нл СПЕЦИАЛИСТИ патите или заплануваните цехо- чения. Очевидни са, -обаче, ра 
пряка отговорност за нейната ре- в,з. Изпълнителният съвет и ор- ЗЛики в оценяването на характе-
ализация. Членовете, на ЦК поч- с . се яре10)ДОЛ1еят' тези нашите на управлението в Репуб- ра иа тези събрания, а и в поли
пи дежурят над., тези работи. т слаби резултати в рабо ЛИ1сат,а учачетвуваха в изготвяне- тичвокото реагиране между ЦК
През лятото негови работни гру- тат^ на'прато,съдните 0,ргаи(, Ре- тоиа йъР:В1ИТе ^Рианти на Юто на СК в Сърбия и ПК на СК в 
---------- 70. пъти бяха в=18об- бл.икаиокият .оекр,ета,рият за коката програма за Косово, Ксосво.

Косово (има оощо 24 сга- 7 която, очаква се, в началото направосъдие заедно с покраинин- „к , еое.нта ще приеме Скупщинатаогаите органи, подготвя професи- СФРЮ 
анални екипи за пом-ощ на Ко
сово. Досега за временна работа
са ое яаили 24 съдии от екръж- «а с и1иициативата на ЦК на СК бота и въпреки по-голямата ак 
ни, 29 от общински и 24. съдии в Сърбия за организирано връ- тизност остава в ергаяите и

щ.ане 1на изселени сърби и черно- форум1ите. И затова 
горди. Още в началото на лято население не чувствува че дейс 
то е разговаряно с 405 специали твително нещо върви към по
сти. Дивете' души от тях са тото- добро. Още има колебание и 
ви да ое върнат ако ее подобри оощтюнизъм, особено по отно 
състоянието в Косово и ако им шение на идейно-политическата 
ое обезпечи работа. Но, предай- диференциация. Вместо изготвя 
дени са разговори и с друпи по- него на програмите да бъдат по
тенциални кандидати за завр.ъ- кратко, създава се убежд-ейие, че

в които че

ция.

НЕПОСРЕДСТВЕНИ 'ЗАДАЧИ

Как са осъществявани задайи- орещу момче, в Обилич —В1

пи дори 
щини в
щини). Обаче, през това вое пък 
юратгао вр1еме те се главно инфер 
мираха за състоянието във всяка 
среда, пък и с кадрите, с които 
би трябвало да работят, а най- 
често, места за посещения са се
лищата със омесен състав на на-

Забелязва се също, пене та
кова е впечатлението на хората, 
'които през тези два меоеца -са би 

Нещо е сторено и във връз- ли в Косово, че политическата ра

тамошнотоза- нарушения.
Изглежда, че . големи пробле

ми ще има в осъществяване на 
задачите за равноправната упо: 
треба на езиците и писмата на 
народа и народностите. Изпътаи 
телният съвет на Скупщината на 
СР Сърбия има становище: съ
гласно с член 246 от Конституци
ята на СФРЮ, трябва да се обез-

селението.
Почнаха да работят и активи

те на ЦК на СК в Сърбия (за сто
панство, за политическа система 
и работа на органите на властта, 
за информиране, култура, образо 
вание и наука). Само в работни
те групи и активите -са ангажи- 

' рани повече от 300 души. Освен 
това и в ЦК на СК в Сърбия са 
разработени задачите, произти
чащи от оперативната програма 
на Председателството на ЦК на 
СЮК за оръще'СТ1В1Яване на Заклю . 
ченията на ЦК на СЮК за Ко- 
оояво.

щане. тези документи 
сто само ое повтарят задачите на 
висшите органи — са крайна 
цел на тази акция. В работните

Също така дооега ,в рамките ГРУП,И предупредяват, че в Косо
во „Непосредствените задачи" 
на ЦК на СК в Сърбия често не 
се и опоменалат. Говори се само 
за Заключенията ,на ЦК на СЮК 

. Задачите на ПК на СК в Ко- 
ос®о. Бавшю ое реагира и на ини 
циатусвите на републижанокиФе 
органи, гае се набляга върху об
щата работа, - въпреки че по ес- 

п,0 теешото на нещата в Покрайни 
ната за трва би трябвало да бъ-

печи двоезичие, а в1 селищата с - 
турстоо население и употребата 
на турски, език. Също така, пър
во би. трябвало да ое наведе ези
кът на народа, а после на народ- на осъществяването «а „Непос- 
кюстга. Обаче Изпълнителният редствените Задачи” са съгласу- 
съзет на оиупщи1ната на Косово вани учебните програми за, пре 

, смята, че в Покрайнината освен дучилжцно, основно и средно Об з;
---------------- ------------ разование. От тази година запо и

НОВИ БЕЗПОКОЙСТВИЯ

зачитаниНо, какво е досега направе- някои изключения, са
51 задача на ЦК на СК кснституциолните и законните ре чва и общо обучение по мзобра-

товст че с републикан- зително и музикално изкуство и
но от 
в Сърбия? тения,

окото заключение ое п реве брега- по физическо и здравно възпита 
Според информациите, прие- ват наличните конституционни и ние. след това пе-сонови на тех- 

ЦК на СК в Сърбия законни решения, в САП Косово, никата и,-производството и
В пс1крайни1ноките за:кЬ'Н10пр,едпи- практическата работа на ученм- 

казват— не е утв.ърден ците. Повече предмети в сред-

тмгнали в
Републиканският секретариат за 
правосъдие и управа, заедно със санмя
съюзните и пюкрайнинските ор- редът 'за употребата на езиците, ното образование ще имат об- При, това в работните групи

формира работни групи, ,а обичайно е да се изтъкват на- ти учебнйци, а предвиждат се казват: няма успех в акцията 
миналия месец зиви и надписи в завиисимюстот и нови в-идозе-на сътрудничество без съвместна работа яа всички, 

. утвърдиха как работят праеосъд- това кое население пр,едста1вя1ва между тричцинокия и ун1иверси- а специално ако на албанските 
яите и другите държавни органи мнозинство,. Затова в Пройнина- тетите в Белград, Ниш и Крагу- ,нащ,июш:алисти и сепаратисти отк- 
в Урошевац, Печ, Джаковцца, _ та възнамеряват да постъпят по свац.
Исток, Клина и Дечани. Найчвни.
мателно са пре,гледани предме- Та н.а двата езика, там 
тите отнаюящи ое до

националистически „прш ое разбира се, за „забравения"

дат много заи1нтересуюани.

гани 
които оше през

ровено и явно не се противопос- 
ташят албанц'ите — членовете на 
Съюза на. комунистите и всички 
други прогресивни хора от ал
банската народност, 
ре отиде там. където се живее и

своему — да напишат названия- 
където

углавните тепа еще не е направено. Касае
Известно е обаче, че през те-. 

. зи летни-меоеци, след заседания
та на дв'ата централни комитета 
и ПК, е забелязано засилено дей 
етеушиае на ,албанските национа 
листи и сепаратисти. Само през ренциация. Но. ® Косово дифе- 
юли

до'кшх> ведела от
ф,ил" и предмети за оборота на сърбохърватски — но че за реда 

имоти пък и воички при употребата да ое извършат 
спорове, в които страните са от допълнителни политически разго 
различни националности. вори. Яоно е обаче, че с това не

недвижими
са регистр,И'рани 258 в-раже ренциация и почнататък лилста. 

цк ски лозунги, разпространяване на 'Макар, например, е познато, че 
афиши и памфлети, което е чув- някои просветни работници дей 
шитежю-^еот колкофо «ж с т Нмдас»пий*я«кк

0€ ,ра.»о. Имало4 е 22 физически на-

се приема старовищегро на 
на СК в Сърбия, въпреки че наУтвърдено е, че в Окръжния 

Печ миого слабо работят.съд в
По-голямашаст от предметите, са

а те са главно от ми- прието без забележки.
заседанието на този орган

(Следва на 4-та стр.)падения, закани и щети яа иму-
нерсшени'



Комунист 3
СЪБЕСЕДНИЦИ ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАШИТР

НА КОНФЕРЕН ЦИИТЕ НА СК

„КОЛУБАРА”. ВРЕПТ1Н

ПРИЕМАНЕТО В УПАДЪК
ВУВАТ^И^ТР^Ш^т?-!'^ОБРИ МЛАД,И РАБОТНИЦИ УЧАСТ- 

АТАЦИЯ НА ПОВРЪХНОСТТА^^Хг^ ВАРОШЕВАЦ^ ..ЕКСПЛО-

ДО*, .да 'Скъсаме, с практ,пасата 
добре да ое плащат йепройзвюи 
сБвешсте от производствените ра 
ботни-ци, лю-добре да възнадраж 
даваме работата по смени

по- хме' да отговорим на въпроса за
що не щат в СК. До .истински 
отговор не дойдохме. Мисля, че 
е главно туй, че организациите 
на СК престанаха да се занима- 

— Но, какво става с приема ват с важни жизнени въпроси, и
затова станаха неинтередни за 
младите хора. Младежката орга 

организация низация също така няма какво 
да им предложи. Не трябва;, от 

първичн^а организация бя- ДР;Уга страна-. ■ да пренебрегнем и 
на Фа1СГа. че ое касае за млади хо

ра, които имат много дебри за
плати и имат жилища, макар че 
мисля, че това не е главната при

и т.н.
В трудовата организация „ек- тниците членове ск «г* силоатация на иазпъх.н.оп-гя ^ _ ц ' члеио®е на ск ое борят

Барошезац, които работи в със тр '°^^®оглворя'ва1не на конпреани- нето на нови членове в СК?

ггеггАлгт —«а^-ягзя
ляма помощ на механизацията «„поевшика" държава.' Са- ха „задължени" за работата
ще произведат около 24 мили-о- *УИ> такг1 м°же да ое излезе -нах- младежгаата организация, от ко 
на тона въглитца. Тази работа им рай 0 'натрупалите ое трудности. ДЗ? “ЯЕ0ха 'и новите члеиове на

™ да жертзув-ат и ^е3«“з.т^ о~ *—» Д» небъде член на 
мр^рття пз ^ Д в _ иъриите. 6 част от своите заплати, пък и зацията слабо се подмладява. ск- През първите шест месеца 

1 година бил на тази година приехме общо 6
193.000 динара. нсои ЧЛ<.Н]С№.(; 0дачс 17 ДуцШ на.

пуснаха

пък и

на- оекретарията

Но, в тази организация 
само 1078 членове на СК 
бе повод за разговор с Данилр 
Псятошгяч, миньорски техник, пре 
доедателстзуващ на конферен
цията на СК. Със забележката, че 
е тези колектив първичните 
ганизации на СК по-рано имаха 
и по< 200 членове и че поради то 
ва трябваше да увеличат бро-я на 
първичните ой организации по 
технологическите цялости (сега 
имат 18 такива), Потгсвич ка-зва, 
че -след конгресите сеопитали пър 
енчните организации да извлекат 
от лаеи1Е1Ност. Тргънали от идей
ната работа. Организирани са 
сказки по актуални теми, върху 
които членовете водили разисква 
ни на- събранията на първичните 
организации..

— Охрабрява това, че рабо малим производителните

партията уж поради 
(високия членски внос. Тук м-оже 
да се гозори за хора, които до- 
като б^яха членозе ,на СК, 
и активисти!,
(воички сбюи проблеми и сега то-

има 
и това

пък
успяха да решат

зи СК им е потребен. Такива не 
са потребни «а СК и мисля, че 
трябва да бъдат- изключени, а 
не заличени от списъците — ка
зва Попошгч.

ор-

И|нак, ако добре работят и 
добре са възнаградени и тук ми 
слят че бремето на икономичес
ките трудности трябва по-рав- 
номерно да се разпредели. И те

имуществото ,ако е От полза, са Имаме — казва По-пееич — твъ 
ме- да излезнем от кризата. Уоп- рде добри млади 
яхме значително да-

сега от своя доход покриват мно 
работници, змита от вечно работещите 

увеличим пр Участвуват и на трудови акции, загуйи в самИя Кв,мбинат 
обаче няма ги в Съюза ,на кему

със

ризеадствюто на въглища, да на-
Й. Стоичразхо- листите. Няколко пъти се опита-

тделно за г>а-звитие на произвол- ципите на нашето общество. А 
сивото, а останалата част от до“ не ое е случило такъв член на 
хода да делим при еднакви ус- СК да си подаде оставка, крити- 
жлвия, тоест Iспоред резултатите чести да оцени работата си. По- 
ог труда. В областта на общото стоянно ое извишат на отг-овор- 
потреблеиие също- така мс мотат ност неидентифицирани хора, 
да се приемат сегашните, реше- търси отговорност от други. , 
пия. Учебното дело, здравеопаз-

ЗАБРАВЕНИ ПРИНЦИПИ
• Истинските причини за напускането на редовете на Съю

за на комунистите са недоволството от положението в нашето об- 
на -жизненото равнище, неспазването на зако-

все повечещество, спадането 
ните и
Партия на чиновници,
казва Йован Салевич, председател на ^
на Съюза на комунистите в чачанска „Слобода"

— Какъв е -интересът на- зае-самоуправителните норми. Партията ни става
по-малко Партия на работници — 

Акциоината конференция
ламето и (научно чи зс ле-давате лек и - тите за приемаме в редовете на 
те институти не могат да ое Съюза на комунистите?

— След конгресите беше по*

а все
причислят КЪМ Ч.ЩИС1В1Н1И1ЧеСКНЯ 
апарагг нщ общсствено-икм мти чес- вишен интересът за влизане в 
ките общности. Тези дейности редовете ;на СК. Приехме преди- 

Нашия събеседник Йован Са- контрол, а да -се.позволи овобощ- трябва да има тсъщотю чкможе- 
лавич от големия чачаяоки мо- ко формиране на цените на еиер л-и-е «гадело и сдружения труд ” 
лектмв глобала" първо попитах- ги-ята, суровините и под. Елек- да- делят неговата съдба. Защото 
мГ хж"гъюзът на комунистите тричеокият ток, въпдащата. шеф- това са иайнважмите обществени 
‘ 'пеагиоа зарад изостре- та поскъпват по -няколко, -пъти ло~ .дейности м залог за ло-уокюреио

1 ' €ТОгааиисване и дишно., макар че цените поляко- развитие на обществото- гараи-
оветовиите. ци-я ' ч-е -ще и-мам-с човек, спос-о-

мно млади хора, а -и ня-кем, ко- 
и ито по-рамо бяха членове на СК, 

отново се върнаха.• Това 
за мене с доказателство, че Съ-

нещо

юзът на -комунистите връща вя
рата на хо-рата- в конгресните 
документи. Обаче оега интересът 

За влиянието им върху ж>из- беи угапс-шно да -работи. Къде, па ’за влизане ш- СК отслабва, "а 18'бе- 
равнище иа хората и да мнението йа Салевич, е -изходът певеч-с хора напускат -редовете 

въпрос от кризата?

ните условия 
дали бремето 
те . затруднения
правилно е разпределено-.- менюто

• — Новите условия на старя- ме -гоиещим. Поставя се
нисване __-казюа Садавич —тър- дал («работникът с мотивиран да Изход от кризата съще-ст- Истинската причина за. изЛЯК •

ООСТ преди свичко уопе- работи при такива условия. От вува. Челните хора д-оее-га ие го аназт10, от Съюза -на номунийигег 
рационално да стопанис- д-ру-ла страма, цените цд. -ослс-ко- даваха цялостно. Ако го- даваха, дц де посочват. На-й-често се 

гоа&о-гят без загуби и ст-опаш-скитс -п-роизв-ед-ониф .растат .да бяха последователни а- р-еа-ли- Ц|р1хсеждат здравосл-с-вни и-семе-й- 
«амалят окл-а- и работниците ое 'налага-да из- зацията на собствените станови- ни причини Това фактически е 

да залежали стоки. Това е пра- разходват^ и 70'»/.. о-г л-Ичйия см ща. Имфяаци-ята. и по-натаггък шраз ;на недоволство от състоя- 
г ил-йа Но трябва да сс има. в доход само за хра-на. Как-в-о- да върлува и действителността шп-ро- н|я'сто- в о1бщсств-ота и е собств-с- 
поелвия м. общото състояние в се -прави за останалите потреби? вергава. Ангпиинфлацшишата'лро- ната среда, принизяването ма жи 
сгопамопюто ’ Ках например го- — Нсодържимо е п-родъл- грама. Необходимо е д-а се запя- - зн-сното -р-рвитц-е, не-спазването 
тозите стоки да бъдат сведени на жава-Салм-авич — и фискалния- чж с разграничаването- .шета на заи0|Н1Н1ите и са-моуппавитсл- 
оптимаяма стелем а-ко материал начин иа -рпделян-с на средства, трябва Докрай да се изостри, и :Ш.гте .„10,рми и под. Партията юос. 
няма редовно на пазара? Защо- а и законната регулятив-а в-обез- то «преди всичко » Партията, поиечс става. Партия 1на чинюв- 

за да поддържаме проязяои-. печав-аието наАЮгребмте п-редим- сред «и-йчотговорптте чш-енаве, на МИ.Ц.И| а вос цо-малкю Партия на 
ството трябва да обезпечим до- ство да има ’ одружеи-ият труд, Съюза иа комунистите и ® най- рз,б|атииците. 
статъчно материали. Второ, ие който трябва да ооигурм средст- нисшите оргаии ма властта. Мио-

ценитс да сс държат под ва за акумулация, производство, зина сред тях 'са' забравили прин- Разговора в-ед.и: Д. Ганч-Глишнм

га >са п-сми^ооиси огиа иковюмически- 
обще ств(0фов

му.

СЯТ от 
ш-но (И
ват, да 
т.н. След това, да-

то.

могат



Коцуиист
ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ПОЛИТИКА

СВЕТЛАТА СТРАНА НА ,УЛИЦАТА
Младт-е осъзнавах трудностите от условията на труда 

производствените специалности, но очевидно не проумяват факта, 
че сред един милион и сто хиляди незаети са 335 315 средношкол
ци, които главно са се подготвили з аобществени специалности

ботни че оката клаоа, от коиях> телна организация. Тази година, 
слоеве се ре групират бъдещите кюгаяю факултетът е в пълен за- 
.цеиоюредопвшите производители, мах, публикуват ое факти, че а 
тъй като, на края на краищата 'Сърбия работа чакат 1100 лека- 
се уюеитч-аша столицата, която ра ш към седемстотин ©шматоло- 
»а новите жители трябва да пред- га. Без много коментари, сто аае. 
ложи определен 'стандарт. През дения за това .модно струва една 
дава в,рем-е_-бедградоките деца — година следваме на тези факул- 
на които повече отговаря -селек- тети: осемдесет стари милиона, 
маната система, откоииото иро- което -овнамава, че според оегащ- 
фияцраието, главно се поместват агите цени, един студент на ме
га списъците 1на незаетите. Така дицина за школуване „е срок" 
е и днес, няколко годиш олед коства обществото половин ми- 
замирамсто на гимназията, сред лиард. С други думи, в общнос- 
27 863 ср.еиающюолци, .които в тите за заемане са замръзнати 
БеДлрдд търсят работа, най-мно- деветстотин милиарди стари ди- 
го юа гимназистите!

в

И тази година се оказа, че клас — още три и полошина хи- 
младите малко >оа заинтересува- ляди места. Освен това, трябва 
ни за производствени 

В първия
опециад- да ре има предвид, че тази ш- 

запиователен дина за пръв път се определят 
срок в средните училища в Сър- за 'шецмалнрет още в първи клас, 
бия са попълнени почти всички'

ПОСТИ.

веднага след .основното училище, 
а учениците, които шед трета гоместа за специалности и профе

сии с обществена наооченоот, 
във гаюищ запишателен срок (кю- специално-ст и професия, ще се 
йто е провежда по-настоящем) щколуват по стария учебен план 
-мнозина ще трябва да ое съгла- и програма, 
сят с факта, че овее пане ще учат
за „работнически специалности". ПЕТНАДЕСЕТГОДИШНИ 
Разбира се, докогакшо не продъл КАДРИ 
жат да следват, където местата 
също 'така са ограничени.

а дина ое определят за определена

нара.
Студентите, които тази год-и- 

ето охрабрешия м тези с петна- на са залисали първа година, тря 
десет години да могат д>а бъдат бвало би да започнат да работят 
търсен кадър. Градоката общ- според новите учебни планове и 
мост за профилирано образова- програми. Обаче, все -още всич- 
ние дава хиляда стипендии, кои- ми ф-ажулгети не са -направили 
то биха м-ожаши да ое нарекат и нови статути, а е това лредио- 
ооциална помощ. Това са стилен- ставка за преминаване 
дии от по един милион стари наяин на работа, В Републикан- 
дина.ри, които 1не обезпечават ра- оката общност за профилираното 
бота, ио всякак добре са дошли образование в Сърбия, казват, че 
по време когато цените глагаюаа- вое още има такива, които изча- 
майващо се повишават.

Оюв-еп кадрови стипендии —
Макар че Белград (така е 

в другите градове га Сърбия) дава 
Записиателната треска, която стипендии за дефицитни гарюфе- 

вече отминава, още един път за- сми, най-машко оа учениците, к-о- 
авидетелотв-ува за -пропуските га мто желаят парична помощ и ра-1 
средмото училище. Думата „на- ботно място, което ги чака след 
ооч-еио" ю -средните училища оз- школуването, 
на-чава, че учениците ое насоч- ' Градоката общност за -п-р-оф-и- 
ват за определени -специалности. лир-ано образование ,в Белград 
Обаче, записването -показа, че гази година дава 3000 стипендии, 
сме стигнали до -един вид средно Инаас, половината средства в сти- 
училшце, което би можал-о да се ' п-ендията от три милиона стари

динари обезпечава Градската о-б- 
Вм-есто желанията, произлиза щност за профилирано' образова

щи -от афинитета на ученика ние, а другата половина трудсви- 
към определена специалност, ре- те организации в Белград, 
шаващият фактор при записва
нето бяха точките. Насочването от

на нов

кват, надявайки ое, че и по-ната
тък ще се работи по стария' на
чин. Зад подобни желания се 

Заоиоватедният -срок в сред- скриват настоянията да се зала- .

нарече — селективно. ПАМЕТ, ЗАГУБИ

ните училища още - един път по- зят старите позиции .и гариюиле- 
каза, ч-е лил-ова професионална гим, които до известна- степен са 
насоченост га осн-сщ-ите училища, разпокъсани с формирането на 
По време, -когато са утвържда- новите образователни профили, 
вани новите уч-е-бни планове и Но, на отделните факултети 
програми, -подчертавано е, че са намерили начин как-да из-

Сред стипендистите оа деца 
вътрешността, белградските

по този начин доведе до аосурд, деца избират опециа-лности 
защото отличниците попълниха професии, които обезпечават про 
най-м!иого търсените места. Слу- ходий-ст. на факултетите з-а обще- - ,
чи се така., ч-е -към Белград се ствени науки. Така например ое ■ професионална ориентиров- хитрях в укрупняването на- про-

. ка, която не е само задача на филите, .които са трябвали
основните училища, няма да има намалят числото на часовете, ка-
истински ефекти. И по-нататък тедрите и пр. В състава на един
щ-е -ое получават „кадри", които профил са увеличили числото на
н-е обичат своята работа, или предметите, което означава, че
„кадри", които -съзнателно ое Щ-е увеличат и числото на чаоо-
озовават в -списъците на «езае- вете. Увеличаваше числото на ча-

От -посоченото бвед-е-ни-е' ооци- ™те' 00®е~те е автономно ПР3®0 на-
филираио школстао га Сърбия, олоаите и психолозите навярно Записванията на факултетите воеки факултет, но гаое пак Репу- 
Сл-ед първият зап-иователен срок, могат да наберат много матери- и. висините училища в Сърбия бликанокият комитет за образо-
в -първи кла-с останаха д-в-е хиля- ал. Затги-озането сочи, например, иротекох-а м1ирн-о, -и във втория вание -отправи препоръка да се
ди овю-бодни места, а -в трети как Белград ое доближава до ра- записватегаен срок има д-остатъч-.. ^п-речи по-нататъшното р-аздроб-
_______________________ -______;____________- ______ ______ . но почти изключително на факул лмве на учебния материал -в със-

тетите — с обществени насоки. тааа' ,на определен профил. За- 
Тази година е оголемено

Д а•ориентираха пет1ичар1ите от—дру- случва, не има голяма заинтере- 
ги места, в които не са* можали сувано1ст за школата за фризьо- 
да ое запишат в желаната елеци- ри, а ,с години наред в стюдоица- 
алност или професия. По този га тази професия е дефицитна, 
начин от Пирот ое пресели едно Тълкуването е просто: след това 
цяло .отделение.

Белградският пример говори дирила!
училище може да се следва ме-

за положението © оредното про-

(От 2-ра стр.) генцията. Още няма по-масови 
публични осъждания на нападе-

щото, според настоящето поло
жение, възможно е голямо число 
вмети училища и факултети да 
бъдат провъзгласени за загуб
ни ци.

число
то (на местата на- лроизводствени- 

и еията на албанюките национали- те факултети, но и въпреки 
правосъдието, © органите и слу ети срещу сърбите и черногорци наи-яушюго 
жбите, ‘които решават за жизне- те |Ни.Т0' пр1отишопо|ста©яне 
ните въпроси на населението има 
-националисти, безотговорни и не 
спюообии кадри, пак никой не

позици и> че в управлението това
се проявяваше инте- 

оре- • рее за машинния, електрютехни- 
щу тези похитителства. А без чеши и технологически - факул

тет. Както и предишните
Разбира -ое. учениците и сту

пай- дентите ое интересуват само за 
книжки и не разсъждават колко

тоз-а няма и истинока сигурност 
за малобройното сръбско ни, наи-мното се проявяваше ин- 4

терес за медицинските факулте-' ккжпшат- Но-, от друга страна дой- 
ти. Миналата година 3'апочна с д,е вР,е1Ме -онези които разполагат 

ска работа, аоланците се често н:а загубеното- меж1дунационал1но работа и Медицинският факул- с 'Образователните пари добре да 
въздържат явно да осъдят «аци д-сверие. тет © Крапуавац, (сл-ед м-ногоброй- °и помислят преди още да
оналмстичеоките поведения. То ' нит,е доказателства за или про- вл<>жили който и да е динар,
ва ое особено отнася до пнтелтз- Б. Радивойша т© ед,на такава ©иоокообразова- Ваня Булич

и чер- 
наоел1ение и за отда©-

ги п!о®иква на отговорност и не 
сменява. Поради слаба политиче нонор-ск-о

са

........... .................................. .. .................................... ......... .. ........... .................... .
Адрес на редакцията: Белград, Площад 
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• СКИЦА ЗА ПОРТРЕТ В С ПЛОЧА 1944 ГОДИНА

Когато партизаните 

пристигнахаУСПЕШНО изпълнил
ЗАДАЧАТА СИ

а ■ ■

Това бе по кооитба, значи към края на юли, 
1944 година. © махала Мръттвица, до самата сел- 
юка гора, стилна вестта, че в селото дошли парти
зани. ПриШшшшги от някаде и ое (равп-олойсили на 
Престои — вододелното плато насред селото. Но- 
|ни!ната уплаши хората. Нали това са „комити", 
„'Шумкари", „кокошкари",. „(бандити"' и какво ли 
не. Където минат ажталят и убиват. . . -Така гово
реше няколко години фашистката пропаганда на 
цар Борис. Естеют&ено, страхът бе дълбоко проник
нал в. душата на мерните и трудолюбиви планинци.

В пОаледните седмици хо|рата спяха на щрек. 
От ден на ден пристигаха тревожни новини за 
близки и далечни боеве и кръвопролития, за жер
тви и патила на народа и към Сърбия и в Бълга
рия. Чувствуваха!, че аоаащ (страшно се приближава 
и към тяхното досега мирно и незасегнато село, 
през което това лято само няколко пъти бяха ми- . 
нали партизански групи или полицаи и една бъл
гарска войскова част.

Вечерта мина съседът ни Васил. Сакат с лес
ната ръка от български диверсанти през 1931 го
дина, той по природа бе много общителен човек. 
Каза на събралите се съседи че бил на Преслои 
при партизаните. С още някои хора от селото. 
Разговаряли за политиката, за положението и от 
В'ричко това Васил разбрал, че. царство България 
пропада, че тези партизани са все млади хора от 
Сърбия, Македония и България, Всички са въоръ
жени е шмайоери, а облечени в различни войниш
ки униформи и със сини английски ризи... — 
Бае — живо разправяне на дядо ми — там в Мо
рава всичко ое вдигнало чна борба. Изкарали бъл
гарската и германската войска... Цяла Югосла
вия е с партизаните и Т!ито:

Приказката на съседа поуспокои мъжете, а , 
особено майките, които много 'Страхуваха за свои
те дъщери и поютраюнали синове.

ЕВТИМ МИЛЕНОВ, до 
сюораь!ен л релодавател 
по история и география 
в долнолюбатокото

си. Крепеше ме обаче бо
дрият дух, волята, опти
мизма, вярата 
ния по-хубав ден. любов

но с останалите колеги аз 
тази задача успешно из
пълних. Гордея ое с ня-в утреш-

ОСН10Ш-
в пен когашните ои ученици, се 

Та към работата... Това га усърдни строители на 
ми бе и девиз в работата > О1бществ10Фо ни. 
с младите. Защото*. с у по 
рита о а бота, решеност и 
оптим изъм всичко 
да се постигне —
М иланрв и 
— Ако

но училище замина 
оия. Това. качето и натру
палият му ое богат 
приноса който даде в об
разователното дело в об
щината бе повод да 
никнем в живота • му. А 
този живот.

опит.
Този радетел на прог

реса във възпитателно-об 
р азователнотк> дело, кой
то умело говореше на уче 
циците ои. за политиката 
на миналото, войните, ро 
бетата, революциите, за 
прелестите и постижени- 

Ц ята на страната ви, за 
|| правдолюбието и истина- 
1 та има и две забележки. 
Ц И двете произтичат от 
Ц дългогодишния опит. — 
Ц Някога просветният ра- 
I ботник даботеше с п-очх>- 
8 лям еитуоиазъм. Сега ко- 
8 гато има далеч пб-голя- 
8 ми условия нещо като 
8 че ли секна. Мисля, че 
1 това ое дължи и на не- 
1 оправдателно .низките ли- 
щ чни доходи в оснозното 
I образование и считам, че 

е крайно време да се 
Е. Миленов мони общественото отно

чи утре,-друг път. Новако * пение към, този въпрос 
просветният работник не изтъква Миленов, 
му вдъхва човешки досто Животът ‘ си тече. Не
йното а, ако го не форми- говм-ят до вчера бе потзе 
ра като всестранен соци
алистически човек, тога
ва животът на такъв про
светен работник е празен.

събеседник, 
тих по праз човек, чо
век който- не обича над- 
викзане и реклама, с гор 
до-ст подчертава.-

може 
казва 

продължава: 
ученикът не научи 

урека за днес, ще го нау-
11

над-

той
посвети на подрастващи
те помоления е история 
за себе ай.

Роден е през 1926 
дина в с. Милевци. След 
зашършаването на гимна
зия като 
младеж една

когото'

-го- ■
напредничав

година е 
учите лству-в-ал © Горна Ръ 
жана. Сетне две години 
следва истерия и геогра
фия на в-исшето педаго
гическо училище в Ниш. 
След това пак село. В 
Бистър остава четири 
дини, -колкото време е и

го-

директор на училището. 
Шест години работи в 
Злетаво. Пак се за-зърща 
в босилеградоките села, 
сега в Долна Любата къ- 
дет-о Остава- до края на 
37-годишния си трудов 
стаж. По време на 26-го- 
дишната -си -работа в Лю
бата десет гскд-ини бе ди
ректор.

— Животът е като ис
торията -— винаги гъв-кав. 
Моят не беше лек. Жиз
нените пътища ме водеха 
в селата. Често бях сам, 
отдалечен от семейството

к

Утре ден оелакият -пъда-р съобщи: партизаните 
за-по-зя-дали ю-т всяка къща, от всяко семейство п-о 
гае по -един ч-о-в-ек да дойде вечерта н-а -ПресЛюп. 
Парти-з аш-ск-ата заоовед много- изплаши нашите ма- 
хл-еици. . . Нали говорят, -че и българската войска 
събирала населението по Сърбия и го разтропвала. 
Хората бяха- в голямо -недоумение: да бягат или 
да ое крият, няма къде. От -партизани вече е „по- 
мил-ело". А и съседът Баоил не -каза -нищо лошо 
за тях.

тен на учениците и насе
лението. в селата. Сега на 
семейството в'Босилеград, 
на внука ои Деян. На-прс 
дналата възраст и мла
достта крачат напред.

Нашият

В. Бзаед
Пристигаме на Пр-есло-п. -П.ред-им-но старци, ба

би, -недъгави мъже ,и -няколко деца. Партизаните 
с щмайоери и пушки © различни униформи и с 
червени петолъчки на -шапките -ни -посрещнаха 
мню-го -в-н-имателмо. Имаше -стотина д-уши, а може 
би -п-со-е-че бяхме -н-и-е селяните. След това пред 
нас застана един едър партизанин, -кра-ои-в ч-с-в-ек с 
шмайсер през гърди и -в аиня риза. -Нареди ни да 

■ седне-м наоколо, „като -на гумно" (точно така каза) 
и -ое пред-стави: „Душни му -е името. От ое-съдното 
село К-р-иша Фея, оело зад Беона кобила, пра-ничи с 
иа-шето оело. Наоп чю-в-ек -и съоед. Т-ава по-о-бодри 
тарата. Те тр сш-у-шака’ лниматешно-. Слушаха за 
борбата, за близкия -край -на -робството и тирания
та, за -помощта, която насалеми-ето трябва да- о-каз- . 
са -н:а -народната войска. -След. него думата взе 
СД1И-Н- -партизанин, -кк^-йто ка-за-, че е огг Босилеград. 
Той Го1вю|р-еше съв-оем на-ш-еноки и това още пе-зече 
л-оос1В'0-во|д.и -из-плашен-ата публика .. .

Бе-ш-е .в-е-че тъмню. Някъде © далечните ба-м-ри 
отекна пушч-ан -гърмеж. Наш-ите партизани отвър
наха -с цял заряд от -шмлйюе-р. Това ни- поизплаши, 
»о -ни -о-бс-мих-а, ч-е 1наю11<шю е пълно -с партизани и 
ои: дават аишали. . .

Зав-ръа.цай1ии ое V дома есени от -нас -водеше по 
един -гаст — -партизанин да п-р-онощува. Към ма
халите се чуваше веосш разговор -и глъчка.

НАСКОРО В ГОРНА И ДОЛНА ЛИСИНА чертава, че в ТВ Белград 
ще обезпечи средства за 
изграждане на два преп
родава,тела, от които ед
ин в Горна, а другия в 
Долна Лисина, а Общиис 
каза ску-пщина да абезпе 
чи места за построяване 
на препредавателите, да 
изгради пътища до тях и 
да реши имуществено- 

правовите отношения.
И местните общности ще 
участвуват в п-остр-ояванс 
то — с доброволен труд. 
В Общинската скупщина 
подчертават, че всички 
подготовки са завършени 
и че ТВ Белград наско
ро ще започне с провеж
дането на работите.

Членовете на Изпълни 
телния съвет на ОС в на 
чалото на този месец раз
движиха инициатива ТВ 
Белград да обезпечи срс 
дства за препредаватели 
и в района на Тлъмино, 
защото положението с пр 
исмансто на ТВ програ
мата е като и в района 
на Лисина и Ръжана.

Нови телевизионни 

препредаватели
преподавателят на Бссна Кобила

на телевизионна прог- 
Горна и Долна Ръжана и

неТъй като
може да „обезпечи" приемане 
рама в повечето махали в „ _
Горна и Долна Лисина, наскоро ТВ Белград ще 
строи два препредаватедя от които един в Горна, а 
един в Долна Лисина.

по-

мо-же да „обезпечи" ориЕлектрификацията на 
тези села о-свен радости 
на населението донесе и 

П-овече-

емане на програмата.
Преди няколко години 

-гражданите в Горна и До 
лна Лисина раздвижиха 
инициатива за -сдружава 

сродства с Т-В Бел- 
за премахването на

разочарование, 
то домакинства, в които 

чувствувасъвремието се 
на всяка крачка, бяха ли 

възможността
не на
г,рад
трудностите в -приемане
то на програмата. Подк-

шени от 
да употребяват телевизи 

апарати. Или 
нямаше снимка, или тон, 

често и едното и ДРУ
Телевизионният пр

Весна Ко-

о-нните си рела на инициатива даде 
и Изпълнителният съвет
на ОС в Босилеград. В

■След ня-кош-кю- дни -партизаните -бяха заминали 
-през -една нощ. С тях бяха- -отишли -и няколко 
младежи от «ел-ото. Българската фашистка и-о-йок-а 
-и Л-0Л1Ц-Ц-ИЯ -вече и-е мишка -ирез малкото плани-н- 
0ЮС- -селце.

или 
гото.
опреда-ютел на 
била, особено поради кон 
фигурация на терена, не

м-е-сключе-ния договор 
жду Т-В Белград и Общи 
искаха скупщина се под- Стоян СТАНКОВМ, Я.

СТРАНИЦА 9* 4 СЕПТЕМВРИ 1987БРАТСТВО



Бригадирски отнети
СМТЛ „ВЛАСИНА — 87"

Пет процента над плана
• В трите смени на акцията (от 17 юни до 27 август) Шолич" от Лищица _
работиха 16 бригади от 15 града • Със 17 000 трудо- Мостар и „Рашид Деда"
часа са оползотворени 524 ха голини • Петдесет от Вучитърн във втора и
ударника „Максим Куюнджич" от

От «Италия петък в ха поляни на територия- смяна- От-
бригадирския стан „Сто- та на Боошгогр адска 'сиб- „ „ <ено пРшна
нимир Велкювич — Зеле" щита. На 261 хектара. Горската сеюп^агРк "а
на Власи на е тихо. Вече по-рагао залесени площи леград ' 4 от ьоси'
не ое чува громкото бри- (131 ха ® Босищелродока '
гадиреко З-Д-Р-А-В-О, не и 130 ха в Сурдулишкаоб оката дейност на^р™
ехтят вече бригадирски Щи,на) е .извършено око е била рашк>^™
песни и шеги. Двадесет и паване и подменяне на ^ рйвна
седми август бе последни изсъхналите фиданки. са ое 1Миотобройни ™ЛИ
ят трудов ден в трета ми ПО актуа.лни Ии™‘
смяна и край на младеж- — Спазихме хубавата „ идеино.
ката- трудова акция „Вла- традиция на акцията — Гят е бил ВЪП|роои- Бо~ 
сина — 87", която тази подчертава Величкоеич. 
година отбележи скромен — И това бригадирско 
юбилей: деоет години пло 
довит бригадирски ТРУД.

Вуица Величкович, за
местник-комендант яа ак- 
цията, ни разказва, че в 
трите смени на акцията 
гадиркм и бригадири от 
Сърбия, Македония, Бос
на и Херцег.бшина и Чер
на гора. От първия до 
последния ден са рабо
тили над 750 бригадири 
и не са щадили 
ли за 
нормата. А
що не е била малка.
Над 10 ха на ден. Благо
дарение на трудовия ен
тусиазъм и високото съз
нание на бригадирите и 
бригадирките планът ' на 
акцията е преизпълнен е
5 на сто. Залесени са 524 Сомбор в първа. „Марко

МИНА „ПРОКИСЛО ЛЯТО 87" В ДИМИТРОВГРАД

Много музика 

малко хумор н сатира и културно-за- 
' бавният и спортният 
жив-от. В бригадирския 
стая са гостували КХД 
„Коста, Абрашевич" от 
Леишвац, самодейци от 
Сурдулица и. -Владичвн 
хан, забавните групи „Го
лия" и „Заяа" и други. 
Бригадирите са направи
ли посещения във Враня, 
Лесковац, Сурдулица и 
Владичин хан.

И през тона лято на 
Власина бяха написани 
много нови страници 
многотомната 
братството и единството. 
За прекрасното другарст
во в бригадирския стан и

Най-важното културно събитие през летните дни 
в Димитровград, което се чака цяла година, безспор
но е традиционното „Прокисло лято". Тази 
се състоя на 28 август.

лято тук е успешен се
зон на доброволния мла
дежки труд. Трудовите и 
останалите ни постиже
ния са още по-високи 
когато се знае, че не бя
хме в пълен състав. На 
„Власина — 87" не дой
доха две бригади (и две
те са от Загреб). Високи
те ни резултати са вери- 
фицирани от републикан 
ска комисия, която даде 
отлична оценка на извър
шеното от нас залесява
не Всички бригади и бри 
гадири заслужават приз
нание за високото си 
трудолюбие, но аз искам 
отделно да похваля бри
гадите „Сода-со" от Ту- 
зла и „Бане Секулич® от

година

Свикнали на „Прокле
ло лято" да чуят яино 
оиова. което цяла щдгана 
се шушука за този 
онзи „голем човек" от 
града или пък за поло
жението в трудовите орга 
низации, разбира се оно
ва. което в окончателни
те равносметки не се ви
жда, димитровопрачани то 
зи път сигурно юа разо
чаровани. В .сравнение с 
миналите години хумор и 
сатира имаше сравнител
но малко. Под лозунга 
„два срещу един", който 
ое отнася до начина на 
купуване на хляб в Дими
тровград, минаха и оста
ващите малобройни едно- 
актовки, без много жило 
в текстовете. Но за омет-

член на група яа Радио 
Скопие.

Тазгодишното .Проки
сло лято", най-шечатлява 
що досега, показа с как
ви музиканти Димитров
град разполага. По едно 
време на сцената ое на
мираше оркестър от де
оет извънредни, не само 
талантливи, гао и школу- 
вани музиканти, за коигго 
като че ли няма никакви 
тайни в музиката. Дими
тровград винаги е имал. 
инструментални оолисти, 
но. струва ни се че нико
га толкава яа брой и тол
кова качествени. Това е 
резултат на упорита ра

ка на това музикалната бота още от основно, а 
част от програмата зае 
две трети и наистина бе
ше на почти професио
нално ниво. Кошкото мно
го и да има в Димитров
град солисти на народна 
и забавна музика, пое пак 
тазгодишното „Проклело 
лето" измина под името 
на Петър Гишв. Той и 
досега беше известен на 
димитровградската пуб
лика. Забелязва ■ ое че, 
турнето, което е имал с
една испанска инструмен- БРИГАДИРИ ОТ НИШКИ РЕГИОН ОТНОВО НА МТА „МЕДВЕДЖА — 87" 
тайна група по цяла Юк> 
славия, е оставило поло
жителна .следа и на ре
пертоара и на начина 
на пенне. А тъй като той 
доста отдавна се е пред
ставял пред авсията (дими 
тровградска) публика то 
и аплодисментите, които 
събра бяха френетични.
Такива бяха и за още 
един нашенец, който по
вече ..«кита по света" ог- 
нолжогТО .е и родния си 
град. Става дума за изве
стния имитатор Ранно Ра
нгеле® който преди изве
стно време се завърна от
успешно турне по Аветгра. пълнителми начини, за да 
лия, където е

.или

си-
визпълнение на 

тя изоб- ктаига на

на терена въодушевено 
разказват Любица Зубо- 
вич от МТБ „Иво Лола 
Рибар-" (Гроцка), Саша 
Чекалич от . МТБ „Хрис- 
тиян Тодсровски :— Кар- 
лош"~ (Онопйе), Геран Йо 
зич от МТБ „Максим Ку
юнджич", Един Кошута 
от Тутган, член на сдруже
ната младежка трудова 
бригада на Движението 
на горяните в Сърбия 
„Мемчичло Попович — 
Озре.н".

. Десетата поред акция 
„Власина" излъчи още 50 
ударника. Голям е броят 
на бригадирите, които за- , 
минаха за родните, ся ме-

сетне в средното учили
ще.

Въпреки сравнително 
скъпите билети (1000 ди
нара) голямата зала на 
Центъра за 'култура беше
изпълнена до последно 
място. ста с грамоти, - дипломи 

и други бригадирски прм-
М. ЯневА. Т. знания.

Младите изпълняват обещанията си съгласие от трудовите си 
колективи.

Окуражени от хубавите 
си постижения в майока- 

. та омяна «а младежката 
трудова акция „Медвед- 
жа — 87", членовете на 
бригадата „Ратно Павло- 

град и Ражан, на които ■ вич — Чичко" та тръпва- 
са познати работите в не заявиха, че и извън

редната омяна ще бъде 
оезон на ударнически 
трр. „Мвдведжа" е хума- 
й-а акция и това ни е, до
статъчно силен мотив за 

резулта-

В бригадата на МОК на ССМ са работници от 
Ниш, Прокупйе, Алексинац, Свърлиг, Мерошина, Кур- 
шумлия, Димитровград и Ражан

Младите Обещаха, 
по време на първата мла 
дежка трудова акция в 
М.едшеджа ще електрифи 
пират 21 селища, ио по
ради бойкота на бригади 
те от Хърватско ое нало
жи да се изнамират до-

деюегина рабонтици от 
Ниш, Прокупйе, Алекси
нац, Овърлиг, Мерошина, 
Куршумлия, Димитров-Затова бригадите от -ня

кои градове отново се 
върщат по селата на та
зи 'изостанала община.

В неделя от Ниш за 
М.едведжа замина брига
дата на Междуобщигаска- 
та конференция на СОМ 
„Ратко Павлович —1 Чич
ко". Съставена е от трм-

че

прокарването на далеко^ 
проводи и изграждането 
на електрически мрежи.
През следващата седми
ца ще им «е приобщят 
още деюетина' работници, 
които трябва да получат бригадирите.

изключителни
ти" — като един зая®ихз

бил като ое отстои даденият обет.
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БОСИЛЕГРАД
*

Реновнране иа 

кооперативния дом 

в Бранковцн

ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА 
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ССТН 
ОБЩИНСКИЯТ КОМИТЕТ НА СК 
ОБЩИНСКИЯТ ОТБОР НД СУБНОР 
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ССМ и 
ОБЩИНСКИЯТ СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ 
в Босилеград

■на населението в общината — трудещите се 
и гражданите, учениците, младежта, бойците

ЧЕСТИТЯТ* Д°домове Гвос^лег^адскГ^бщина К00ператив-

и^дом04,, 1с7елоДБНаРа- ^ ^
динара Бранковци са обезпечени 5

ниге

8 СЕПТЕМВРИ — ДЕНЯ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА 
БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА ОТ ФАШИЗМА

милиона

Общинската самоупра
на ин-

средетва обезпечи около 
4 725 176вителна общност 

тереоите за образование, 
култура, физическа

•и им пожелават нови Лични и колективни успехи 
и нови трудови победи в изграждането1 на самоуп- 
равителното ци, 
общество.

динара, а оста
налите средства отпусна 

кул- Републиканската СОИ за 
култура.

Понастоящем, еа обез 
печени

социалистическо и необвързано\туира, детока 
защита 
съдействие •

оо-циална 
©Босилеград н

с компетент
ните релублик ансми 
ституции, а преди..

оредств-а и за ре 
новиране «а залата в ко
оперативния дом в Горна 
Лисина - 2,55 мштиона ди 
нара и 5* милиона динара 
за залата в

Кюмюнтарин
всич

ко с Републиканската 
СОИ за Опит за изнудванекултура полага
усилия за създаване 
условия за

на кооператив 
ния дом в село- Братков
ци, коитС' са в твърде ло 
шо състояние, особено за 
лата в село Бранковци.

Дебри Рангелов, секре 
тар на ОСОИ за образу
вание,
ка култура, детска и со
циална защита, подчер- , 
та, че обезпечените сред 
ства няма да бъдат дос
татъчни. Но въпреки те
са-. ('.чо:.иранете на по-

Училищната- година е на прага и нипге родители .в Куса врана ц Т. Одо- 
самоупрашителната общност за осно®- ровци е отговорено: \нека пратят де
по образование в Димитровград е из- цата си в интернат в с, Стрелъц (къ- 
п равен а пред трудноразрешим ©ъпр'ОС. дето съществуват наистина извънред- 
Именно-, поради известното вече пре- ни условия) а ще бъдат обезпечени 
късване на пътните съобщения вждре средства-от по 30 хиляди динара за 
лото на р. Ерма 13 ученици от Т., ученик!
Одоровци и Куса врана и © началото

по-съдържа- 
теяна и плодотворна кул 
турна
фицирането на 
общината са

изява. С електри-
с елата в

създадени и 
основни предпоставки. 

За целта общинската 
СОИ за образование, ку 
лтура, .физическа

култура .физичес Одорювчани и куоовранци, като че
на настоящата година ое налага- да ли са недоволни от предложението, 
се’ учат в Звонци или Суково. Кактокулту- Т'ози опит да се лови в мътно пр- *■ 

ради създаденото извънредно положе
ние в Поерм1ието може да се илюстри 
ра с още един пример. Родителите на

ра, детска и социална за 
. "щита-, отпреди и миналата година — родителите 

депата са решили да ги пратят в Су
рово. И не би имало нищо лошо в

нагодина— 
две започна да рея свира 
коопе ративняте 
т.е. залите за 
манифестации в тях в от 
делни районни центрове.

домове. ако тези дни някои родители не вър- едно дете, с постоянно местожителст- 
шеха натиск върху самруправителната ео в- Димитровград, „се преселват" в 
общност за отпускане на по 70 хиля- Тр. Одоровци, за да могат да вземат

(.интернат пари...

културни . оочените две зали, тези.
дни ще започне, а остатъ 
ка на средства ще бъдат . 
допълнително ‘ обез п-еч е - 
ни — част от собствени, 
и част от други източни-

зади динара по ученик 
или квасуира и др.) за разноски! По- Ако със срутването на скали й зе- 

на мна маса бяха създадени затруднения 
със съобщенията, снабдяването и др. 

затруднения, проблеми, то не бива да се правят 
самоуправителната опити за облатодетелствуване от това >

Д-ооега са р-енозираяи за 
лите в Долно Тлъмино, 
Долна и Горна Любата и 
Долна Ли сина. За ренсви 
рането на залите в посо
чените районни центро
ве са изразходвани око 
ло- 15 604 176 динара, от 
това общинската- самоуп 
равителна сбщност за 
образование, култура, фи 
зическа култура, детска и 
социална защита от свои 
ге скромни материални

чтл колкото струва издръжката 
студпнт в Ниш или Белград.

Стеснени от редица 
работи и ците. от 
общност са поискали съдействието на бедствие. 
Общинската скупщина. Въпросът е 
щателно обсъден и на заинтересова-

ци.
Рангелоз изтъкна, че и 

занапред ще се полагат 
усилия за обезпечаване 
на средства за реиовира 
нетр и на останалите за- 
л"Л в ксоиерати1вн1итг до
мове в общината 
жив, Брестница, Райчило 
-стш и ЛГУГИ.

М. А.

БОСИЛЕГРАДГло-

Учебните занятия навремем. я.
енлеград, както ни уведо
ми директорът 
ВАСИЛЕВ нозата учебна 
гоетина се поюреща с нови 

Стоименои подчерта, че ,,нагледни средства. Обзаве 
броят на учениците през дан: е кабинет по икономи ■ 
нозата учебна година чююка специалности части 
иде бъде на миналогоди- чн:оса .набаъ&ни изчигсщи-

Как ще се реализира 
двуезичното обучение в 
основното училище в Бо 
оииеградака община, пр 
ието по принципа на ди
митровградското. през но 
вата учебна 1987/88 го
дина
ди. Още по-вече, че то
зи ейд обучение започва 
без съответните подпотоз 
кл-. семинари и кръжоци. 
Според думите на ВЛА
ДИМИР СТОИМЕНОВ, 
носият директор и а оси: 
уч-ще ..Георги Димитр
ов". част от възникващи 
те проблеми е разрешен 
на, двудневен семинар, но 
топа не с достатъчно. 
Имен,но, касае ое за нема 
лки промени . във възпи
тате лио-образси а теля и я 
процес и че от началото 
ма новата, учебна година 
в трети и оедми клас се 
прилагаонов план и прог

рама, за което също са 
били необходими подго
товки.

ГАНЧЕХудожествена галерии
8Ш2

'
:

:.

остава да сс ви- шжо р шиите 
1250 ученика, ■разпреде
лени в 77 паралелки (47 
от първи до четвърти и 
30 от пети дб 0'Сми клас).
В е. Зли, дол училището 

■ е закрито., понеже са ос- та3и. учвбна 
танади само двама учени запланувани 14 пара-лел-

около тглни машини и компю- 
тъори. С том обучението 
ще бъде до значителна 
степен осъвременено. Ин 
ак в средношколския об 
разен атглея център през1*

II 1Х>дина са
Ш.1 ШШ ка. ки с около 450 ученика.^ш■/, -М По въпроса за учебни

ците Стоименов изтъкна, 
, 'че и тази учебна година

Остър проблем представ 
лава липсата на помеще
ния. поради което учеб-

Р 'I
.

\ ;
остри проблеми няма. По - ните заетия ще ое прб- 
вечето .учебници са оси-т кос-В'сждат в две смени, 

то яаблагоприятцо ще ое 
отрази върху реализация 
та' на учебната програма.

гурени, а едно чиедо ще 
пристигнат тези дни.

И средношколският об 
рлзователен център в Бо

ФигураНикола Антов ^
(М. Я.)I
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СТРОИТЕЛНА ЗАНАЯТЧИЙСКА КООПЕРАЦИЯ

рра^еЬинар
ро. босилеград . на всички трудови хора и граждани в общината 

И ИМ ПОЖЕЛАВА НОВИ УСПЕХИ В ПО-НАТАТЪШНОТО 
ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЩИНАТА И СТРАНАТА. ■ЧЕСТИТИ

Осмн септември — Деня на 

освобождението на Босилеград- 

ска община от фашизма

/
ПОЛЗУВАЙТЕ УСЛУГИТЕ НИ. „Граджевинар", СТРОИ БЪРЗО, 
ЕВТИНО И КАЧЕСТВЕНО!

10 „Босилеград" Ш КОМРАЗ
в Босилеград

Л1С081-АХ/ЩАс основните си организации на сдружения труд: 
„СЛОГА” за търговия и гостилничарство, 
„УСЛУГА” — за услужна дейност 
„ИЗГРАДНЯ" — за строителство ОСНОВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СДРУЖЕНИЯ ТРУД 

„БАЛКАН"- Димитровград

НА ВСИЧКИ ГОСТИ И КЛИЕНТИ, ТУРИСТИ; НА ТРУДЕ
ЩИТЕ СЕ И НА ГРАЖДАНИТЕ ОТ ДИМИТРОВГРАДСКА 
ОБЩИНА И СТРАНАТА

ЧЕСТИТИ » СЕПТЕМВРИ — ДЕНЯ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО

„НАПРЕДЪК” — за селско стопанство и изкупуване и 
ОБЩИ СЛУЖБИ

. НА ТРУДЕЩИТЕ СЕ И ГРАЖДАНИТЕ 
В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА .

ЧЕСТИТИ

ОСМИ СЕПТЕМВРИ — ДЕНЯ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО с пожелания за още по-хубави уоп-ехи занапред 
„БАЛКАН" ПРЕДЛАГА:

НА ОБЩИНАТА

И ИМ ПОЖЕЛАВА НО-ВИ ЛИЧНИ И ОБЩЕСТВЕНИ 
ЗАВОЕВАНИЯ В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОТО ИЗГРАЖДА
НЕ НА ОБЩИНАТА И СТРАНАТА.

■ ГРАЖДАНИ, ПОЛЗУВАЙТЕ УСЛУГИТЕ НА ОРГАНИЗА
ЦИИТЕ НИ! ЗАЕТИТЕ В ТЯХ ПОЛАГАТ УСИЛИЯ ДА БЪДЕ
ТЕ ДОВОЛНИ.

Своите заведения на частни и обществени лица за органи
зиране на части и иобщеешеии увеселения и 
семинари и други облици на масово ко-нтактиране 

* В заведенията -на „Балкан”

тържества.

ще намерите всички видове пи
тиета и безалкохолни напитки, ястия, стаи за- нощуване и 
други видове туристически услуги
Посетете заведението «а „Балкан” на пранично-пропусква- 
телния пункт „Градини”, съвременния хотел-ресторант „Бал- 

* кан" в града и останалите заведения на „Балкан' .
В заведенията на „Балкан” -винаги ще бъдете навреме и ка
чествено обслужени!

гоячггно С1СКТЯОРЯ УЯЕОМО РЯЕОЦгеес » Я ■ I 3

8СШК ШБЧ8Т1ША С11МЕГЧ1Н РК01ХУ0ИА
ТРУДОВА ОРГАНИЗАЦИЯ „ДИМИТРОВГРАД"
На трудещите се в- Димитровградска община

ЧЕСТИТИ 8 СЕПТЕМВРИ — ДЕНЯ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО

НШНОЕЦЕНТНАКЕШ^ШШ
ТЕЪвГОН 0Б-2ОЗ • ТИ1Х 1вТв4 • ТЕ1ЕвЯА М: Е1ЕКТЯОУ1АЯ1МА

СУРДУЛИЦА

с пожелания за ииооии трудови резултати И успехи в -социалис
тическото излраждане
„ТИГЪР — ДИМИТРОВГРАД" ПРОИЗВЕЖДА:
*' Аштогуми (вътрешни и външни)
* Разни -видове гумени обувки (работнически, за ловци 

•и риболовци и други)
* Работнически обувки със специално предназначение: за.ми

ньори, горски работници и пр.
* Лачени дам-сии и детски ботуши -с различна раздаваха-
* Гумени опинци и балетанки
* Различни нидове гумено-технически стоки -със и без метали 

с -различно предназначение
* Тръби и профили, намиращи широко приложение
* Гумени фолии (с различно качество), гумени нишки
* Машини за нуждите на гумарпкагга промишленост, прибори 

и калъпи, различна метална- галантерия

на трудовите хора .и гражданите 
Сурдулйшка общинав

ЧЕСТИ ТЯ Т

ДЕНЯ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО ОТ ФАШИСТКО ИГО

пожелавайки им дръзновени обществени 
оемейви поотиж-ен-йя. -

дела и лични и
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„ЕЛЕКГРОБОСНА" -ЯЙНР 
босилВеградИНИЦа за експлоатиране

Б^илИеТрИ^аЖХ^а^УД°ВИ ^ “

ЧЕСТИТЯТ

ТРУДОВА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ПРЕРАБОТКА НА КОЖИ 
„БРАТСТВО" — ДИМИТРОВГРАД

На всички трудещи ое и граждани

НА КВАРЦ —

Честмтносми септември - 

Деня на освобождениетоВ СЕПТЕМВРИ I — ДЕНЯ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО

НА ОБЩИНАТА ОТ ФАШИЗМА

УСПЕХИ ИЗГРАЖДАН Д'ПИЧНИ И. КОЛЕКТИВНИ -. в изграждането на обществото ни

като им пожелава високи трудови победи и постижения 
в изграждането на социалистическото самоуправление 
У нас.
• „БРАТСТВО" преработва всички видове кожи и изра

ботва полуфабрикати за кожарската 'промишленост, 
както и за. готови изделия от кожа

.^^^твОДСТВО°^^ЖГ~ БГсм"е“гЦр.д 

ЧЕСТИТЯТ „3 ДРАВЙЕ"
ЦЕХ ЗА ПРЕРАБОТКА НА ОВОЩИЯ И ЗЕЛЕНЧУЦИ — 
Босилеград

Лесковац

Осмя септември - Деня 

на освобождението
населението ® Бооилетрадска общинана

ЧЕСТИТИ

ДЕНЯ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО —

ОСМН СЕПТЕМВРИНА БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА
на всички граждани и трудови хора ю общината 

КАТО ИМ ПОЖЕЛАВАТ НОВИ ПОБЕДИ В ИЗГРАЖДАНЕТО 
НА ОБЩИНАТА И СТРАНАТА като му пожелава крепко здраве;и нови лични и 

обществени успехи занапред

ГОРСКО СТОПАНСТВО — Враня 
ГОРСКА СЕКЦИЯ —Босилеград

на всички трудещи се и граждани в 
Бооилрградска община

ЧЕСТИТЯТ

ДЕНЯ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА ОБЩИНАТА
ГАДНА ОГГАННЗАЦША КОН«КЦША

\ШС&ХУ073ТГЪ
\ ^^й-Т,Р°ИГРД^/ ^ НЕОГГАНИЧЕНОМ СОЛНДАРНОМ ОДГОВОРНОШПУ ООУрТ

ООУР нМЯ1ЛДОСТ‘‘ — ПРОИЗВОДНА СА н. с. о. 
ДИМИТРОВГРАД — М. ТИТА 1М- осмя септември

ПОЖЕЛАВАТ НОВИ ЛИЧНИ И ОБЩЕСТВЕНИ УСГ1Е-и им
ХИ ЗАНАПРЕД

НА ВСИЧКИ ТРУДЕЩИ СЕ И ГРАЖДАНИ ОТ ОБЩИНАТА

ЧЕСТИТИ

8 септември—Деня 

на освобождениетоКОМУНАЛНО-УСЛУЖНА
„КОМУНАЛАЦ" — ДИМИТРОВГРАД

праждаии от Димитровградскаое иНа всички трудещи 
община и страната като им поокелада още почвиюоади, трудови завоевания в 

производството и в изгражданото на 'Социалистическото 
самуправлсние у наю
„СВОБОДА" ПРОИЗВЕЖДА:

— Всички видове мъжка, дамска и детска конфекция
— Изделията иа „Свобода" ое отличават с високо каче

ство, модерна и съвременна крозка в многобройни
разцвети

— Искате ли да вървите 
на деня —
Търоетс изделията на конфекция „Свобода" I

ЧЕСТИТИ

I СЕПТЕМВРИ __ ДЕНЯ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО

виюоми трудови завоевания в оациали-като им пожелава 
етическото строителство в мрак с модните изисквания

на гражданите всички видове„КОМУНАЛАЦ" оказва
комуналнобитоии услуги
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САМОУПРЛВИТЕЛНИТЕ ОБЩНОСТИ НА ИНТЕРЕСИТЕ 
ЗА КУЛТУРА, ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ, ДЕТСКА ЗАЩИТА 
СОЦИАЛНА ЗАЩИТА И ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА 
В СУРДУЛИЦА

ЗДРАВНИЯТ ДОМ — ДИМИТРОВГРАД
Честит иа всички трудещи се и граждани

8 СЕПТЕМВРИДЕНЯ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО — ЧЕСТИТЯТ

5 СЕПТЕМВРИкато им пожелава високи трудови победи и завоевания в изпра-- 
ждането на социалистическото сам-оуправлен-ие у нас.

ЗДРАВНИЯТ ДОМ -оказва здравни услуги на населението 
и предприема превантивни мерки по 'Опазване здравето и 
жизнеспособността на населението

— ДЕНЯ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО

граждани и трудови хора в Сурдулишка обща всички
щина с пожелания за всенароден просперитет и много- 

-бройни лични уедсяи 
бройни лични успехи

ф С<\1Е1Ч1К<\ ЗАВОДИ „ЦЪРВЕНА ЗАСТАВА" — КРАГУЕВАЦ 
ООСТ „5 СЕПТЕМБАР" — СУРДУЛИЦА

на трудещите ое 
и гражданите 
в Сурдулишка община

„ГАЛЕНИКА" — СУРДУЛИЦА

ЧЕСТИТИ
ЧЕСТИТИ

Деня на освобождението 

Сурдулишка община
Деня на освобождението 

на общината
на

на всички трудови хора и граждани в общината, поже
лавайки им високи успехи на работните места и в живота. с пожелания за много нови обществени, семейни и лични 

уопехи.

„И НЕКС СТОЧАР” ГТ.-./Аоп: 1Г)1 »>( кн I .М '• , / Ь-‘ * 10)0

.‘•м.Ла.к- ' а®'-*»* — ш шгЖш

НА ТРУДЕЩИТЕ СЕ И ГРАЖДАНИТЕ 
ЧЕСТИТИ ДЕНЯ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО —на селскостопанските труженици, на трудещите се и гражданите

Осми септемвриОт Димитровград

със навоите -организации на сдружения трУД
* НИШАВА,
* ТЪРГОКООО
* КООПЕРАНТ

ЧЕСТИТИ

с пожелания за по-добри трудови резултати и успехи в 
изграждането н-а- социалистическите самоу-правителни 
отношения

„ВАСИЛ ИВАНОВ — ЦИЛЕ" ПРОИЗВЕЖДА:
— воички видове мебели за обществено обзавеждане и за обза

веждане на ча-стнм домове, какт-о и съоръжения за обще
ствени спортни игри. ■

— мебелите на „Циле" се отличават с високо качество, устой- 
чивост, а се продават по твърде достъпни цени

8 СЕПТЕМВРИ — ДЕНЯ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО

като им пожелава високи завоевания в селскостопанското 
производство и изграждането на -социалистическо 
-самоуправление у нас -
* „НИШАВА" организира селскостопанското производ

ство на- обществения сектор и -изкупува воички видове 
оелак-С|агоп.анска продукция

* „КООПЕРАНТ" организира селскостопанското -произ
водство на частния сектор

* „ТЪРГОКОО-П" снабдява наоелението с всички -видов-е 
индустриални стоки за широко потребление, ка-кто и 
хранително-вкусови изделия.

ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ „БУДУЧНОСТ" - БАБУШНИЦА

на всички селскостопански производители и граждани 
от Бабуш-вдишка община

ЧЕСТИТИ

6 септември — Деня 

на освобождениетоТУРИСТИЧЕСКО-ГОСТИЛНИЧАРСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ 
„СЪРБИЯ" — ПИРОТ

на всички граждани, трудещи се, туристи и гости 
ЧЕСТИТИ

НА БАБУШНИШКА ОБЩИНА ОТ ФАШИЗМА

като им пожелава многобройн-и уопехи' в живота 
:и труда
„БУДУЧНОСТ" организира селокостопанско про
изводство на територията яа общината, .изкупува 
всички видове селско стопански излишъци и оказва 
всички видове -селскостопански услуги 
„БУДУЧНОСТ" снабдява населението със селско 
стопански възпроизводедв-е-ни материали, както и 
със -стоки широко потребление

II[[ШИП — ДЕНЯ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО

НА БАБУШНИШКА ОБЩИНА ОТ ФАШИЗМА

с пожелания за >още по-високи завоевания в1 соци- 
'алисгпическойо строителство

, „СЪРБИЯ" със своите заюед-ени-е в ПИРОТ и БА
БУШНИЦА предлага на туристи -и многобройни 

- гости разнообразни гостилничар-око -ту ристич-е ски 
услуги
НОВОТКРИТИЯТ ХОТЕЛ В ЗВОНСКА БАНЯ 
предлага балнеоложки, възстановнителнм и други 
уотуги

ТО „АВТОТРАНСПОРТ" в Босилеград

на -всички трудови хора- 
и граждани в Боаил-е-градака община

ЧЕСТИТИ

ПРАЗНИКА НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА ОБЩИНАТА — 
ОСМИ СЕПТЕМВРИ
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Физическа кушура„,РМЛМ|) Творчески награден конкурс 

на списание „Мост"МЕЖДУРЕГИОНАЛНА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ — НИШ

ТЕЖКА ПОБЕДА С цел да насърчи творчеството в областта на ху
дожествената литература, науката и публицистиката 
на творците от българската народност в Югославия, 
списание „Мост" обявява творчески награден кон
курс за следните видове и жанрове:
® СТИХОТВОРЕНИЕ

рят .на „Будучност" 
едва ли щяха' да победят 
Победата на „А. Балкан
ски"

- „Будучност" (Първа Кутина) 1:0 (0 0) 
Димитровград, 30 август 1987. Спортен център 

„Парк , зрители — 500. Времето —- хубаво теренът 
тревист и идеален за игра. Голмайстор: Новица Ко
стов в 69 минута. Жълти картончета: Синиша Иванов 
от „А. Балкански" и Новица Таскович 
ност". Съдия: Драголюб-Спасим, добър.

Футболистите <на „Асен 
Балкански" усйяха 
вия мач от «.аютоящгля ое-

,,А. Балкански"
срещу „Будучност" 

от Първа Кутина 
но ще бъде 
отбора и за

■ВОРОЯТ-
• РАЗКАЗ
първа «награда 15 000 д-и 

13 000 „
11 000 „

и подтик за 
мла>дия тре

ньор Н-свица Алексе®, 
йто' с -работата

първа напрада .10 000 д/ин. 
втора 
трета

от „Будуч- 8 ооо ;,
7 000 „

ко- втора
ои наве- 

по-добри резултати
трата

М1нют.6 добре, особено в 
първото- полувреме.

До-машн1Ият отбор напа 
даше още откачалото- на 
мача, но тези .нападения 
не бяха . опасни. Създа
доха два^три шанса за 
■отбелязваме на голове но отбора на „Слобода": 
не ги реализираха. И ако- 
не беше сгрешил врата-

стява 
с о-тбора. • НОВЕЛА • ЕСЕ

първа 1на,гра1да 17 000 „
15 000 „
12 000 „

в пър-
пъ1рва маграда 17 000 „
в.тора 
трета '

зон. пред с.зоите зрители 
да спечелят д-Е-е точки. 
До първата по-беда 
наха мсто-го

В третия 15 000кръг „Асен 
Бал кан оки" гостува в Го-р 
на В режим а край Ниш; 
където ще се срещне с

втора
трета12 000 „

стиг-. 
трудно-, по- • НАУЧНА СТАТИЯ Ш ПУБЛИЦИСТИЧНА 

СТАТИЯдяваха ч защо то гостите 
трудно, 
от Първа Кутина играха

първа .награда 20 000 „ 
18 000 „ 
16 000 „

първа .награда 12 000 ,,
втора 
трета

отюслк-сто- се на- втора „ 
трета

11 000 „
10 000 „Д. Ставров

МЕЖДУОБЩИНСКА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ ВРАНЯ ГРУПА „ЮГ" ■УСЛОВИЯ НА КОНКУРСА:

Четири гола на Б. Воинович 1. Пра’В'0 ма у ч астие в- Т1радиц ис1н.ния твар ч е ски 
награден конкурс на сп. „Мост" имат само- граждани 
аа СФРЮ.

2/ Творбите, предложени за награда, трябва да 
оа написани -н.а български език — по- възможност на 
пишеща машина (раздел тройка) или четливо* на ръка 
и да имат обозначение (шифра). Авторите трябза да 
доставят ма редакцията по.три екземпляра от всяка 
творба, а исупето1 на автора, сложено, в затворен плик, 
със същото- обозначемгие «на творбата, се израща с 
пратката — с творбите.

3. Изборът .на темата е свободен -— според же
ланието и възможностите на автора.

.Препоръчително- е авторите ма научните и пуб
лицистичните тЕОрби (статии) да посветят внимание 
ш 200-11сд;ишн1иц.ата от рождението на Вук Караджич 
и 50-гс1ЦИ1Ш1Н'и)ната от идван/ет-з- на Титс- -начело на 
СЮК (ЮКП).

4. Обемът на маучмите и публицистичните статии 
може да бъде на1Й-мню«го до 20 страници -на пишеща 
машина.

„МЛАДОСТ" (Босилеград) : „МЛАДОСТ" (Прекодол 
це" 5:2 (1:0)

Босилеград, 28 август 1987 год. Игрището „Пес- 
кара" край Драговищица. Зрители около 200 души. 
Теренът тревист, времето подходящо за игра. Голма
йстори за „Младост": М. Цветков в 8 минута и Б. Во- 
инс-еич в 53, 62, 75, и 88 минута, а за „Младост" от 
Прекодслце: Д. Златков в 57 минута (автогол) и 
Д. Никслич в64 минута. Жълти картончета: 3. Мла
денов и Д. Златков от домашния и Ч. Ничич, Д. Ни- 
колич и Б. Попович от гостуващия отбор. Червени 
картончета: 3. Младенов от босилеградскйя и Д. Ни- 
колич от прекодолския отбор.

Въз втория кръг на таз рЬонстзо-, бсоштепрадокият 
годишното футболно пъ отбер висо-к-о порази но

навлезлия в дивизията от 
бзр „Младост" от Преко- 
д сит Ц)И. В същност 
тата от 5:2 бе и най-доб 
ро отражение на рилите 
и опитността ма диата от 
бора. Босилеград оките фу 
•тбслисти от първия 
последен съдие-н . сипнал 
имаха превес в играта, съ 
здадс-ха далеч по-голям 
б р-0'Л гол сой 
и нямаше да бъде ника- 
кза изненада ако- геету 
ващия -отбор, всс 
без опит, беше* претърпял 
по-голямо поражение. Н о

резул-

д-о-

п-оложония

още

и при играта на дсмаки- 
праз.ни1на.ПИОНЕРИТЕ В КУПАТА НА ЮГОСЛАВИЯ ните се ос-е ща 

Двата гола, от конте- еди 
ния бе автогол на Д. Зл 
атюрз, приеха след

5. Последен срок за доста® ям е на творбите 
творческия награден ксгткурс на „М-сет" за 1987 год. 
е 10 ноември т.г. Твербите се доставят на адрес-. ИЗ- 
ЛАТЕЛСТВО „БРАТСТВО" — ЗА ТВОРЧЕСКИЯ НА
ГРАДЕН КОНКУРС НА СП. „МОСТ", Кей 29-та -де
кември № 8, 18^00 Ниш.

Резултатите ще бъдат съобщени чрез в-к „Брат
ство" и другите средства за ма-осеа информация на 
българската оо,рю'Д1Ноот «в Югославия.

РЕДАКЦИЯ НА СП. „МОСТ"

на '»Раанични« беше по-добър
пре

пий-ФК „А. БАЛКАНСКИ" — ФК „РАДНИЧКИ (Пирот) 
2:5 (0:2)

Димитровград, 30. 8. 1987.
, В състезанията за Ку
пата на Югославия пио
нерският -отбор на „А. Ба 
лкански" от ' Димитров
град загуби мача срещу 
отбора на пиротски „Рад 
штчк-и" с 5:2. Това беше 
пърдия кръг от разигра
ването за Купата на Юго
славия в Нишки регион, 
в който ое срещнаха ди
митровградски ,,А. 
кански" и пи.ротоюи „Рад- 
иички" като победители- 
те на територията на 
ОФС Пирот.

Тов-а, без съмнение, бс- 
ш% подям успех за пио- 
яерите ст Димитровград, 
които вече трета година 
наред нямат раван на се
бе си отбор в територия
та на ОФС Пирот.

В бсрба^с много по-под

късване на играта, 
добре потвърждават 
па. От друга страна 
бора ст Пр-екодолп-е, в-сс

то-
0'Т-го-твония отбор на.,,Ра.д- 

нички" „А. Балкански” не 
беше равноправен против 
.пик и заслужено загуби 
мача.

Инак стартът на пио
нерското' първенство в ре
гиона ще започне на 13 
септември. В първия кръг 
„А. Балкански" ще се 
срещне с отбора на ЕИ 
„Младост" — Ниш в Ди
митровград.

. още неопитен .повечето 
защищаваше своята, от- 

атакуваше 
лемаш-

ксякото
към вратата па
пия отбор. НА 10 'СЕПТЕМВРИ В БОСИЛЕГРАД

В1 следващия трет кръг 
боежлограденият отбор го 
сгугаа също на -н-сизовлез- 
ли-я отбор ФК „Флямур- 
тари" от Търндаац.

Акция по кръводаряване
не и афирмацля. нЗ та
зи хуманна акция е' бт 
отделно значение. Разби 
ра се, най-силното оръ
жие е личният пример.

Могат ли скромните 
резултати- в първата ак
ция по кръводаряване, 
проводона през средата 
на май тази година в Бо' 
оячюград. (отзоваха ос 
само 19 души), да ое 
наваксат ще покаже вто
рата, конто ще се -прове
де на 10 септември тази 
година. Сигурно е че мо
же. Обаче за това тряб-‘

Бая-
ЛТ ЯД. с.

ТЪЖЕН ПОМЕН

Инак, в Общинската 
организация на Чер®е- 
ния кръст ни уведомиха, 
че тези дни в някои ор
ганизации -на сдруже
ния труд -поне в тези п-о- 
голямите що ее проведат 
съответни сказки (в «я-

На 5 септември се из
вършава

ЕДНА ГОДИНА
нашия милот смъртта на

и никога непрежалим
ва. не като досега, да се 
грижат .оа-мо няколко 
души от Общинската ор кои вече оа <и проведеш), 
гаюизация и,а Червения 
кръст, а воич-ки субекти.
Преди всичко, .най-о-тго 
вориите в о-бщсств-еио-по

на ксито за значението 
на акцията и за значение 
то на кръвта в съвремена 
та медицина щ-е говорят 
специалисти от Здравния 
дом.

• ПРОДАВАМ къща с 
дворно място от 800 кв. 
м. в Димитровград на ул. 
„Сутеска" № 14. За спра
вки и допълнителни пояс
нения се отнесете на сле
дния адрес: Георги Геор
гиев, Ниш, Катичева 3/10, 
Тел. (018) 43-470.

Лукавицаот с.
Димитровградско

Времето минава, но никога не ще заличи спомена 
но Теб!
Поклон пред светлата Ти памет.

Опечалени:
Съпруга Христина, син Бобан, майка Всрка, брат Горян

л-ити.че-окитс и трудови ор 
гаш-1заци1И. Приносът на 
.просветените и здравини -ра 
ботн-ици н популяризира- М. Я.
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Карикатурен екранМАЛКО ШЕГА — ПОВЕЧЕ 
ИСТИНА

НЯМА ГО 

ДИРЕКТОРЪТ Л-Х-'Ь-
->с лХ Бои” Мишо'V

13Това ое случило в конфекция 
„Овобода". Един ден позвънил 
телефонът. Телефонистът ведна- 
га ое 'Обадил.

— Дайте ми директора!—ка- 
зал някой.

— Няма го! Днес отсъствува! 
— отвърнал телефонистът.

— Добре тогава, дайте ми за
местника му!

— И той по няма. Излезе за 
малко.. .

Непознатият потърсил още 
неколцина шефове, но всичките 
били излезли „за малко". Накрая 
телефонистът не изтърпял и ка
зал:

Улете онядън унукат ко ала и оди вра 
та заока:

— Дедо, дай „два сома"!
— Полък дедин, кии „сомове" са па

тражиш?
— Две наве илядарйе! Дошъл йе „Во

лан Милко" у мотелат, бърже док има йо-
ще место.

Кой. йе па тия „Волан Милко" съга?
И ако йе болан газо че тражи по мотелат?

— Б.ре дедо, Милко йе вузбалер. У не- 
делю яе илра ужйим бил болан... А те га 
съга жив и здрав у мотелат. Нагърнули и 
партизановци и звездаши.. да га виде. Цел 
събор йе преди мотелат, а за- унутре и да 
ие те юратим.

— Да беше рекъл дошла йе Лепа Бре- 
на ■— одма да ти дадем па:ре. А сно неки- 
кав вузбалер...

— Е дедо, види ое дека яищо не си 
знайеш 0(д вузбал. Не йе он „.некиказ", а 

най-добрият у нашуту землю. Да знайеш 
само ко се раопишу вестниците пред утак- 
мицу: те зд.рав йе, те не йе, че играйе — 
иема да играйе... Само-да послушаш парти 
зановци и звездаши ко се препирайу, кара- 
йу, а понекига- пушне и нечия глава...

— Е, чак ли дотам се стидза?
— Стидза ое, стидза, ама айде бъркай 

се че закъснейем!
Видим я, пори на детето под петете, 

дащо му две илядарйе и оно излете ко стре
ла из вратата.

Призори се и те ти га унукат, цъвну на

— А бе, другарю, щом го ня
ма директорът — и другите ги 
няма! А кой ги търси?

— Директорът! ■— отвърнал 
генералният директор на „Ово
бода". ИЗВОР ВОДАМ. А.

Извор вода извирала бистра студена 
ем студена, ем цървена сва замърсена. 
Пийемо 1)у дън до пладне, воду блютаву ■ 
болуйемо сву ноч после, воду отровну.

Песак, землю и боклуци съг си пивкамо 
със бубрези не смо добре, све се свивамо, 
Повърчамо, гади ни се, све не смо добре 
тека ни йе кико ни йе, залете се бре. вратата:

— Да ие жалиш дедо парете що 
даде, тека съм се провел убаво, 
нема туя добриню да- ти забсварим... 

— Айде растравляй!

ми
никигаА били смо арабийе, арно си ни беше 

кве су съга тея муйе що ни сполетеше!? 
Що си более накарамо, що се изтровимо 
с пъртопопинскуту воду баш се утавримо! — А бе кво да раопраям: йедва се 

усуну унутра. „Болан 'Милко" заседъл на 
йедну масу, около шега се струпал народ. 
Питуйу га оваща, а и сн мм еваща одпова- 
ра. Он и не мислил тука да дойде, ама по- 
шъл с колата на Пикси, па ое покварила и 
наоилу требал да чека. „Е що с колата на- 
Пикси, ка йе он зшездаш?" — гтитуйе йе- 
дън партизанешац. „Е ний е смо си другаре, 
а ка играйемо — тъпай не се познаваме..." 
„А «юй че бие у нвделю — „Партизан" или 
„Звезда". „Моят тим сигурно не победи!"— 
каже он. „А кой йе тв'Ой тим — дойучера 
игра у „Звезду", са 
надидза йерно дечище. Он ое 
ула», не га чуйе уж!уим.

А за. келнерете 
опраям. Толкова

Извор вода извирала, бистра, студена 
ем студена, ем цървена сва замърсена. 
Пийемо Ьу дън до пладне, воду блютаву 
болуйемо сву ноч после, воду отровну.

[

Зденка Тодорова

СпокойствиеШШтЪшнтю
ги у „Партизан"? —

напран на

у мотелат да не ти ра- 
щдине идем у мотелат, 

пребе да Ьи окаш по неколко пути. А съга 
ое растърчали но5е че си потроше... Па и 
„Болан Милко" арнатд 
За болнога човека 
поимгакуйе.

ои ое распиштсмьил. 
здравата ои аенуйе и

У мотелат рошили 
<жайу по йеднога 
Тека кажу че имайу некой 
легье.

сдсъга натамо да 
„болмога" оваЬи пут!

динар и за дс-
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