
ЕрлмгИо С указ ва 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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В ДНИТЕ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО 
ОТ ФАШИЗМА

СУРДУЛИЦА

' ''.Г ■ В градския парк ще бъ 
де открит бюст на В АСО 
СМАЕВИЧ, виден деец на 
ЮКП и един от организа 
торите на народното въс 
тание в църнотравско-сур 
дулишки край. На митин 
га, който ще бъде устро
ен по този повод, ще гово 
ри ВУК БАЙОВИЧ, един 
от организаторите на на
родното въстание в Топ- 
лица и съратник на Васо 
Смацевич.

На тържествена сесия 
на Общинската скупщи 
на в Сурдулица, която ще 
се състои на 5 септември 
по случай Деня на освобо 
ждението на общината 
от фашизма, председател 
ят на ОС МИОДРАГ РИС 
ТИЧ ще докладва за ре
зултатите на обществено- 
икономическото развитие 
през изтеклия едногоди
шен период. След това 
ще бъдат връчени септем 
врийски признания.
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АКТУАЛНО
К. Г.

Да извадим главите си от пясъка ДИМИТРОВГРАД БАБУШНИЦА

Модерннзн- НЗКЛЮЧИ- 

раиа кланица 

н път

„Искаме оръжие!" еднакво са 
ни и ония, които не са направили ни
що (а. са били длъжни и са могли) да 
бъде ликвидирана контрареволюцията 
в Косово. Те не могат вече да се кри
ят зад „дейността на сръбските нацио
налисти" и с някакво си „безпринцип-1 
по именуване" да хвърлят прах в очи
те ма обществеността.

винов-Бурята на народния револт поради 
страната, а най- 

неспособно-
лошото положение в 
много поради безсилието. ТЕЛНОстта и неготовността на държавните 
и обществени органи да потушат теро
ра на албанските сепаратисти над сръ
бското и черногорското население в 
Косово, сериозно обезпокои и 
жи, дори може да се каже — 
ши бюрократите, 
собствените си позиции и личната

ДЕЛОВО
загри- 

и спла- 
които предпочитат

Денят на освобождение 
то на Димитровград ще 
бъде ознаменуван с тър
жествена сесия на Общ- септември, 
ниската скупщина, на 
която ще бъдат връчени 
признания- По повод пра 
змнка ще бъде предадена 
септемврийски награди и 
на употреба реконструира 
пата и модернизирана кла 
1-п ща ‘ и ще започне изгра
ж да пето на пътя, който ща търси всеки динар да 
ще свърже обектите на бъде изразходван разум 
„Компас" па границата,
А в го—базата и „Югопет- 
рол” с автопътя-

Денят на освобождени
ето на Бабушнишка об
щина от фашизма — 6

ще бъде оз- 
нзключител-

Загова и на авангарда на класата 
и народа не може да бъде безразлич
но когато нейните становища, относнонад интересите на работническа

та класа и народа. Обезпокоени и спла 
шепи, те се обаждат преди да 
„извикани". Довчера се кълнеха

широките ра-

власт
наменуван 
мо делово: без манифеста
ции и пиршества, както 
в предишните години. Още 
повече, че природното 
бедствие, сполетяло об
щината през юни щ засег
нало 32 од общо 53 сели-

сгановищата па изпълнителните й ор
гани вече ма утрешния Ден се анули
рат от тази съща класа и народ. Чети 
ри председателства от различни равни
ща, някои остро, други умерено пре
дупредиха, да ис се организират про
чисти и събрани» и да че се отива 
тях. А 'събранията се редеха едно след

ги има

бъдат
в по

литическата зрялост на 
ботнически и народни маси, а днес, ко 

обявиха против тях,гато масите се 
против лошата им работа и бюрокра- 

своеволис, те говорят за
на

тическото им
кого-

жаден
някакви манипулации с народа, 
то националистите превеждат 
през реката. Няма що — хубави ети
кети и хули. Служейки се с известно
то заместване на тезиси, бюрократите 

преден план дребните ини- 
митинги като

И щедруго, вее по-масови, 
още. Комунистите се 
алтернативата: с народа или със стаио- 

(изпълнителните органи!). Не е
намериха пред но.

Сопред приетата прог
рама ще се сътои сесия 

А. Т. на Общинската скупщи- 
_____ на,*

нищата
нужно да се обяснява какво значи 
ва. Становищата не бяха спазени и се( 

така и ще бъде.

то-
измъкваг па
цнденти на протестните 
че ли тоя свят е слял и не видя ка- 
кво наистина се случи в Нови Сад, 
Панчево, Нова Лазова, Титоград, Ко-

знаеше, чс В Бабушница се предви
жда откриване на памет- 
иик-бюст на първоборе- 
иа от този край Бошко 
Богдановци, както и по
лагане на венци и цветя 
пред паметника-костур- 
пица в Бабушница.

СУБНОР съвместно с

БОСИЛЕГРАДКому е нужна такава разпродажба 
престиж на Съюза нана накърнения 

комунистите? За какво служи топа тру 
бе и безотговорно разделяне и проти- 

авангарда и народа?
Тържествена 
сесия на ОС

лашии ...
И някои вестници започнаха да пла

чат над съдбата на излъгания народ, 
раздават му уроци, умуват, предупре
ждават го и го плашат. Не мърдайте, 
нека ви газят, насилват, опожаряват,

не стане 
ли свободата 

четириде-

вопоставяие па

Сапо Кържавац> „Комунист" Тазгодишният Осми сел 
темцрп — Ден на освобо
ждението па Босилеград- 
ска община ще бъде озна
менуван трудово. В учили 
щата един., учебен час ще 
бъде посветен па този ис
торически ден, а по слу
чай празника на 8 септем
ври ще бъде проведена 
тържествена сесия иа Об
щинската скупщина.

младите ще организира 
поход По следити на луж» 
нишките'

гонят, не вдигайте глава да 
кръвопролитие! Като че 
на хората в нашата страна,

след победата на револю- 
обусловеиа от кръвопроли- 

заплашват те?

НА ВСИЧКИ ТРУДЕЩИ СЕ И 
ГРАЖДАНИ В ОБЩИНИТЕ БА 
БУШНИЦА, БОСИЛЕГРАД, ДИ
МИТРОВГРАД И СУРДУЛИЦА 
ЧЕСТИТИМ ДЕНЯ НА ОСВОБО 
ЖДЕНИЕТО ОТ ФАШИЗМА

Рсдпкцияти

партизани с 
подходящи тържества с 
Цернчйе н Стол. Оцелели
те пък бойци в основните

еет години
цията, е
гие!? Кого и с какво

Налага се да извадим главите си 01 
изправим пред истина- 

капка трябва да
страшния и иа- 

неприемлив, но и предизвикан 
митинга)

училища и средното учи
лище ще държат нстори 
ческипясъка и да се 

та, защото още 
препълни чашата. За 
пълно
лозунг (масово извикван на

часове, на конто 
спомени засе ще възкресят 

славните дни от НО Б-к.
Ст.Н.В. Б.
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Н АС IИ нI ПО СВЕТА
НРАНО-ИРАКСКИ ОТНОШЕНИЯ

ПРЕД МИНИСТЕРСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА НЕОБ ВЪРЗАНИТЕ II НИКОЗИЯ

Да се използуват обстоятелствата
ирапо-иракските мирови ирегово- 

^ секретар иа
миналата седмица 

атмосфера", едно

Значението'на самото дни 
женне , и нононастапалата 
международна обстанов
ка иа разведряване и роя 
ята му в тази атмосфера, 
КОЯТО роля укрепва, ще 
бъдат изтъкнати в отде
лен документ 
ция от Никозия-

движението за предстоя
щите трН години. Предсе 
дателетвува-щ досега бе 
Зимбабве. Сега официал
на кандидатура са издиг
нали Никарагуа и Зимбаб 
ас. Очакца се да ' бъдат 
приети политическа и ико 
комическа декларация-

В Никозия, столицата 
на Кипърската републи
ка, от 7 до 10 т.м. ще се 
състои конференция на 
министрите по външните 
работи на необвързаните 
страни. За това най-важ
но събрание на функцио
нерите на необвързаните 
между двете срещи са 
поканени шефовете на 
дипломациите на 101 члсп

Макар че 
ри, КОИТО 1

, ООН Перее де Куеляр през 
започнаха в Женева в „студена 

■ е сигурно: по-добрс с да сс разговаря за мир, от-
ковкото да сс разговаря чрез оръжие. Сигурно с ковкото га((1 борба за мир между Техеран и

бъде дълготрайна и тежка, какго бе 
тези две воюващи страни.

двата

последством генералния

.1

!' и това, че 
Багдад ще 
и пойната между

дс кл ара-

съседа
септем-

вой.на между
(започна на 22

Безмилостната 
почти осем години 

1980 година) и остави твърде тежки после-
само с го-

ИЗ СЪВМЕСТНОТО РУМЪНСКО-УНГАРСКО Съ 
ОБЩЕНИЕ трая

ври можат да се премахнатки на движението, .дока- 
то 15 страни и между на

дпий, които
лямо Ьваимпо разбирателство.

милион гробове, повече ми- 
осакатени и още повече опе-

Проблемите съвместно 
ще се решават

Тази война зад се-
родннте организации са 
поканени като наблюдате 
ле и 35 като гости.

бе си остави почти 
лиома души ранени, 
чаленн семейства и сирачета, които дълго ще я

все още 
време и

I
До , Ннколас Чаушески, про

ведени в понеделник в 
Арад.

Разговорите па иай-впсо 
ко равнище, проведени в 
конструктивна атмосфе
ра отразиха двустранното 
желание сътрудничество 
то иа партиите и народа 
на двете страни занапред 
да се подобри, със взапм 
ни сили да. се решат забе 
лизаните проблеми п да 
укрепва приятелството и 
добросъседството — каз
ва се в съвместно съоб
щение за резултатите от

последици е 
тях е нужно

участвупреди седмица 
ван&то си са потвърдили 
над 80 членки, девет наб

помпят. За материалните 
говори. Зарало да сс

време докато сс пресметне цената на разруше- 
фабрики, градове, пристанища, комуника-людатели и 23 страни и На конференцията за 

печат Чаушеску повто
рил,- че „въпросите за 
народностите са във вът 
решпа компетенция иа вс 
яка страна”, но е потвър
дил, че „Румъния не ще 
забранява отиването на 
онези, които искат да жи
веят в някоя друга стра

ните
организации като гости. 
Преди министерската ср 
еща тук от 5 до 7 т.м. ще 
се проведе подготвително 
събрание на високи фун
кционери на необвърза
ните.

Тази министерска сре
ща, на която нашата ст
рана тце вземе активно 
участие, е най-значително 
то събрание на необвърза 
ните между две срещи 
на най-високо равнище. 
Може би .ще бъде оцене
на като твърде значител
на понеже се провежда 
по време на динамични 
промени в отношения из 
общо, които движението 
трябва да използува та 

_ още повече да укрепи ро 
ля та и значението си.

На срещата в Никозия 
ще бъде избран и дома
кин за следващата сре
ща на най-високо равни
ще, а по този начин и 
прсдседателствуващ на

ЦИП II пр.
По време па преговорите особено значение 

ще има и въпросът В7>в връзка с пленените. В 
иранските логори, всред петдесетина хиляди (чи- 

крайно) се намират и около Пет- 
войната, които не

|

сло което не е
стотни бивеши участници във 
са иракчани. Преди всичко, касае за доороволии 
от Египет, Йордания. Судан и Либан, а 
палестинци. Особен проблем ще представляват и

огромна индо 
хомеиновци от

има и

знези иракчани, които след 
кринация са станали „по-големи 
самия Хомеини” и които не искат или не смеят 
да се завърнат в Ирак.

Особени трудности ще има и около утвърж
даването на агресора. Както е известно войната 
започна Багдад, но също така е известно, че
стълкновението до известна степен предизвика 
Техеран. Още повече ако се има предвид, че не 
признавайки никакви международни граници и 
отношения Техеран започна да, „изнася" ислям
ската революция и да се намесва в чужди работи.

Разбира се, има и други проблеми, които мо
жат да възникнат по време на преговорите. За
това тези мирови преговори ;не ще бъдат нито 
лесни, нито краткотрайни. Напротив, това ще бъ
де дълготрайна борба за мир, .която ще трае ме
сеци и месеци. Някои, на конто обстоятелствата 
са добре известни считат, че ще траят с години.

ФОРМИРАНЕТО НА БОСИИЛЕГРАДСКИЯ* НОП ОТРЯД И ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА БОСИЛЕГРАДСКИ КРАЙ ОТ ФАШИЗМА

Ч •

Босилеградският 
тизански отряд е форми 
ран на 20 май 1944 годи
на в Църна река (Търго- знат в отряда. Формира- 
вишка община) по - време мето па отряда предста- 
на ожесточени битки с влява събитие от истори-

пар- чки обстоятелства, както фашистки институции (об Втора/чета на отряда нз- 
и за числото на бойци- щиискиге управления и вестио време действува из
те, които трябвало давле полицейските участъци) и точно от Босилеград. Тя е

към създаване иа новата запалила и общинското
партизанска власт по се- управление в с. Извор. Та- вобождението на Босиле-
лата. Чрез сиихроииизира зи чета. на 26 юлн 1944 е град, Босилеградският от-

българската фашистка во ческо значение, с оглед ни действия отрядът напа имала тежки борби на Ми ряд предприема една след
йска (и по време на така местоположението, време да и опожарява общин- Левска планина с българ- друга акция На 4 септе-
наречената майска офанзи то и условията, които до ските управления в Би- ска фашистка войска и мври 1944 той разформи-
ва. Така пише Стоядин тогава съществуваха в то- стър, Долна Любата (пр полиция, излезли от Боси- рал фашистката власт в
Стошич — ДИЧО в - ста- зи край. По време на трети път), Горна Лисица леград. В тези сражения община Брестница. В ра
тната „Развитието на ан- формирането той имал 60 и Извор. Отрядът устано- са загинали двама парти-
тифашиското движение в бойци и до септември -вява редовни връзки с запи. Към средата
Босилеградски край”, ле- 1944 год; нарастнал на Босилеград, чрез свои съ- густ същата година фа-
четана в списанието „Мо- 250 души. При формира- трудпици.
ст” бр. 88/84, от която нето са го съчинявали бо В Църна река ,'съще- полк тръгва от 
предваме- извадки за фор- йци от Босилеградски ствуваше отделна парти- град с цел да 'нападне
миранеГо на отряда и за край, от България и сръб запека база в която се партизанската база в Цър а
освобождението на този ски бойДи, преди всичко отбиваха и пребиваваха на река. Осведомен

от селата Църна река, Ба- и български1 партизани, а ва, Босилеградският отряд
И Радовни- за нея се грижеше Боси- заема позиция на Бела во

отряда Ду- ца. Командир на отряда ' леградският НОП отряд, да, посреща,
член на е Васко Апостолов •— Ду- За нея той снабдяваше с ч когото цял

храна и оръжие. За тази 
Отрядът, покрай Друго- цел бяха ангажирани се

ляни от босилеградските Босилеград,
села, които на коне пре- 

българските карваха храна и муниция.

тройва събрания с насе
лението и създава органи 
на народната власт.

С наближаването на ос-

нните утринни часове1 на 
7 септември отрядът на
паднал фашисткото общи
нско

на ав-

шисткнят 36-ти оряховски 
Босиле-

управление в Горна 
Лисина. Охраната на уп
равлението е разоръжена, 

оръжието запленено. 
Проведен е и народен ми
тинг. На утреден, т.е. на 
8 септември 1944 . година 
Босилеградският НОП от- . 

ден води ря Д освобождава Босиле
град, с което този край се 
освободи от фашизма. С 
това завърши - един етап 
от въоръжената борба и 
започна нов живот.

за ■ то-
края от фашизма.

. -. . Един ден преди фор- бина поляна
мирането на 
шан Деведжич,
ОК за Враня устроил сре 
ща в къщата на Андон 
Стойкович с бъдещото ръ то, насочил дейността еи

с огън полка

катски. сражемия и отблъсква фа 
шистите към Църноок и

ководство на отряда, на в две насоки: към ликви- 
ноято били обсъдени вси- диране на Отрядът предприема и 

редица други акции. Ус-
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ПАРЕЗАНОВИЧ В ВАБУШНИЦАМИЛИСАВ
СРЕЩА НА КОМИСИЯТА ЗА ДАВАНЕ НА СРЕДСТВА
ТА НА СОЛИДАРНОСТ

ДОГОВОР ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ ИА ВРЕШЕ Югоизточна Сърбия 

изпълнява условията за 

помощ от цялата страна
На среща разговор 

по преодоляване следите 
от бедствието в Бабушни- 
шко, състояла се на 24

които остават трайно 
плодни, да се освободят 
от облагания и данъци и 
да се

тръби и да ги отстъпи нане-
ползуване; „Наисус” — 
Ниш е приел да санира 
един селски водопровод; 
на общинско равнище . да 
се организира среща с 
представители на „Наи- 

площи, сус”, регионалната СОИ

проучи възможност- 
та на такива семейства с 

Реггуб- напълно
август т.г. присъствуваха 
председателят на 
ликанската унищожени имо

ти да се обезпечат други 
селскостопански

комисия 
природни бедствия и 
мендант на 
ски щаб по 
щита Милисав Парезано- 
вич, секретарят 
сията, 
на МРО,
МОК на ССТН, предста
вители и секретари на ре
гионалните СОИ и

за • Бсички републики и покрайнини, освен СР Сло
вения, дадоха съгласие да се приеме договор за' соли
дарна помощ на засегнатите от наводненията

Комисията за разглеж
дане на искове за даване 
на средствата ма солидар
ност тези дни разгледа в 
Съюзния секретариат по 
финанси,
за вредите от наводнени
ята, които през юни 1988 
година засегнаха Югоиз
точна Сърбия-

Членовете на Комиси-

ко-
Републикан- които ще могат да се пол 

зуват за селскостопанско
по водно
предприятието за пътища 
за съвместно

е иа решения за защита на 
я обектите по водоснабдява 

не, пътя и моста в Любе- 
раджа.

стопанство ицивилна за
врелите и след това да се 
изготви предложение на 
договор на републиките и 
покрайнините.

На срещата е разгледа- 
информацията но и предложението на 

Изпълнителния съвет на 
Скупщината на СР Сър
бия републиките и покрай 
нините да обезпечат 10 
милиарда динара през 

ята, представители на вси 1988 година като аванс и 
чки републики и покрай- първа помощ за настаня- 
ниии, се запознаха от пане на жителите и дру- 
предварителна информа- ги спешни потребности в 
ция на Изпълнителния съ санирането на. последици- 
вет на СР Сърбия за ог- те от наводненията, 
ромните вреди в общини
те: Власотинце, Църна
трава, Бабушница, Пирот 
и Лесковац.

производство. изнампранена коми 
подпредседателят В инфраструктура

прието заключението през 
1988 година да се регули
рат шест пътни 
ления със съвкупна дъл
жина 62 км, които инак 
свързват

секретарят на

направ-
При електроенергията:

Електродистрибуцията в 
Бабушница да изготви са- 
национиа програма до 
началото на септември. 
Същото е залючено и за 

и спе-

инсти-
туции, ангажирани на та
зи територия, тема на раз 
говора бе санацията на 
района, засегнат 
родното бедствие.

двадесетина се
лища с около пет хиляди 
семейства, относно около 
15 хиляди жители; до 5
септември в Републиката ПТТ съобщенията 

В жилищно дело е за- окончателно да се дефи- 
на 1988

от при-

шно да се доставят на 
дирекцията иа „Копао- 
иик” на вермвициране.

За водните течения и 
поречия, с оглед на -из
ключително тежкото по
ложение и нарушеното 
състояние на водните те
чения, веднага да се при
стъпи решаване по пре- 

на отделни вод
ни течения и поречия, 
като при това конкретно 
се решават отделни уча- 

А стъии, защото е засегнат 
огромен район и нереал- 

изпъл- - но е да се очаква, че през 
си по 1988 година всичко може 

да се разчисти и санира.

пира част от санационна- 
та програма, регулираща 
санациите на местните пъ

ключено: до края 
година да се построят 6 

обекта, и тожилищни
два н Радининце, два в тища и да се установят 
Столи 'по един в Горчи- изворите на финансиране; 

и Грънчар; професи- Институтът за пътища в 
служба на Сек- Белград да ускори изгот- 

стопанство вянето на документация 
за строителството на мос
товете с предимство. До- димствб 

на обектите на съ- РЧ е предложено да се да-

На срещата на Комиси
ята има доста забележки 
върху бавното решаване 

Според информацията, на други вреди от природ 
съвкупните вреди възли- ните бедствия, каквито 
зат 810 356 милиарда дина са земетресението в Книн 
ра, или 7,46 на сто от об- и съседните общини през

нап 
онадната
ретариата за 
и финанси да проучи въз
можността за сдроителст-
вото ществения продукт на сто 1986 година и вредите от 

панството на СР Сърбия земетресението и навод- 
без покрайнините в пре- ненията в Босанска краи- 
дишната година. Комисия- на, също през 1986 .годи- 
та констатира, че въз ос- на. 
нова на тези данни за 
размера на вредите, са из
пълнени условията 
обезпечаване на средства, 
според договора за одо
бряване и ползуване на 
средствата на

локации, де предимството на стро
ителството на мостове, 
сетне на пътищата, 
предприятието за пътища 
в Ниш спешно да 
ни задълженията 
договора за пътното на
правление Звонци 
кита —=> Бучи дел.

ществуващите 
а по изключение да се 
дислоцират онези обекти, 
за които няма условия; 
носители за разрешаване Всички републики и по

крайнини, освен СР Сло- 
за вения, дадоха съгласие за 

обезпечаване -на средства 
на солидарност за вр.еди- 

. те в Югоизточна Сърбия- 
солидар- Комисията потърси от СР 

Словения още веднаж да 
Комисията заключи СР преразгледа своето стано- 

Сърбия час по-скоро да вище, понеже договорът 
достави официален до- не моЖе да се прилага 
клад за съвкупните вреди, все докато не го подпи- 
час — по-скоро да се из- шат всички републики и 
върши верификация на покрайнини.

въпроси 
трябва да бъдат домакин
ствата, като предварител
но бъдат подробно инфор 
мирани за начина на 
зуване на кредитите.

на жилищните

Ра-
Инак, според думите на 

председателя на 
волюб Миладинович, из
готвената санационна про 
грама в отделни части се 
реализира, по положени
ето е такова, че това ре
шаване трябва да се ус
кори, докато трае хубаво
то време.

ОС Сла-
пол- За водоснабдяването е 

решено: Общинският сек
ретариат по стопанство и 
финанси въз основа на 
нанесените щети на обек
тите за водоснабдяване 
да утвърди необходимите 
количества

ност.стопанствоЗа селското 
и горското дело е заклю
чено: „Ерозия" 
да бъде носител при сни
мане на унищожените 
лскостопански площи; на 
собствениците на площи,

Ниш

се-

Ст. Н.пластмасови

В НАВЕЧЕРИЕТО НА ДЕНЯ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА БАБУШНИШКА ОБЩИНА ОТ ФАШИЗМА

ни са огромно число до
мове, запалени са над 300 
къщи, училища и около 
три хиляди стопански обе 
кта. Почти всички способ
ни мъжи ..от 18 до 55 го- 
дмнин са били насила ин
тернирани на най-тежка 
физическа работа.

Народът от Лужница 
отдава дължимото благо- 
дарство и безмерна почит 
па всички онези, които 
сс бореха и гинеха за 
оповестените идеали, за 
братството п единството, 
равноправието на _всички 
народи и народности.

Паметници са издигна*

На призива на ЮКП и 
другаря Тито, народът от 
Лужница масово се отзова 
на въстание. До края на 
годината в Лужница са 
проведени повече 
жени партизански акции. 
В много села са формира- 

активи.

НОСЪТ НА ЛУМНА 1ЪМ Ш-а
въоръ-

Ппшс Аца Впдвиович

' ни политически
народоосвободителни 
бори, местни партизански 
дестини. През 1943 годи- вер.

формиран околийски фашистки военни и поли- 
ЮКП за Луж . цойски сили повече пъти

големи “—

от- партизапн, ползвайки се 
от гостоприемството па 

партизани, 
редици,

из пашата страна,-от кон
то 800 души завинаги ос
танаха па полесражения
та, като вечни стражари. 
Военните злодеи Горчи
ло», иоднолошшк Тутма-
нов, Мопсв, саднстът и 
други, както и пялата Ло
вна рота, както и наказа
телната експедиция 11 по
лицията ' нанесоха ргром* 
пи загуби и водеха нз- 
стребителна война срещу

на юг до Нишава па
Затова българските

се-

гославските 
попълват споите 
приемат помощ, биват обу 
чаваии, лекувани и въоръ . 
жаванн. Тук печелеха' н 
първите боеви опити. Гук 
са формирани Първа и 
Втора софийски бригади 
и Първа софийска диви
зия.

на е
комитет на
ница, околийски народен предприемат 
отбор и военио-територи- жески офанзиви, 
ални й тилни органи.

вра-

Прсз пялата Народоос- 
вободителна война Луж- 

дина за оперативната те- ница и Църпа трава бяха 
ЛИ™ пГ Лужница и истинска» партизанска ба- 
ртор“я Го|,ноУ попиша- за, къдсто временно пре-

шка партизанска чета а «"^^македония, Ко
В НаТужиишки партХ сово,Я Ябланица, Топлина,' 

Лужнишки вр а Пуи.а река и югоизточна
Сърбия. Тук с голяма си
гурност , и

ма бо 
1942 ГО-

Големият прилив
ти на всички полесраже-йци до края на
пия, лобни места и 
всички загинали револю
ционери и патриоти. Редо
вно се поддържат от пн- 

гражда- 
бойци от 

Понншавне,

на

част
голоръкото население па

малка (но Лужница. Те убиха' пад опери, младежи, 
за 400 хора, от конто 150 де- им и оцелели 

во- иа н младежи, пад сто Лужипна и
жени, огромно число бол- Църпа трава и от разли

ка нашата

Приносът па 
територия) Лужница 
Народоосвободитед 11а 
йпа е голям: тя даде над 
три хиляди бойни, конто 
храбро се бореха навред

на и
ски батальон, от

Втори южноморавски 
отряд който освобождава 
територията от Куманово пребивават и

ни и неспособни с над 80 чии краища 
годишна възраст. Ограбе- страна.

на пълна почит 
български
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БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА ДНЕС И УТРЕ В ОЧИТЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПОЛИТЙЧЕСКОСТОПАНСКИ
АКТИВ И РЕГИОНАЛНОТО РЪКОВОДСТВО ЧПНТНГТЛ

СЪДРУЖИЕТО И СОЛИДАРНОСТТА - ОПОРА В РАЗВИТИЕТО
ПЛОЩИ за производство па 

овцете в овцефе-На проведеното през миналата седмица в Босиле
град заседание на политическо-стопанския актив 
Босилеградска община, на което присъствуваха и пред
седателите на регионалните обществено-политически 
органнзаццн и Междуобщинската регионална общност 
в Лесковац бе подчертано, че благодарение съдружие
то и солидарността Босилеградска община през послед
ните десет години е направила крупна крачка в раз- 
внтннето си. Сега обаче се чувствува известна стагна
ция — няма достатъчно средства, програми, кадри и 
инициативи... ’

то пи петрудоустроепите 
не е малко. мал 

инициативи
Понастоящем.'(рапа за

рмата. Когато се касае за 
ЗАБЕЛЕЖКИ ПО АДРЕС селското стопанство тряб- 
НА ФОНДА И СТОПАН- , ва да се подчертае, че все

е изготвен проект

па
ко има

изнамиране на 
програми, които да 
бъдат в крак с вре- 

Възможности 
ООСТ

за

СКИТЕ КАМАРИ още не
заплануваното изграж: 

да ме па рибник, а Фондът 
и А гроба п ка все още не 
решават да ли и кога ще 

за из-

мето. 
обаче има. 
„Услуга"

за
— Програмата за 

ускорено развитйе на ико 
комически изостаналите

реализира отпуснат средства
раждане ма ветеринарна 

Долно 'Тлъми-

по- предприе-
крачкима начални 

за свързване с орга- 
вътреш- 

в областта на
краища не се 
последователно и в разви низания от 

иостта
I

Какво да се предприе- постоянна работа. Пона- стапция п 
но.

тнето пи сс чувствува за* 
подчерта Спаскоме таг стагнацията да се стоя щем сс строи цех за 

премахне, т.е. да се осъ- спортна конфекция. Очак 
ществява докрай; републи ва се тук работа да полу- 
канската програма за ра- чат над 300 души, а от- 
звитие на икономически криваието . му е заплаиу- 
изостаналнте краища, ко- пано до края па » година- 
ято тази година в повече- та. Почти всички средст- 
то области не се реализи- ва за тези обекти отпус- 
ра? Това всъщност бе цен па Републиканският фонд 
трален въпрос на прове- за насърчаване разшггне- 
деното заседание, на. кое- то па икономически изо

станалите краища. Забе
лежителни резултати са 
постигнати и в селското 
стопанство чрез изграж
дане на обществена овце- 
ферма (капацитетът й е 
4 хиляди, а понастоящем 
има 2300 овци),. в инфра- 
струк гурата и обществе
ните дейности. До края 
на годината ще приклю
чи електрификацията на 
последните неелектрифи- 
ццирани села с което ще 
се премахне едно тежко 
бреме.

През последните една- 
две години обаче капита-

иидус- 
ло-точио с „Фа

металнатастой
Спасков, председател па 
ИС па ОС, като потърси

Фон-Понастоя-щсм във 
да сс намират и други ис- 

огпускваис на срс 
дства. Директорът на Гор 

стопанство във Вра

трия»
текс" от Вучйе и с

коне зав това отношение повече 
да се ангажират Фондът 
п републиканската и реги 
опалмата стопанска кама
ра. Директорът 
транспортната 
г.ия Йордан Велинов 
сочи трудностите па тази

„Брача Карич" от 
Печ. Но, засега не 
с известно дали тези 
възможности ще се 
използуват.

екото
пя Зоран Додич (в чиито 
рамки стопанисва Горска
та секция) заяви, че про

ка анто-
оргапмза- 

ло- грамата им за лроизводст 
ио на галантерия от Фон-

то покрай другите учас
тие взеха д-р Слободан 

- Яннч, председател на Ску
пщината на Междуобщнн 
ската регионална общ
ност и Зоран Яначкович, 
председател на МОК на 
СКС в Лесковац.

по-зна-
добави

не предприемаме 
чителни акции, 
той. — Не бива обаче да 
говорим само за нови це
хове и машини 
черта Винко Андонов, пре 
подавател в средношкол
ския център в Босилеград, 
понеже зад тези машини 
трябва да има квалифици 
рани работници и кадри. 
В средното образование 
се малко влага. Нямаме 
помещения, кабинети и

под-

ПОСТИГНАТИ ЗНАЧИ- 
ч ТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ

В досегашното разви
тие на общината — под- 
черта/ Иван Василев, пред 

~ седател на ОК на СК в 
политиката

пр.
Босилеград, 
на Съюза на комунисти-

— Без оглед усилията 
които се положиха и кои-Понастоящем се строи само един цех: 

Цехът за спортна конфекцияловложенията станаха ог
раничаващ фактор в раз
витието. Те пък, са глав- 
иото условие не само да 
се консолидират същест
вуващите стопански орга
низации и цехове, но 
да се създават условия за 
смекчаване проблема на 
нетрудоустроеността — 
работа чакат 1400 души. 
Имайки предвид/ че в об
ществения сектор работ
ят над две хиляди число-

те за по-ускорено 
тие на икономически изо
станалите краища се по
твърди на дело. Икономи 
чески- силни организации 
от Южноморавски и Ни
шки региони („Зеле, Вел- 
кович", „Здравйе" и ЕИ) 
в Босилеград откриха но 

. ви цехове, а „Електробос- 
на” от Яйце пое експлоати
рането на кварца. В тези 
цехове сега работят към 
600 души, от които 400 на

разви то ч:е полагат стагнация в 
развитието на общината 

подчерта
организация, конто създа
ват лошите пътища в об
щината и старите возила. 
От 125 км регионални пъ
тища в общината на при 

я мер само 30 са асфалти1 
рани. За асфалтиране на 
останалите през тази го
дина от републикански 
източници са обезпечени 
207 милиона динара.

да ще получи зелен сиг
нал, но че под въпрос е 
тази за производство на 
предмети от пръчки. Ди
ректорът на ООСТ „Чора- 
пара" в Лесковац изтък
на, че те търсят средства 
от Фонда за доизгражда
не на цеха и за подменя
не ма старите машини. — 

а Вече две години Фондът 
не решава дали ще отпус 
не средства за доизграж
дане на цеха за сушене 
на сяющия и зеленчуци 
— каза Сотир Сотиров, 
ръководител на цеха. Не
обходимо е подчерта Си
меон Захариев, председа
тел ма ОК на ССТН Фон
дът по-бързо да обсъжда 
пековете и да взима ре
шения.

се чувствува 
д-р Слободан янич> пред
седател на Скупщината 
на Междуобщинската ре
гионална общност в Лес
ковац. Опасно е обаче ако
започнем да се върщаме 
назад в това развитие. 
Фондът, чиито финансови 
възможности са наистина 
ограничени има и обекти 
вни трудности — спред * 
критериите му Босилеград 
ска община не изпълнява 
всички условия както Бу- 
яновац, Медведжа и Пре- 
шево, например. Затова 
сега' се застъпваме, ако 
не се започват нови обек-

десет на сто от тези* сред-, 
ства трябва да обезпечи 
общината. С тези средст-

ЗОРАН ЯНАЧКОВИЧ ва сега може да се изгра
ди само 1 км! Возилата 
са стари (средно 10 годи
ни) и организацията е по
търсила Фондът да й от
пусне кредит за шест ав-

Имаме сили за излизане от трудностите
Често се поставя въпрос заттто в обществото не се 

предприемат мерки за излизане от кризата. Сегашното 
положение продължава ' понеже и хора на отговорни тобуСа

Това по- и четири товарни 
коли, но вече две години

ти, да се консолидират съ 
ществуващите 
ции и цехове.

постове на дело не се застъпват за промени, 
твърди и последното заседание на ЦК на СЮК. Убе
ден съм обаче, че СК има сили и че ще се хване на
борба срещу онези ръководители които оказват съпро- _ в усилията за п0_ус. Васил Хакев предСеда- 
тива — подчерта Зоран Яначкович, председател на корено развитие същест- гел на Общинската ск\’л- 
МОК на СКС в Лесковац. Говорейки за предстоящите Г1уцат и субективни слабо- щнна след като посочи 
промени в Конституцията на СР Сърбия, той подчер- сги _ „зтъКна Иван Сто- че досега в общината пя
та, че никой не се застъпва за премахване правата на двев, генерален директор ма несполучливи капита 
автономните покрайнини, но че се застъпваме всички иа хо „Босилеград". За ловложенщ, изтъкна че и 
граждани в СР Сърбия да имат една държава, т.е. тя реконструкция на клани- занапред е 
да има статус като и останалите републики. цата иа пример преди ня- ч помощ. Все още не успях

Контрареволюцията на Косово продължава и все колко години бяха обезпе ме да открием 
повече личи на необявена война срещу Югославия — чени средства, ио поради 
каза по-нататък Яначкович. Положението е тежко, хо- некачествено изпълняване 
рата нямат мир и спокойствие. Тъй като легалните на работата се стигна и 

, органи не действуват хората се самоорганизират и ор
ганизират митинги и протестни събрания. Някои със 
зли намерения казват,. че те имат качества на масово
то движение в СР Хърватско. Събранията са масови,

организа- 
Тъй като 

на заседанието се чуха и 
някои мнения според кои
то цеховете в Босилеград 
да имат статус на: ООСТ, 
Янич бе категоричен:. — 
Недейте < да . се залъгваме, 
че те по-добре ще стопа
нисват ако станат ООСТ.

отговор няма.

необходима
Ще даваме подкрепа на 
онези програми, чиито но 
сители са големите сто
пански системи, на онези, 
с които укрепва съДРУ" 
жието. При това е необ
ходимо — каза той — 
някои програми да се пре- 
изучат.

някакъв
цех в селските центрове. 
В това отношение други
условия има, но организа 

до съд. Но всички личич ции не се решават в. тях 
че това ще се случи и с да откриват цехове пора- 
изграждането иа един ле- ди лошите пътища, 
тен обор. Средства има, 
по поради наши слабости

Без
оглед, че минното дело е

но прогресивни, на Тях хората търсят промени за по- 
хубав живот. к

една от перспективите на 
не успяхме да формираме ■ общината и в тази област В. Б.

СТРАНИЦА 4 БРАТСТВО • 2 септември 198Б



ПРЕДПРАЗНИЧЕН РАПОРТ
В СУРДУЛИЦА е разгърната широка акция по 
СЪБИРАНЕ ПОМОЩ НА ВЛАСОТИНЦЕ, ЦЪРНА ТРА- 
ВА И БАБУШНИЦАОСЪЩЕСТВЯВАТ СЕ ПЛАНОВЕТЕ

В първия етап 

— 55 милиона
Денят на освобождени

ето на Димитровград __
8 септември — е удобен 
момент да се^цаправи сво 
еобразно резюме н4

снабдяване 
те. Сегашното 
не не задоволява, но тряб 
ва да се има предвид, 
недостигат оборотни 
дства.

на граждани- условия за производство 
ма достатъчни количестваснабдява-
храна за дребен добитък 
и за увеличаване на 
щия- Задовол.явадтти резу 
лтати са осъществени и 
областта на

че СЪ-пости
гнатото между два праз
ника. За постигнатото 
течение на една

вв
гостилничарс 

твото и туризма, макър че 
има място за . още по-доб 
Ри резултати. Но, за 
могат тези

година
председателят на Общин 
ската скупщина Слава 
Тодоров даде • Власинските водоцентрали помогнаха с 35,7 

лиона динара ф Акцията продължава, а председателят 
на ОСВ Иван Маринкович преценява, че във втория 
етап ще бъдат събрани най-малко още толкова сред
ства

Даследният 
предпразничен рапорт. 

Като човек от
положителни 

процеси и занапред да се 
пазя-т необходимо е 
повете за развитие на ин
фраструктурите обекти 
>5 Пялата община и занап-

стопанст- пла-вото Тодоров 
него. — Със шестмесечни 
те резултати можем да 
бъдем доволни^ 
всички икономически

започва от

Кой да помогне, ако не 
съседът! Сурдуличани, пъ 
рви съседи на Църна тра 
ва и Власотинце, а и Ба- 
бушница им е близо, чув 
егвуват като свои патила
та на населението от тези 
три общини и веднага ре 
шиха да помогнат. Раз
гърната бе широка акция 
по събиране на па
рична и друга по

мощ на жителите в пост
радалите от катастрофал
но наводнение краища. В 
акцията веднага, се вклю
чиха най-големите стопан
ски организации в Сурду 
лишка община, органи 
на обществено-политичес
ките организации, самоуп 
равителни общности на 
интересите и други.

чийската кооперация „Вл 
асинац” — 1 милион ди
нара. Основната органи
зация на сдружения тр
уд „5 септембар” помогна * 
с около 2 милиона дина
ра (всеки зает отдели по 
1 на сто От личния си до 
ход).

защото 
по

ред да се реализират. То 
ва ще допринесе трудоус 
троявапето ма работа да 
се провежда според пла
на, което значи за срав
нително къс срок този пр 
облем да се премахне. По 
Ю311 начин и най-успеш
но ще
та на населението.

казатели се 
по-бързо от разходите. С

увеличават

изключение на „Комуна- 
лац”, който има сравните

останално малка загуба, 
лите трудови организации 
са стопанисвали

Слава Тодоров

Селското стопанство и 
занапред остава опора в 
развитието на пашата об
щина/ Тук са създадени

положи 
телно. Износът и занапред 
е по-голям от вноса, така 
че обезпечава

спрем миграция АКЦИЯТА ПРОДЪЛЖАВА

Изпълнителният съвет 
на Общинската скупщи
на отпусна 1 милион ди
нара, Самоуправителната 
общност на интересите за 
социална защита 400 хил 
яди, Общинският синди
кален съвет и Общинс
кият комитет на СКС по 
300 хиляди динара.

Когато става дума за 
солидарност, всеки мо
же да помогне. Това пока 
зва и примерът на една 
група младежи—членове 
на футболен отбор, кой
то участвува в един тур
нир по футбол на малка 
врата. Този отбор победи 
на турнира и спечели пър 
вата награда от 100 000 ди 
нара, а членовете му вне 
соха наградата във фонда 
на солидарността с пост
радалото население в 
Църна трава, Власотинце 
и Бабушница.

Акцията по събиране 
1Й1 помцщ на опустошени 
те от наводнението краи
ща продължава. Голям 
брой колективи досега 
не се включиха в нея, по 
неже са били на колектж 
вна годишна почивка, но 
е сигурно, че и те ще от
кликнат на призива да се 
помогне на народа, ко
гато сполетя природното 
бедствие.

достатъчно 
валутни средства. Цяло
то стопанство в материа
лен смисъл се засилва и

А. Т.

ПРЕД 8 СЕПТЕМВРИ — ДЕНЯ НА ОСВОБОЖДЕНИЕ
ТО НА ДИМИТРОВГРАДе в положение, когато 

може да осъвременява пр 
оизводството и да увели
чава акумулатпвността си.

— В областта на инфра 
структурата, продължава 
Тодоров, програмата ця
лостно се реализира. Оча
кваме наскоро да бъде пу 
снат в движение пътят от 
Суково до Звонки. От Лу 
кавица до Верзар пътят е 
асвалтиран, а прокаран е 
и пътят през Видлич и къ 
дето продължават рабо
тите. В областа на водо
снабдяването подменена 
е водопроводната мрежа 
в града (главните водове), 
и предстои каптаж на 
още един извор на 
ното врело. Канализаци
ята е в малко закъснение 
поради това, че „Комуна 
лак" не може да 
поедвидената динамика. 
Но материал е набавен и 
все пак плановете се из

От дядо ми научих 

за свободата ВОДОЦЕНТРАЛИТЕ ДА
ДОХА ПРИМЕР

Големият начален отзив 
обезпечи висок резултат 
на акцията: стойността на 
помощта, която е събра
на в първия етап възлиза 
на 55 милиона динара. Су 
ма, която никак не може 
да се нарече малка, особе 
но когато се имат 
вид икономическите обсто 
ятелства в една община, 
каквато е Сурдулишка.

Силен* размах на 
та даде 
Власппскптс 
ли, който 
трапалото 
що с 35,7 
ра. От
лиона динара готови пари 
3.5 милиона са дарени на 
Власотинце, 2,1 милиона 
на Църна трава и 1,4 ми 
лпош\ па Бабушница. Ед
ип булдозер на Власпнски 
те водоцентрали е осъщес 
тил 210 трудо часа в пое 
традалнтс краища (стой
ността па тази помощ сс 
преценява па 14,7 ,милио
на динара). Освобождавай 
кп пострадалото населе
ние от облагания върху 
изразходваната електрое
нергия, Власинските водо 
централи го помагат още 
с 14 милиона динара.

Сурдулишката сто ма но 
леярна и фабрика за ма
шини „Мачкатица” дари 
5 милиона динара, „Вла- 
сипа—турс" — 1,5 милио
на, „Галеника” — 1,4 ми
лиона, строително-занаят

Йован Еленков, подпо 
лковиик в пенсия от се
ло Желюша, председател 
па борческата организа
ция в Димитров! рад и 
мести н к председател 
Общинската скупщина бе 
един от участниците при 
освобождението па Дими
тровград. Сега след 44 го
дини казва:'

-— За думата- „свобо
да” разбрах за пръв път 
като девстгодишио мом- 
1933 година се завърна от

за-
н а

пред

глав-

акция 
колективът на 

водоцентра- 
помогна пос- 

иаселенне об

следи

от дядо ми, който презч с
Америка. Макър и още малък дядо ми разказваше за 
свободата, за работническата класа и нейните стачки 

един ден свободата наистина 
живеят свободно, без

милиона дина- 
отпуспатите 7 ми-пълияват.

Когато става дума 
дребното стопанство, 
димо е че по-бързо се ре 
ализират 
ствени

в САЩ. Той говореше че
дойде и всички народи ще

угнетяване. През 1941 година

за
ви ще

експлоатация и очаква-
свобода, по фашизмът донесе още по-голям те- 

„Н яма свобода без комунизъм”, казва- 
Имайки тези негови думи винаги па ум, 
1942 и'началото па 43 година се свързах 

с другарите Сърба, Лацко и други. Не можейки да 
издържам терора па фашистите в началото па август 
1944 година отидох при партизаните. Гам, макър 11 

недостатъчно облечени преодолявахме 
водени о-ч идеята за сопстпеиа сво-

извънпроизвод 
обекти (кафенета

хм е
рор и плячка 
шс дядо ми. 
към края на

и магазини). Откриват се 
е занаятчийски обекти за 
оказване услуги на граж
даните (химическо чисте
не, шивашка работилни
ца. мелница).

— Висока е готовност
та на нашите трудови 
колективи, обществено- 
политически организации 
и дружества и на всички 
граждани в общината да 
помогнат на пострадалото 
население. Ние преценя
ваме че и във втория ет
ап на акцията ще събе
рем най-малко още толко 
ва средства — казва пред 
седателят на Общинския 
синдикален съвет ИВАН 
МАРИНКОВИЧ, който е 
н координатор на солида 
рната акция.

често гладни и 
всички трудности 
бода.

реализацията 
ня, цеха за семеринзи в 
Смиловци поради факта, 
че „Вулкан” от Ниш в 
момента има сериозни фи 
!тисови проблеми. От 
тя. страна изпълнени са 
исички задължения

Закъсня

и 9 септември части на 
града. С

И чака в поща между о

ЯВГГЯдашгГМв-.на
СПОМНЯМ.септември. Гози ден винаги щс

града бяха по улиците и радостно пи посрещнаха 
с цветя и целувки. По друг начин А.гурно и не може
ше, защото те чувствуваха че идва свободата. Днес, 
44 години след това с гордост мога да кажем, че за 
жителите па лашата община това бе истинска свобода. 
Мие бойците особено се радваме па това.

за то па
зи цех.

С привършване иа дело 
сграда дово-жилищпата 

пощата ще се завърши и 
супермаркет, което ще 
доведе до специализация 

и по-добро
К. Г.А. Т. г

иа магазините
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НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТООТ ЗАСЕДАНИЕТО 
НА ОК ПА СКС В ДИМИТРОВГРАДПрмктим»идм1инте I Конституцията на СР Сърбия

В септември 

на класово - социалата 

структура на

анализСУРДУЛИЦА

СЪБРАНИЯТА НЕ ТРЯБВА 

ДА БЪДАТ МИТИНГИ
■!

ПИЯ. жипот и труд при се I 
пипнати остра кризи изис { 
киат да сс писсат положи 
телим промени »ъ» всич 
км конституционни разпо
редби, конто станаха ,,тс 
спи" за разрешаването 
им.

Налице са всички условия за задълбочено обсъ
ждане на проектоамандманите ф Пресният опит ог 
дискусията по промените в Конституцията на СФРЮ 
улеснява подготовката

Голямото значение на пре 
дстоящите промени в 
Конституцията на СР Сър 
бия и острите републи- 
канско-покрайнннски по
лемики във връзка с тях 
твърде много повишиха 
интереса на трудовите хо 
ра и гражданите в Сурду 
лишка община за публич 
ните разисквания по прое 
ктоамандманите в основ- 
ниння документ на ре
публиката. Така е 
дадена една ат основ
ните предпоставки за ма
сово участие на народа в 
дискусията, а от масовост 
та трябва да произтече и 
качеството на разисквани 
ята. Но създадената атмо 
сфера носи и една опас
ност:

— Събранията на тру
дещите се в организации
те на сдружения труд и

произ-селскостопански
молители.

Об-За заседанието на
комитет па Съю 

комунистите в Ди- 
което щс сс

щипския 
за на I 
митровград,

| проведе към средата 
| септември започна щате- 
г лна подготовка. Тези дни

: Общинският 
също ще обсъди и иифор 

заседанието па 
на ОК 

тази

комитет:
ш». гражданите в местните 
общности никак не тряб
ва да бъдат митинги, на 
които ще доминират „го 
леми думи", национални 
и други страсти и остри 
обобщения 
дава
ВИЧ, председател на Об
щинския синдикален съ
вет. — Вместо това е нео 
бходимо задълбочено изу 
чаване на предложените 
решения, за да могат да 
се изградят качествени 
предложения за подобря
ване на конституционната 
материя* Защото консти
туционните промени зае 
ягат и много други въпро 
си с жизнено значение 
за трудовия човек и гра
жданина, а не само въпро 
си във връзка с държав
ността на Републиката. 
Проблемите на ежеднев

на мания от
Председателството 
па СКС от 18 май

Не само високият ипте ; се проведе заседание 
рее па населението улесня Председателството 
ва подготовката за преде- па СКС, с участието па 
тоящпте публични рали представители на
еквашщ по проектоаманд кителните тела на остана-
машгге в Конституцията литс обществено-полити-
па СР Сърбця. Пресният чески организации, а в 
опит от дискусията но скоро време /цс се прове- 
проектоамапдманитс в де още едно. 

Конституцията на СФРЮ 
трябва да повиши качест 
вот о па организаторската 
дейност па Социалистиче
ския съюз и Съюза 
синдикатите в общината.
Ръководителите на 
обществено-политически 
организации вярват, че 
конструктивността на пре 
дходната дискусия ще бъ 
де пътеводителка и в пред 
стоящите публични разис
кваипя.

па година и ще приеме съст- 
заключе-ОКна петни изводи и 

пия- Също така беше при 
сто заключение от Мар- 

център в Бел- 
набавени

предупреж 
ИВАН МАРИИКО-

ИЗПЪЛ-
ксическИя 
град да бъда»' 
книги за 400 000 динара, с
които да се попълни град
ската библиотека и ко
ито, ще могат да ползват 
най-широк кръг читатели.

На заседанието на Пред 
ссдате.тството на ОК на 
СКС беше оповестено, че 
за предстоящата Конфе
ренция на Съюза на кому 
пистите в Сърбия за деле
гат ще трябва да бълб 
предложена жена и от ня 
кои първични организации 
в ОК на СКС са получени 
предложения, докато от 
другите ще се получат до 
началото на септември.

П а й-гол я м о внимание 
па ирсдстоя щото заседа
ние па Общинския коми 
тет на СКС в Димитров
град ще се посвети на 
класово-социалната струк 
тура на Съюза на комуни
стите в общината. Макар 
че анализът на този въп
рос е в ход на подготов
ка, известно е, че занапред 
ще бъде необходимо да 
се подобрява класово-со
циалната структура 
СК, като в редовете на 

-СК влезнат повече непо
средствени работници н

съз

на

тези

К. Г. на

БОСИЛЕГРАД
М. А.

Приключват последните подготовки ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ОК НА СК В БОСИЛЕ 
ГРАД

Предстои широка активностПосвещава се нимание върху повечето въпроси, 
всред които на демократичността, качеството и масо
востта

засечки на пътя за премах 
пане Ма проявилите се до
сега салбостп.

Публичното разискване
В Босилеградска община съждане на предложените 

приключват последните проектоамандмани. Симе- 
подготовки за организира- он Захариев, председа- 
не и провеждане на пред- тел на ОК ма ССТН каз- 
тоящото публично разис ва, че по време па прсдс- 
кване върху промените в . тоящпте разисквания все 
Конституцията на СР Сър- ки гражданин в община- 
бия- В Общинската кон- та трябва да бъде активен 
ференция на Социалисти субект 
ческия съюз, която е но
сител на тази изключител
но важна политическа за 
дача изтъкват, че особено 
внимание се посвещава 
върху няколко неща: ра- 
зисването да мине в пъл
на демократичност, в не
го да участвуват всички 
хора и субекти и да се 
създадат условия за ед
но богато и качествено об

Как ще бъдат претворе
ни в дела становищата на 
Конференцията на 
преди всичко,зависи от 
готовността на първични
те партийни организа
ции т.е. от организаци
онното и идейно-политиче 
ско и акцнонно единство 
на комунистите в разре
шаване на проблемите в 
собствената среда и извън 
нея- Недопустимо е зана 
пред отделни членове на 
СК или първични органи
зации своеволно да опре
делят как и кои от прие
тите становища и реше- 
иия ще се реализират. То 

между другото бе изтъ
кнато на състоялото се в

като при това утвърдят и 
конкретни 
Първичните партийни ор
ганизации, бе подчертано 
на заседанието, до края 
на годината трябва да раз 
гърнат широка активно
ст п дадът свой принос в 
преодоляването на настоя 
щото затруднено състоя
ние.

върху
пито в общината ще трае 
от 10 септември до 10 окто 
мари т.г. ‘Тъй като срокът 
наближава

проектоамандма- задължения-
СЮК.

понастоящем 
председателствата на ОК 
на ССТН и на Общинския 
синдикален съвет орга- 

заседання и до- 
председателите 

местните конферен
ции на ССТН и на 
ните синдикални

Подготовки 
ши и Политическият 
ти в на ОК ма ССТН, от 
чин-го членове се очаква 
да дадат принос в 
стоящата 
задача.

да изкаже мне
нието си и по демократи
чен начин да се стигне до 
правилни определения 
решения*

иизмрат 
говори с
па

и На заседанието на ко- ^ 
ето прнсъствуваха и отде
лни ръководители на сто
панските организации от 
общината, съгласно -собс
твената си* програма за ра
бота, Председателството 
на ОК на СК разисква и 
върху информацията за 
полугодишните делови 
резултати на стопанските 
организации и организа
циите от обществените 
дейности. Председателс
твото между другога прие 
решение и утвърди кри
терии за избиране на кан
дидати за тазгодишната 
Политическа школа на ОК 
на СК в Бослигерад (ст
руктурата и броя, както 
и това коя първична пар
тийна организация колко 
курсисти трябва да изпра 
ти). М* Я*

първич 
органи 

вър-Макар че за организира 
нето и провеждането на 
публичното разисване е 
задължен Социалистиче
ският съюз, работа и ан
гажиране предстои на 
всички обществено-поли 

Подготов
ки се вършат в Общинс
кия синдикален съвет и 
в Съюза на комунистите. 
Комунистите имат кон
кретни задължения и за
дачи, произтичащи от ста' 
новщцата на партийните 
органи и Конференцията 
на СЮК за необходимос
тта от реформата във 
всички области на общес
твения живот и за създа
ване на условия, в които 
да се премахнат всички

зации.
ак-

пред-
политическа ва

тически сили. Когато се касае за наст
роението на трудещите се 
и гражданите

миналия четвъртък раз
ширено заседание на Пред 
седателството на Общин
ския комите на СК в Бо
силеград, на което, бе об
съдена информацията за 
актуалйните задачи на Съю 
за на

още
може да се подчертае, 
зват в

сега
ка

общината, че те 
са твърде заиитересирани 
за разискванията, особено 
за учредяването на СР 
Сърбия като държава, на
дялата й територия т.е. 
да има статус 
имат останалите 
етически републики.

комунистите в об
щината върху реализира
нето на Становищата на 
Конфереиццията на СЮК. 
По този въпрос тези 
ще разискват

Общинския 
тет на СК в Босилеград

какъвто
.социали дни 

и членове- 
комите на

В. Б.
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втопанетвп ЦОНШШ1Ш ммшимшш„МЕТЛЛАЦ" ОТ
СТАБИЛИЗАЦИЯТАДИМИТРОВГРАД ПО ПЪТЯ НА

В ИЗОСТАНАЛИТЕ ОБЩИНИ В СР СЪРБИЯ

Бъдещето „иска 

нова програма
Проблемите стават 

все по-тежки
п

Според оценки на Изпълнителния съвет на Скуп- условия, но и от слабос- 
щината на СРС, основни причини за това са неспо- тите на политическата си- 
лучливите инвестиционни програми, недостатъчният стема и лошата работа на 
интерес за построяване на стопански обекти в тези държавните органи, 
краища и неблагоприятните миграционни процеси

В някои общини в Сър 
бия без покрайнините, ра 
звитието на които се фи 
нансира въз основа на от
делни програми, приети 
от Скупщината на СРС, е 
започнало изграждане на 
стопански и други обек
ти, пътища, ПТТ-мрежа, 
но всичко това, според 
оценка на Изпълнителния 
съвет на Скупщината на 
СР Сърбия, не е достатъ
чно те да закрачат малко 
по-бързо от останалите.
Програмите се осъществя 
ват бавно и трудно, така 
че някои общини изоста
ват все повече, а пробле
мите им стават все по- 
тежки. Интензивните ми
грационни процеси вече 
създават етнически хомо- 
ген и среди.

Трудовата организация 
„Металац” от Димитров- 
град е една от най-малки
те в общината. Има 
36 заети, най-много

при строго спазване на до 
говорените 
двете страни.

През първото 
организацията

срокове от
КАКВО ТРЯБВА ДА СЕ 
МЕНИ?само се осъществяват положи

телни тенденции в разви
тието са Нови пазар, При- 
йеполе, Димитровград и 
Голубац. Обаче в Преше- 
во, Медведжа, Буяновац, 
Тутин, Босилеград и Сйе- 
ница едва ли и стават ня
какви промени: стопан
ското развитие изостава, 
а „напредват” миграции
те. Според оценка на Из
пълнителния съвет, това 
се отнася най-много . до 
Прсшево и Тутин, които 
стават1 етнически хомоге
нни среди.

Основни причини за за
стоя и назадъка на голям 
брой изостанали общини

полугодие 
е стопанис

вала положително. И 
кър че е единствен, кой
то оказва 
услуги на 
..Металац”

шло
сери, металостругари и те- 
некиджии, които 
занаятчийски 
гражданите почти в цяла
та община.

Тъй като досегашните 
резултати не съответству- 
ваг на утвърдените разво
йни цели на общините, 
пред Изпълнителния съ
вет изпъкна дилемата ка
кво трябва да се мени: 
развойният концепт или 
начинът на финансиране. 
Отговорите на този и дру
ги съществени въпроси 
във връзка с недостатъч
но развитите краища тря 
бва да се намерят до сре
дата на септември.

Републиканският изпъл 
нителен съвет вмени в 
дълг на общините най-къ
сно до края на годината 
да приемат програми за 
завръщане на изселилите 
се жители. До средата на 
септемвр’и трябва да бъде 
намерено финансово реше 
ние за общините, които 
пострадаха от катастро
фалните наводнения.

ма-оказват
уелути на

занаятчийски
гражданите,\ все пак няма 

сигурна перспектива. Зато 
ва в момента е най-важно 
да се намери перспектив- 

производствена програ 
ма, като същевременно се 
запазят

До миналата 
„Металац” едва

година за
ли се зна

еше вън от общината. За
почналото през миналата на
година сътрудничество с 
трудовата организация 
„Авто-гума” в състава 
„Тигър” от Пирот 
ко отвори вратата за

„Металац” из-

занаятчийските 
Досега са праве-услуги, 

ни много опити в тази на
на

широ-
сока, които саиз останали 
безуспешни поради нере- 
алността им. Засега, ос-

лизане на 
вън общинските граници. 
Именно, с тази трудова 
организация 
има договорена работа, 
само за последните пет 
месени, на стойност 80 
милиона динара. За тези 
пари работниците на ор- 

- ганизацията правят защит 
пи огради и конструкции 
за разни платформи и 
вършат много други шло
серски работи. Също така 
в цеха за диагонални гуми 
правят изолация на тръ
бите за парно отопление. 
Както изтъкват компетен
тните в „Металац” сътруд 
ничеството се развива

вен производство на же
лезни огради по поръчка, 
като производствена про
грама може да се смята 
производството на колич
ки за строителството, кои 

• то цялостно се правят в 
„Металац”, освен гумено
то колело, което в рамки
те на вече споменатото съ 
труднпчество се обезпеча
ва от „Авто-гума”. Това 
обаче не е достатъчно за 
сигурно бъдеще на тази 
занаятчийска
ния.

„Металац”
са несполучливите и несъ
ответни инвестиционни 
програми, недостатъчният 
интерес за построяване на 
стопански обекти в тези 
краища и неблагоприят
ните миграционни проце
си, предизвикани не само 
от лошите икономически

ЗАСТОЙ И НАЗАДЪК
В списъка на общини

те, в които са смекчени 
миграционните процеси и

ИЗ ДЕЙОНСТТА НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БОСИЛЕГРАДСКА 
ОБЩИНА

организа-

„Изградня": Кризата отслабва...А. Т.
Ако тримесечните ре

зултати на строителната 
организация „Изградня" 
(загуба от 57,4 милиона 
динара) загрижаваха, ше
стмесечните ^ резултати 
дават някаква надежда
— стопанисването на ор
ганизацията до края на 
голината да бъде с поло
жителни финансови резул 
татн. Тримесечната загу
ба е погасена, до значи
телна степен е укрепнала 
трудовата 
намалени са осъстпията 
по болест, увеличена е 
производителността па тру 
да, по-високи са личните 
доходи. Премахнат седни 
от основните проблеми
— недоимъкът па работа.

— Положителните дело
ви резултати занапред мо 
гат да бъдат още по-доб-

ФАБРИКАТА ЗАПОЛУГОДИШНА РАВНОСМЕТКА НА 
МИНЕРАЛНА ВЪЛНА В СУРДУЛИЦА

И цени, и 

начество
линия е осъществена с 

в сравнение с първото
На новата производствена 

53 на сто по-голяма продукция 
полугодие на миналата година 

надникване 
полуго-

дпецнплнпа,
фабриката.нактор

Именно, на новата произ
водствена линия осъщест 

53 на сто ло-го-

Само едно 
в положителната вихме договор с „Рад” от 

Белград за работа в Бор. 
Двадесетина работника ве. 
че работят там. Тези дни 
ще захванем изграждане
то на нова жилищна сгра 
да в Босилеград, както и 
доизграждането на учили
щния интернат и на Здра 
впия дом в Босилеград — 
подчерта днреторът на ор-' 
ганизацията Митко Рангб- 
лов.

ри. Разбира, се, нужна пи 
е още по-висока трудова 
дисциплина п икономии па 
всички видове материали. 
Обезпечихме работа за пе
риода до края па го
дината както в Босиле
град, така п във вътреш
ността. Неотдавна напра-

равносметка на 
минерална 

,25 май" в Сурдули

дишна вихме с
ляма продукция в 
пение с 
дие на
а тази продукция 
го по-качествена, затова е

Фабриката за срав- 
първото полуго- 

миналата година,
с мно-.

вълна
ца е достатъчно да се за
бележи 
между ръста на физичес
кия обем на продукцията 
и ръста на общия доход. 
Докато продукцията (6346 

минрална вълна) е 
достигнала равнището

острата разлика

и по-скъпа.
Скъпите 

енергия и 
стисни

суровини и 
високите обще В края. на първото полугодие „Изградил" с

общия
В отношение па миналогодишното полуго-

ооъщсствила сравнително висок ръст натона облагания са лаи- 
част от об-на VДОХОД.

дие същият е увеличен със 132,2 на сто и възлиза 
496,2 милиона динара. Изразходваните средства 

отчитат увеличение дори със ПО на сто и възли- 
па над 358 милиона динара. Доходът е увели

чен с 67,3 на сто и възлиза на 137 милиона ди
нара, а средният личен доход възлиза иа 106 941 
динара и с отбелязал увеличение от 151,2 на сто.

нали голяма 
шия доход, така че увели 

иа.личните дохо
ди с сравнително скром
но. Средният личен доход 

312 (щети е 246 054 ди
на ми-

полуго- 
(3,75 „Изградня” ч техничес- 

Нсотдавна 
средства 

необходими ми

ланското първо 
дис, общият доход

динара) е утро
илчението ки се укрепва, 

със - собствени 
обезпечи
шини за сепариране 
чакъл и бъркане

милиарда 
ен. Няма как: обяснение- ЗП1
го е в цените.

— Ив 
в качеството 
дукцията —
Милорад Стайкович, дире

нанацените, но и 
на про- 
обясиява

на бс-пара, а в средата 
налага година е бил ПЗ 
165 динара. к-

м. я.тон.
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ИЗ ДЕЙНОСТТА НЛ ПОСТНАТА ОБЩНОСТ ЖЕРАВ ИНОИЗ ДЕЙНОСТТА НА ХИМИЧЕСКАТА ПРОМИШЛЕ
НОСТ „ЛУЖНИЦА" В БАБУШНИЦА Десетина години без детски плачПоложителна
полугодишна
равносметна

С други думи казано, ьъп- 
рски
сс казва новечето старци, 
пс искат селото им да ос
тане зад. другите села и

след друг от жизнеиотреп 
селски проблеми.

Село Жерави по е едно 
от онези босилеградски 
села, където миграцията 
неблагоприят! ю повлия 
върху възрастната струк
тура ма населението. Мла
дите, терссйки по-добър 
живот, напускат селото, 
настаняват се във вътреит 
костта, а па село остават 
само хора в напреднала 
възраст. Казват, че тук 
детски плач не са чули 
пече десетина години, ос
вен през лятото, когато 
от младите дойдат да по
магат па своите. И още 
нещо. Н ебл а гои ри я та
та структура па населени
ето тпърдс лошо се отраз
ява п върху животновъд
ния фонд. Някога 

па топа планинско село 
кротували пад 1000 брави 
овце п между 350 до 400 
гърла говеда. Днес едва 
лп има 156 овце и около 
35 до 40 говеда.

Въпреки това в селото, 
с помощ йа Общинската 
скупщина и войниците 
от местната гранична зас
тава разрешават един

че са останали детотипците 
Преди няколко години се- 

е електрифицирано.лото
С помощта на Общинска
та скупщина и гранична
та застава, местната общ-

общината.
Да кажем и това, че на- 

сътруд-сслеиисто тясно
с воиниците-грани

направи 
Сега пътят 

села Голеш

мост разшири и 
селския път. 
от съседните 
и Карамаиица пе предста
влява сериозен проблем. 
Остава па места да сс на
сипе' с чакъл. За това каз
ват, че нямат средства, но 
и тук помощ ще търсят 
от граничната застава. 
Председателят па местна
та организация на ССТН, 
Мптс Милков, който вед
но е и делегат в Съвета 
па местните общности в 
Общинската скупщина в 
Босилеград ни уведоми, 
че вече местната общност 
и граничната застава се 
договорили за съвместна 
акция по този въпрос. Ми 
палата година започнали 
да изграждат сграда в сел 
ските гробища, а в тече-

• Физическият обем на производството е реализи
ран с 85 на сто, поради недостиг на суровини в нача
лото на годината

Най-старата трудова ор- ло върху изпълнението на 
ганизацня в Бабушнишка финансовия план. 
община — 
промишленост 
ца”, през шестте 
на текущата година е ре
ализирала
обем на производството с 
85 на сто по отношение 
на плана. Причината за 
неизпълнение на плана е 
острата липса на сурови
ни, особено в началото на 
годината. Въпреки тово 
обаче някои цехове, кои
то са имали суровини са 
преизпълнили плана. На
пример цехът за произво- да и резерви са отделени 
дство на оцет е преизпъл- през този период 50 ми- 
нил плана с 11 на сто, а лиона динара, което пре- 
по отношение на същия дставлява увеличение с 
период на миналата годи- 349 на сто по отношение 
злиза дори 82 на сто! Це
хът „Метакрилат” е из
пълнил физическият обем 
на плана за шестмесечие
то с 95 на сто, а по отно- предстоящата 
шение на същия период 
на това преизпълнение въ 
на миналата година отчи
та преизпълнение с 33 на 
сто.

личи
чари и в пазенето на гра
ницата. Провеждат съв- 

заседания, а вой-мсстни 
пицитс първи им при тичат 

помощ в прибиранетоТака например през 
„Лужни- шестте месеца е реалпзп- 

месеца раи общ доход ог около 
4 милиарда динара, което 

физическия представлява увеличение 
I' 212 ма сто по отопле

нахимическата.
па реколтата.

Председателят па МО 
ССТН, Митс Милков,на

неотдавнани уведоми, че 
раздвижили 
до компетентните 
щината да формират съв
местна делегация със съ
седното село Голеш. Това 
обосновават с факта, че

ииициатава 
в об-ипс на същия период на 

миналата година. Доходът 
възлиза па 720 милиона 
динара, а чистият доход 
520 милиона динара. И 
тук процентуалното уве
личение е доста голямо. 
За разширяване па ма
териалните основи на тру

числос оглед на малко 
хора отделно не са в със
тояние сами да оформят

делегация, а многосвоя
от проблемите, преди вси
чко тези от комунално-би 
тов характер са им общи.

нпс па настоящата 
година същата завършили М.Я.на същия период на ми

налата година, 
като обща сума не пред
ставлява много с оглед на' 

реконстру
кция и модернизация 
производството.

Средният личен доход в 
трудовата организация въ 
злиза на около 230 хиляди 
динара, 
гионално и републиканско 
равнище. Оттук може да 
се заключи, че положите-

нЪ което
ЗАПИСАНО В „САВАТ”

ГОРЕЩИНАТА НЕ СЕ ШЕГУВА...на

Непоносимата августов Васил Иванов, шофьор
ска жега не уплаши само 
селскостопанските

изтъква:което е под ре-Инак финансовите пока 
затели сочат за „твърде” 
добро стопанисване, кое
то може да се приеме са
мо условно, с оглед че це- лното стопанисване е и

резултат на ниските лич-

— На мене ми е почти 
все едно. И така, и така, 
аз се налага да прекарвам 
сеното. Най-важното е се
га, че ще го приберем по- 
скоро, а това не е без

про
веелиТяизводители. 

страх и трепет и в ООСТ 
„Нишава”. И не без осно
вание. Ливадите бяха око- 
сени, сеното събрано на 
по-малки купи, но трябва
ше и да се. превезе до 
фермите. Сега трябваше 
и човешка ръка. А работ

ните през този период 
значително са нараснали 
и не отразяват реално 
стопанската дейност. Така 
например само цените на водството за тази година 
суровини са нараснали с ще бъде цялостно реали- 
35—40 на сто, на енергия- зирам до края на година
та с около 40 на сто и та, тъй като са обезпече- 
1.н. Вследствие на това и ни суровини. А това поло 
цените на готовите изде- жител но ще се отрази 
лия са нараснали, което върху общата стопанска' 
положително се е отрази- дейност.

пи доходи. значение.В трудовата организа- 
циця обаче считат, че фи 
зическият обем на произ-

Спасен Иванов, работ- 
кооперацията:

— Съгласен съм с каза
ното от моите 
Друг изход нямахме.

Райко Митов, селскосто 
лански техник:

— Вече седми ден рабо
тя по прибирането на се
ното. Добра крачка напра 
ви „Нишава” ,но трябва
ше да последват нейния 
пример и останалите.. .

-ннк в
на сила, както е известно 
в „Нишава" за тази цел 

Трима-чети- другари.няма много, 
рима работници не може
ха да се справят с тази за
дача. Тъй като ме помог
наха никакви апели и не
заети от Бюрото по заема
ме да се обадят не помог 
наха, „Нишава”
„ма тясно” и с 
на Работнически 
всеки работник 
нистрацията трябваше да 
отработи по 
ца в прибирането на сено

Ст. Н.

В „СВОБОДА” — ДИМИТРОВГРАД се намери 
решение 
съвет —Ще се намали 

администрацията?
от адми-

адмииистрацията и на дру 
гите работницци — не мо
жехме да приберем 
кова сено — споделя Бор- 
ко Тодоров :— инак завеж. 
цащ овощарство.

Ангел Васов, агроном:
-— Налагаше се да се 

прибегне към по-добно ре 
шение. Инак как неколч • 
цина работници да прибе 
рат толкова сено. В Ли- 
пинско поле имахме око- 
сени 20, в Боровско 30, 
тук в „Сават” също 20 хек 
тара ливади. . . Инак се- 
нодобивът е средно от 
300—400 кг от декар. По
ради големите валежи 
през май и юни порасна 
тревата, но с коситбата 

клани на вървеше лесно. Все

една седми-
тол-то.

— Нямахме друг избор 
— каза Петър Манов, пред 
седател на Работническия 
съвет в

Работническият съвет пълняват се запланувани 
на конфекция „Свобода” те задачи в осъществявя- 
в Димитровград раздви- ването на износа, а добре 
жи на последното си засе върви и производството 
дание инициатива за за домашния пазар. Тру- 
преустройство на админи дно е обаче да се създаде 
страцията, по-спецциално по-гол яма мотивираност 
на общите служби, като за работа, поради инфла- 
се изучи възможността цията, която до глояма 
да се намали броят , на ра- степен поглъща осъщес

твените резултати и зле 
Иначе след колективна- се отразява върху произ- 

та почивка произвОдстве- водителността на труда, 
ният процес в „Свобо
да” тече според плана: из-

— Сеното щеше съвсем 
да се „стопи” от тази го
рещина. Решихме така, 
макар че това няма много

„Нишава”, инак 
работник .в млеко-прерабо 
твателния 
операцията.

пункт на ко- 
Можеби ще да се отрази върху личния 

ми доход, защото се пла
щат само неработните съ 
боти

прибиранетоше на
сеното да стане и по-бър
зо ако подобно се бяха 
договорили и админйстра 
тивните работници в „Ко

казва Славчо 
Стойчев, завеждаж

ботниците там.

пата. Пък и храната 
оперант” й общите служ- много силна: сандвичи -и тази Работа ще свърши, 
би в „Сточар”.

пак, след няколко дни ине е

М. А. бира, сухоежбина. М. А.
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ПРОЛЕТАРИИ ОТ ВСИЧКИ СТРАНИ СЪЕДИНЯВАЙТЕ СЕ!комунист
Орган на Съюза на югославските комунисти „ 1А1, VIVI
и на Съюза на комунистите в Сърбия Брои 1636 година ХЬУ1

1 я Белград, 2 септември 1988I-

г л

ПЪТ НА ДОВЕРИЕТО
Всички противоречия на За отговор може да послужи 
щество през лятото получиха пълна изява, та: Югославия без национализми, 
изпълнявайки социалните

югославското об- синтагма- към друг народ не е национализъм, но е 
Югосла- негов най-екстремен облик — фашизъм. Ако 

напрежения с ра- впя със Съюза и а комунистите. Разбира се, сърбите и черногорците са принудени да
злични идейни и политически определения- Съюзът на комунистите трябва да се изяви пазят патрул около селищата си, за да за-

атова и излизането на работници на ули- като истински авангард, а никак като за- щитят имуществото и животите си, ако са 
цата с ясно казана загриженост за съд- щитник па гехнобюрократическите интере- принудени да чакат., децата си пред учили-
оата на страната е не само декоративно си. Тъй като кризата засегна и интересите щето, за да не ги насилват националисти,
попълване на югославската мозайка, но пре- на технобюрокрацията, социалните
ди всичко оповестява направление за прео- ния и паралелните на Съюза на комунисти- ва варварство в навечерието на XXI 
доляване на дълготрайната криза. Фактът, те политически акции стават във връзка с Европа. Защо албанците не пазят сръбските 
че само

вълне- гогава във всеки език има малко думи за то-
век в

през първите шест месеца инфлаци- този факт. От тези кръгове се прави смет- села и сръбските деца и обратно? Това е 
ята е достигнала 190 на сто в сравнение със ката, че развитите дават твърде много за пътят на доверието. Защото албанските на- 
същия период на миналата година и че развитието на изостаналите, особено за Ко- цпоналисти не представляват целия албан- 
гражданският неолиберализъм прерастна от сово, а се премълчава фактът, че развитите ски народ: националистите, без оглед чии 
вербални инциденти с „теоретически" при- с помощта на ножиците на високия профи- са, най-напред преброяват собствения си на
меси в практически националистически тен процент повече взимат, отколкото дават, род, отнемат му свободата, а често пъти и 
спорове, показва, че загрижеността - на ра- Неефикасната и ялова домашна технобюро- повече от това. Политическата практика на 
ботниците трябва да се разбере като нача- крация (която се издигна с помощта на легалните институции очевидно е попаднала 
ло на края на търпението им. Още повече, харченето на чуждестранен капитал), за да под влияние на бюрокрацията и нейните

запази икономическите и политическите си интереси.че контурите на опозиционния политически 
фронт вече не са толкова неясни и работ- позиции, по принцип търси оправдание за

и политически И в други среди това лято се случиха 
еуфо- твърде много националистически ексцеси.

никът вече ги вижда като примка, в която неуспехите си на стопански 
искат да уловят именно него. Защото произ
ходът на всички стълкновения й полити- 
кантски надпревари е в създадената от ра
ботническата класа принадена стойност и

план именно в националистическите
рии. Кокетирането с десни обществени оп- Лозунгът — смърт на албанците — в Нови
ции — когато се похарчат левите фрази — Сад, Сърбия без досегашните покрайнини,
е известна рецепта не само на югославската по с две нови: в Босна и Хърватско, побой

в несъгласията — кои и как да я разделят, социалистическа бюрократическа практика, в Кащели поради 
Този пръв въпрос на всяка антиработничес- Когато се загуби доверието от собствената на Армията в Любляна само са част от на-
ка политика по принцип винаги се забулва класа па работници, селяни и интелигенция, ционалистическия фолклор, глупост и анти-
с нациите ити народите: под булото на де- тогава се сключват съюзи и със самия Дя- демократичност.

вол. При такива обстоятелства е нужно да 
бъдат намерени причините за лесното про-

екавщина и нападките

магогията и политикантството се крие стре- Нацноналнзмнте, които инак се крепят
меж към доминация, жажда за власт, а ни- 

практика на прогреса. Иидиви- 
колективни идентификации 

приблизително нс са онова,
в тези идентификации 

имте- 
съща

пмквапе па консервативни икономически помежду си, са опасност и за самня легнти- 
с опции (рейгъпизъм-гачъризъм) в югославска мптет ,,а СЮК като водеща сила на обще- 

та икономическа политика умоиетарпзъм, ството. Настъпващата есен подразбира на- 
икономика на предлагането, икономическо жеженн столици, а след това горещи разяс-

па собствената пения най-напред в самия СЮК. Необходи
мо е да се освободим от минувачите и слу
чайните гости в комунистическото 
ние, "да възвърнем доверието в 
на СЮК като предпоставка за междунацио-

как идея и
дуални или 
народа ни 
което се издават: 
действува не принципът па класовия 

па гнета на тази

за

и политическо угнетяваме 
работническа класа или на работниците от 
други страни). У нас са приети първият и 
третият фактор. Икономиката на предлага- 

основпите пето нс е приета, поне на практика. Причи-
е яспа. Макар че пазарът е идейно не- нално. доверие. Обаче, доколкото се предпо-

рес, а принципът 
класа.

движе- 
политиката

тълкувани наКомпетентни
това лято патаработническо-класови интереси 

бяха ЦК на СЮК и Председателството
ЦК на СЮК. Но техните

по често се губят в обятията па всичко за да пе 
никаква друга политика, която има все по- цнЯ. Същевременно работническите вълне. някаква друга пш . мовсчс бслс;1И „„„ сс окачествяват като противопоставяне
малко класови б • ' плурализъм, па стопанската реформа, за да се скрие
па гражданския " ^ , яали Отборът за дата па истинските причини, поради конто рома поради онова, което се случва или мо-
Така например въпрос е ^ .брания па сс протака преодоляването па кризата. За- )ке да с0 СЛуЧЦ> СЮК трябва да открие
организиране на апарат за натиск на това и разискванията във връзка с консли- со(зствеи магазш, 11а нови ден, да определи
сърои и черногорци с а р •.уциопиитс промени, особено в СР Сърбия .
легалните институции ..а обществото Да щи уц ю опъ11.тс на вечс опънат "дейните основи на икономиката на обще-
тят по-ефикасно числящите сс към ^ ^ к0,/|,сц; 1|с можс т сс спечели онова, което ството п па практическата си политика
род или е апарат па полиш Косо. м0 е загубено, по може да сс поправи онова, спрямо доминантната роля на работннчес-

на политика га па ^ Белград което е направено лошо. Това с югославска ката' класа. Най-сетне единството на Юго-
„ хуманни „атри- реалност и затуй подпалването па голям

антияемократичсски, огън, за да се „опържат малко яйца. е 
с гпупи па един лмтлчеси ненужна работа. Проблемни*.,

милитатми Фугш д ^ ^ коитр е „зиравена Сърбия или която решения-ще изчезват без репресия, като из. 
друг национализъм. Затова е РЮгосла. и да б||ЛО република и покрайнина трябва мет ма историята, 

хипотетичен в-ь''Р°«'т=Г^ацио„аЛИзми? да сс обсъдят честно, комунистически, н 
вия да жипос съС " ппг който е пе- като отделен, и като общ проблем.
Втор, също така реален “ь Р ■ 
посредствено свързан с пър '
Сч 1г>зт.т на комунистите сили 
Съюза на комунистите е програмен 

акциопиа ефикасност
социалистическото

утралем фактор на стоковото производство, чптат националните, а не и класовите кри
терии във всяка бъдеща акция ще отслаб

на
предикато технобюрокрацията го пдеологнзнра

доживее пазарна верифпка-заключения
Югославия.

Ако иска Югославия да не бъде най-слаба
та точка па геополитическата карта на Ев-

ват социалистическите сили йче ли все

сле-

лоставяие
. Различните отбори в 

с много демократически 
бути" в същност са 
твърде агресивни 
или

во славия може да се изгражда само на идеите 
и практиката на прогреса. Тогава и деснитепо

не
Но и репресията не е без авторитет до

колкото се употребява за защита на демо
крацията. А рогатата политика не е нищо 

едни друго освен рогата демокрация.

лиима Наистина много неща това лято стаца- 
тежкото бреме па косовската драма.

се към
да реформира 

акцент ха под
Изгонването па числящите

вековните им огпйща, за да сси обще-
са- народ от

обезпечи жизнен простор за числящите се
на ясна идея# 
ствена практика 
моуправление?

Мнленко Предраговична у
V



2 Комунист
ТИТОГРАДСКИЯТ митинг

КОМЕНТАРИ
черногорците, хърватите, мюсул- 

може би всички, све.Тнтоградският митинг мамите ими 
ждайки ги не рядко »се пък под 
обиждащия общ знаменател 
неалбанско население.

А а Титоград с тях бяха и ал
банците от тази община!

И накрая, зарад истината, и 
този митинг се

Всичко е добро когато добре иогорцн, но и на хърватите и мю- . показа, че този народ 0.
•завърши — казва нашият народ, сулмаиите и турците в Косово. А ссп вече с обещания- р п
И спомних си този тазгодишен само това, и нищо-повече, точно рираие, пък и грубо Р У '
двадесети август, някъде в: пър* така казаха, и търсели и очаква- по съвсем човешки, гърс* *Р
вате следобедни часове, когато ли организаторите на митинга. ние и зачитаме на име у 
почна да попуска професионално- Какво друго и можеше да се па системата от опия, кои 
то и човешкото налягане, предиз- направи със становището на ръ- жизнено застрашени повече

годи ни и, само е гол

чуха някои 
искове и — непри-на

застрашаващи 
емливии лозунги, но въпреки това 

това вярваме,или точно заради 
че членовете па ръководството на 

авангард и трябваотго-даде седемвикано от истината за патилата ководството, което и само 
на сърбите и черногорците от толкова доказателства за иезачи- 
Косово. Право казано, напреже- танс па собственото си определе
нието увеличаваше много и оче- ние, което отдавна своите 
видното недоволство с най-разли- цип" и не само в Косово и във 
чно потело на тридесетината хи- връзка е Косово, редуцира на сло 
ля-ди прнсъствуващн жители на весио осъждане на албанския се- 
Черна.гора. А за недоволство, на- паратизъм н излъчваше заключе- 
трупало се в колоните, чия.тоцел нпя за заключенията? Ръководст- 
бе централният титоградски пло- во, което вместо да търси
щад имаха причини и гостите и нещо да реши, копае по мотивите на съзнателно 
домакините. Това е централната на оня, който иска това да се зная само кого забравят, оч носно 
истина коя-то никак не може да реши, трудно може да разчита па кого изпускат от тези събрания 
се пренебрегне в ннто една пре- авторитет. Митингът в 
ценка' на споменатия митинг.

работническия 
шс да
И политическата 
митическата храброст търсеха сре 

трва натрупано недоводтво, 
освирканията

институциитепор па факта, че 
па тази система просто не фун
кционират. Ето защо, предвари
телно да се осъжда народът и не
говите сборове, наистина е цини
зъм. А това, чс към осъждането 

за - едно-

сс намерят на това място.
мъдрост, и по-

„ак-
ща с
толкова повече, чс 

Г»яха не (толкова) по адрес 
личностите, но на

на
се.добавят П епитетите 
пацпопалпн събрания само е из
раз на допълнителна слепота или 

порицаване. Не

неефикасната
политика.

Не мисля, разбира се, чс кой
то и да е умен човек би приста
нала на това. че с

начин

преселването 
„па улицата" политиката да ста
не улична. Тази опасност, разби
ра се, винаги съществува. Обаче 
опасността не могат да премахнат 
пито апелите, пито съобщенията, 
пито шифрираните телекс-поръки. 
Това ю потвърди и този митинг, 
както и факта че с изпитаните, а 
доказали се неделотворни мето
ди на ръководствата (с комбина
ция на съгласяване и отхвърля
не, одобряване и несъгласяване, 
попускане и обещаване) също та
ка няма вече да се премахнат на
тисците на обществеността, отно-

Тптоград тези прекадено ревностни защит*

Гостите припомнят, че „дума- 
та натиск е мека и люто цинич
на, защото за прогонване и гено
цид се касае", а косовското ръко
водство не ще, сръбското няма 
право, а югославското не може 
да спре налитанията на контра- 
революцията. Домашните социал 
но-икономически заряди повече 
се подразбираха, отколкотО бяха 
откровено изразявани. В една та
кава реалност и днес трябва да 
се мери и съгласието на едно пар 
тийно ръководство все пък „да 
участвува" в нарушаването на оп
ределеното становище (против 
събирането), също така както — 
имайки предвид същата реал
ност — би трябвало да цени и 
евентуалното твърдо отстояване 
на едно такова партийно опреде
ление, относно на вътрешната пар 
тийна дисциплина, според която 
би трябвало да се осуети митинга 
на всяка цена.

сно на застрашените, които свое
то недоволство сега така явно 
разяват. А край на краищата, за 
работническо недоволство. и кому
нистическа акция става дума.

Нада Шаранович

из-

ция на прецценкнте на щетите от 
страна на републиканската коми
сия, а сетне, същите ще бъдат от
правени до съюзната комисия заДбоен изпит солидарност, след което — според 

След някой! ден от власотин- то за развитие в настоящия моме думите на Парезанович — не тр
ябва да се съмняваме в югосла
вската солидарност. Парезанович 

— Самият факт, че се касае за подчерта, че всичко досега напра
вено е резултат на свръхчовеш-

Впрочем, и не само този, но 
без малко всички валидни прин
ципи на партийното действуване ските улици ще изчезнат цистер- нт. е рамо да се говори, 
се намериха на изпит на този два ните ,един од най-големите приз- 
десети август на Площад „Иван наци от юнската катастрофа, а с
Милутинович”. За партийните чле т.ях и опашките на гражданите с стопански изостанали общини, че
нове_ съществена бе дилемата как кофи и балони, като най-ярък де- са унищожени съобщителни ар- кнте усилия на съседните градо- 

„помирят" ясното станови- кор на града на Власина
ще на Председателството на ЦК изтеклите два месеца. Картината', обекти, говори за катастрофа, ка- ЮНА и гражданската защита, 
на СЮК да се престане с протест естествено, се мени. На магистра- квато Сърбия в следвоенния пс- Началният шок е надминат и 
ните митинги и събрания, със спо лното шосе Власотинци — Църиа риод не е имала — изтъкна Ми- никой вече не седи със скръстени 

личности, с пре- трава, най-тежко повредения уча- лисав Парезанович, . комендант на Ръце. От ден на ден положението 
стрелки, как впрочем да се про- стък от Своге до съставъка на ре- Републиканския щаб по граждан- се подобрява. Досега са освободе- 
веде това заключение на изпъл- леите, при големи усилия, стигна- ска защита и председател на Ко- ни магистралните и регионални 
нително-политическия орган на ха и първите теренни возила. Ре- мисията за установяване и сани- пътища, с изключение на участъ-
югославското партийно ръковод- ките са премостени с греди и дру- райе па последствията от Природ- ка Совге — Църна трава, която
схво — от една страна — и, как ги импровизирани средства. На ните бедствия. интензивно се строи. Във Власо-
предвестеното а все пък ненадей- първи септември всички ученици тинце е завършена първата фаза
но искане на косовските сърби и ще могат да отидат на училище. Според отчетите и преценките на санация на бента и системата

провеждане на Пострадалата от наводненията юж на щетите, направени от страна за водоснабдяване и след някой
протестен митинг точно в Тито на част на републиката, полека па изпълнителните съвети в общи ден оттам наново ще потече вода. 
град и точно този ден. ио сигурно, ее съживява от разру ните Власотинце, Църна трава, Ба- Сега се работи върху поправката

При цядото зачитане не твър- шителния поход на Власина. Тър- бушница, Пирот и Лесковац над- на жилищните обекти и след се-
в хвърлят 810 милиарди динара. То дем дни ще последват позволите- 

ва е 7,46 на сто от обществения лни за строеж и кредити за полу 
нудиха, че със споменатото стаио на тези хора да издржат. Засега продукт на СР Сърбия в 1987 го- чаване на безвъзвратни средства 
вщце в последен час да спаси, ко- се поръчва: най-важното е, че не дима, което ще рече, че е изпъл- що
ето може, да се спаси от собстве сме сами. иено правото за оказване на.по- ток/ намерено е временно реше
ния авториитет, черногорското . мощ от страна на
партийно ръководство направи
единствено това, което можа да във вторних вечерта във

жилщца, спомагателни преди всичко, поделенията напрез терни.да се

менаването на

черногорци за-

дите факти, които Председателст- пението и все по-ярката вяра 
вото на ЦК на СЮК просто при- солидарната помощ ще помогне

за електрическиясе касае

по-широката нйе, с което ще се посреща зима- 
който общност. На джиро-сметките до- та. В момента всички домакинст- 

Власо- сега са постъпили към 3 и полови
на пресконференция,

ва имат ток. Но фактът, че на от-
направи: първо се опита да отло- тийци организира Републикански на милиарди динара, което е кап делни места жиците са разтегле- 
жи митинга, сетне се дистанцира яТ комитет за инофрмиране в СР ка в морето в сравнение с общи- ни от дърво до дърво 
от неговото организиране, а после сърбИя беше съобщено, че нап- 1е Щети» н° е от значение това,. и търси трайно решение. Подоб- 
направи всичко (и успя в това) веиото дОСега е равно на под- Т 6 пораснало съзнанието за иео- но е и с телефонните кабели. НайЖДЛТ.1ДГ.ЯУ »»—■ йггг здгЕ-ГЕГ
па ца- застрашените сърби и чер- то саниране ще бъде дълъг, дока- теизивно. Сега предстои верифика

безпокои

(На 4-та стр.)



Комунист 2
СЪБЕСЕДНИК НИКОЛА ЙОВАНОВИЧ, ЧЛЕН НА ЦК

НА СКЖ

Урок на наш за ръководството
СЪСТОЯНИЕТО В КОСОВО • докОЛКОТП^Ттс ЗА Косово поле а там положението е по на Съюза на югославските ко-
ГОВОРНОСТ ЗА НЕПРОВЕЖДАНЕ^Д 'гпг Е УТВЪРДИМ ОТ- съвсем попиакво. Имаме и още муиисти —■ няма да отидем по- 
МА ЗА КОСОВО, БЕЗ ОКОНЧАТРПнот, ПР0ГРА- други примери, които семейно са далеч от началото. Поради .това
НЕ НА СЪСТОЯНИЕТО В КОСОВО И ЧАТ-тдпЗАНЬ В РАЗЧИСТВА- заминали на Косово и там са ос- от 17-тото заседание на Централ-

й?о°™т?Гчерниогоир1,и„нт?„на “в™» гя^иГ.л.д..? глг:. ?г».
РП ковтгтвд и м ге-тт/)1,!!-, °^ЪГ ТЪРСИ НЕСПОСОБНИТЕ зъм сс засилват след Шестнадесе- народа ни казва, тогава подвежда 
ПАТИ ГПРттт™т шНШ ФУНКЦИОНЕРИ ДА СИ ОТИ- тото заседание на ЦК на СЮК ме под сериозен въпрос автори-
?ршГпд РГПт пРпСТпр НтТИТУЦИИ и ОРГАНИ И ОКОНЧА- което е опасна работа”.
ТЕЛНО ДА РЕШИ ПРОБЛЕМЪТ НА КОСОВО - На неотдавнашното

очаквам

тета па Централния 
заседание неговото Председателство, а и си

лата на Съюза на комунистите да 
може по-бързо и по-ефикасно да

комитет и

на ЦК. па СК на Сърбия спомена- 
на сърби н черногорци от Косово. С хте един документ на ЦК на СК

Централния комитет на СЮК ще какви проблеми те се срещат в в Косово, в който е
бъдат запомнено и по изстъплени нЪвата среда? изселването на сърбите и
ето на Никола Йованович за дне- „Днес на територията на По- горците подтикват сръбските и че ще надделее разумът и поли-
шните разделяния в страната и от дунавски регцон живеят около 20 черногорските националисти, и че тическото единство и че ще ус-
говорността на наи-висшите орга- хиляди сърби и. 
ни на партията и

Шестнадесетото заседание
казано, че се счепква с решаването на' натру 

черно- папите проблеми. Все пак считам,

черногорци ог сред сърбите и черногорците е 
някои нейни Косово. От тях най-голяма част изразено тежнението към изсел-

функционери за неосъществява- (ооло 15 хиляди) живеят в Сме- ване.
не на заключенията от Деветото дерево, а една част в Смедерсв-
заседание на ЦК на СЮК .за Ко- ска паланка, Велика Плана и По- На Председателството на
сово. Понеже Никола Йованович жарсвац. Трябва да кажа, 
е и секретар на Председателство
то па МОК на СК в Смедерево, а 
само Дунав разделя Смедерево от
САП Войводина, нашия събесед- нс са живеели отделно от други-
ник най-напред попитахме колко 
покрайниноките граници раздел
ят колективите и народите. ,

„Трябва да кажа, че благода-

състоянието,пее?»! да излезем от 
в. което се намираме, при обеза
телни оставки на едно число чле- 

Такава оценка в документите иове ма Централния комитет и 
ПК в неговото Председателство, понеже 

е очевидно, че тези членове са пече пи- Косово не може да ,се намира.
кога мито в една от тези общини Поставям въпрос на себе си и способни за решаването на проб-
косовцпте не са били изолирани, па всички останали, другари: кой лемите, които имаме в общество-
пе са създавали ‘свои селища и би се преселявал от своето ве- то. На тяхно място трябва да

ковно огнище, оставяйки своя Р°- Дойдат способни хора, кадри, 
те. Делят съдбата па тукашните ден край, кой би оставил всичко йто имат авторитет сред народа

старостта, и на които народът ще вярва, че

ко-

от рождението си до 
Доколко се касае за второто, не Съюзът на комунистите и обще- 
казвам, че няма сръбски и черно- ството могат да водят напред.

Интересен е и тезисът, че ми
тингите и сборовете не са начин 

се реши косовския проблем. 
Какво е вашето становище?

горски националисти, които жела
ят да злоупотребят тази обстанов
ка п тези страдания на народа, да 
по твърдя, че хората са огорчени, 
когото им се спомене връщане на 
Косово, понеже те знаят какво
долу се случва. Отдолу идват все Дсколкото не утвърдим

Представете исст за непровеждане на югослав-
за Косово, без

ренне на поведението на една 
част от ръководството на Войво
дина днес е'разградено почти вси 
чко, което с години е създавано в 
областта на стопанското сътруд
ничество. Още в началото на 80- 
те години имахме няколко общи 
организации с община Ковин. Се
лскостопанският комбинат „Годо- 
мин” е сътрудничил със селско
стопанския комбинат от Ковин. В 
Панчево имахме една ОСТ на на
шата търговска организация „Ду
нав" ... Тогава започнаха да се 
случват чудни неща и чудни по
ведения на някои войводински 
ръководители, и днес, доколкото 
се касае за сътрудничество със 

Войводина, ние

Все още не се схваща сериоз
ността на положението в Косово.

отговор-
повече преселници, 
сп такъв детайл: на. човек, който ската програма
ей доселил па Косово със семей- окончателно навлизане в разчист

ване на положението в Косово иството си, нощем през отворен 
прозорец му хвърлят „коктел Мо занапред ще 
лото в” в жилището, за да му из- сборове и митинзи

имаме национални
солидар

ност, на конто сърбите и черно
горците от Косово търсят помощ

на
горят децата.

Как тълкувате тезиса, че 
трареволюпия-та в Косово се из
равнява с днешната борба на ко- 
совш» за равноправие?

Бях па заседанието па Цептра.
л!пIл комитет на Съюза на юго- туцции и органи окончателно

че се схване проблемът за Кососо.

кон
на народите и народностите от 
пяла югославия- Гражданите тър 
сят неспособното ръководство да - 
си отиде н в легитимните инсти-

дастопанството на Никола Йованович
почти нищо нямаме.

А народът? .Децата от 
тук учат училище, хората се

болници,

славските комунисти п зная, 
и 1/1 осни Върховен застъпва този те-ч Сборове и митинзи ще има

народът
Ковин все

нямаи трудоустрояванетохора и
рабиIата. С много усилия ус»я- 

обезпечим заетост, снабдя-
дотогава, докато 

за такива отго- елементарни свободи, все докато 
че другарят Вър с обезправен и докато счита, че

своята

ле- зпс. Мисля, че хората, конто то*
куват в смедеревските 
отношенията на ръководствата 
Смедерево и Пожаревац с ръково 
летвата на Ковин,

па твърдят ие са 
иифра- норми функции п

доста ховец трябва да понесе морална държавата не- изпълнява
политическа отговорност. Отго- функция- Така сега беше в Тито-

град, такива искове ще бъдат из 
тъкпати н в Словения, Загреб и

хме да
пане, шолувапе па децата, 

Всичко

на
товаструктура, 

трудно вървешеПанчево, с оглед па сън- п 
положе-Казвам, порои е за онова .което каже на. 

форума п па пай-внешия орган на 
счепкат Съюза на югославските комуиисг 

Такива тезиен, конто нзгово-

Вършац са извънредни, 
че народът много по-ра1Ю набира 
общ език от ръководствата — ко
ето не е добре".

Откъде идва такова поведение 
от Вой-

икопомпчсскокулпото
Но и косовци проявиха

желания Да сс
проблеми, па днес живеем

го-
в Скопие.

Все пак, някои политически 
ри другарят Върховен са ужасни функционери имат „склонност 

всички сили в Съюза па към'сърдене” но собствения

пие 
товпост п ти.
с тези

на-заедно.
Добре е докато 

ботим. Въпреки че е изразено тс- 
едпо число възраст- 

Отпово Да се върнат в

п пие ена някои ръководители 
водина?

Най-вероятно, а имахме възмо- 
това да се убедим, ка- 

желание да се запазят 
във власта.

така заедно ра род.югославските комунисти па тако
ва поведение би трябваци да пре-

Такпва становища па комунистите сме па 
- ,, и '1 скомчаят п я мат връзка с истинската драма че трябва да сс отдеднме 

своя роде.1 край " Аа ср,,0ския „ черногорския Иа- рода и ие искаме да разберем
край своите огнища. „ с драмата па останалите същността па неговите, пекове,

дали биха се р. шш ,ар , „ „ародиостп, конто живо тогава нямаме правото да се на-
Коеопо и при кацни у I ^ ]<осопо рпчаме партия, а особенно авап-

мДали Централният комитет н гардча. Такова „сърдене на Съю- 
Зп*я я» диа СЛУГк соГ о Председателството па СЮК имат за иа комунистите не помага, а 

се завърнаха на Косово, I пешо? само допринася за неговото раз
преди да заминат ■»' помолиха^а в такапа ко1|стелацИя на СИлп нокъсваие. Вижте стачките! Това 
всеки случай да им . ' ‘тс ре;, значително разграничава- са пекове за по-добро бъдеще, а

места. Един О! я* безг . прСдССДателствот0 и Цеи- нс за разделяне на самоуправн-
завърпа след м тролш1 комитет п отстраняване тел пата социалистическа Югосла-

Ка.ча МП, чс повече не вярва пито ^ ^ к с .,астарело, КОн- вия. Нима това но е достатъчно
""то ,,а ВСИ Косово, ссрваитив.ю, закостснело, бюро- за да разбереме, че трябва да сме

без едно сериозно по- е народа и сред него, а нс да сце 
разграничаване и ус- достатъчни самите на себе сп. 

в тамопяиапс на абсолютно единст- (Иа 4-та стр.)

Ако пие в органите,на. Съюза 
мнение, 

от на-
жпеппето па сечем пътя.жиост и в 

сае се за
пи хора

собствените позиции 
Такова поведение на ръководег- 

работа. Така тряб
ва да се схване и критиката

Нови Сал

вата е мерзка за дите на
довия?идването на косовци в 

и Панчево, па поради тях уж се 
обезпокоява войводинския народ, 

това или опо-
хора

че ще се дойде до 
ва. А тези сборове всъщност ие 
нарушават нищо пито сред н°и 
линския народ, нито сред нарои 

помагат проблемите, 
трупали, да

тпитс 
мо се

в Косово, но 
които с години са се 
се решават гго-бърз°*

Дойдохме и до косовеките про 
блеми, а Смедерево е известно» _ 
това, че тук са се поселили

па печата,
коиго се пишат занеща, 

понеже там
е по- критично, 

Лптническо
обстановката 

отколкого се представя
но той епо трудна, 

Вторият с останал.



4 Комунист

Урок на народа за ръководството
Па, кому пречат
Пречат па онези, които

зад СЮК и да се

критиките?
искатгой въобще предста- 

положеиие п Ко 
па ие- 

секретар? 
изя пле

на п има лифункционери и ръково- 
народа. Те

дпнекн
дителп— лекция от 
това трябва да разберат, и то час

(От 3-та стр.) па за истинското 
еоио? Ма кого да вярвам, 
го ли.или па съюзния

да се скрия* 
защитят
От кого иска

от собствения си народ, 
другарят Божко 

Крупич да се защити и за какво? 
От обективните критики на кому
нистите, трудовите хора и граж- 

за онова, което начело на

Колкото това разбереме по-рано,
ще ни бъде по-лесно да спечелим по-скоро.

Какво означава неговото 
пие, че пие „сръбският национа- 

бием! Кой му

11а Шеспадесетото заседаниебитката заедно с народа. -
Как тълкувате фактът, че оп- па ЦК па СЮК изразихте гнусо- 

ределени функционери и
част от средствата за информира от информациите от секретни 
не, чрез определени лозунги от тсриали, които сте прочели. Об- 
типа: „Сърбия без покрайнини- яснете какво ви е учудило? 
те”, „Смърт за албанците”, искат Слисан съм от протппоре-

лнзъм пседна та от онова, което тук чухте и
преследва сръбския напречи да 

цпопализъм, когато за нас всеки
ма цани,

Председателството на ЦК на СЮК 
направил за една година внационализъм е опасен.

Все по-голямото число функ- 
онези „с оре-

пе е
Косово, а трябвало е да направи?

пионери, особеиио
джобовете”, искат да се ире 

къс не със сочене на виновните.
Мисля, че народите и народно

стите па (Югославия, в изгражда- 
отноше-

чнето в псказвамето па другаря 
Рахмаи Морппа, покрайпинскияг

да. тълкуват същността на всич
ките събрания и митинзи на со
лидарността със сърбите н черно- секретар за пътрешпп работи и 
горните от Косово?

Съюзът на югославските кому- жиост да чета преди топа под
шифър „държавна тайна”, а коя
то е подписал другарят Чулафич, 

вътрешни

От какво иска да се защити дру- 
Кол Широка, когато е билXII II

гарят
и Комисията за защита на кон
ституционното устройство, а пи
то едно изречение не е казал в 
защитата на сръбския

Косово?

информацията, която имах нъзмо

пето па дсморкатмчпмте 
пп л и откровеността в работата иа 
органите и организациите, все нове 
че трябва да ни посочват и да 
търсят отговорност за онова, 
сто (пе)правим. Мен пс мс обиж
да, ако базата, откъдето съм до
шъл в Централния

писти трябва да се противопост- и черио-
авя срещу всички нацноналнзмн,
защото всичкцТе са опасни. Това, съюзният секретар за

■работи. В гази информация меж-

горския народ в
За мен критиките, онези с ар- 

са необходими в настояла предпоставиме, иа всички е яс
но, но не може да бъде ясно за-

гументи.ко-ДУ другото е казано, че положе
нието в Косово е изключително момент, за да ръководстватащия

разберат, че самите иа себе си 
не са достатъчни, че представля
ват народа и мс трябва да живеят 
с народа и сред народа. Без съ

що с два или три невъзпрнемчп- 
ви лозунги, казани пред 30 или трудно, че все по-жестоко е върл- 
50 хиляди души, се представя съд уването па албанските иациома- 
бовно значение, без желание • да листи и сепаратисти... А друга-

събн- ря.т Морпна на това

комитет на 
ме посочи сСЮК, един ден 

пръст, но сериозно бих си задал 
ако базата от Подунав-

заседаииесе разбере същността на 
райето. Това наистина е поли
тическа слепота.

щинска преценка за поведението 
на който и да е от нас, мисля, че 
и по-нататък бихме живуркалн 
и бихме се задоволявали от ня
кои заседания в органите и фо
румите, с определени становища 
и заключения и бихме имали по
ложение каквото е днес.

въпрос,
скпя регион, или на Съюза на ко
мунистите в Сърбия ме

каза, чс националистите са нака
рани в миша дупка, че албанскп- 

' Същноста е, че 30 или 50 хи- ят сепаратизъм бие и по глава- 
които пеят та. Азем Власи, пак каза, че бла 

годарение на пзменегшята в ка- 
Косово е

попита
какво правя там, защото две годи 
ми мълча, защо със . собствените 
си становища и мнение 
изразил проблемите на 
пата база. Мисля, Чче в такъв слу-

ляди почетни хора,
„Хей словени”, желаят единна
Югославия, защото разбират, че дрпте, положението в

значително подобрено, а другар-
не съм 

собствс-живеенето в сговор — когато всич 
ки грижи са наши грижи 
единственият начин да се развие 
югославска общност.

Да се злоупотреби фактът, че 
Няколко стотици, или хиляди 
словенци са демонстрирали сре- -»■ л
щу съденето за отдаване на воен- /\ ^ ^ ^ ^ ^7* ■■ ш- м ^
на тайна и да се твърди, че е / % I Ж # V-1 ЖЛ I I 1/4 I
такъв целият словенски народ, е X \ Ж Ж ЖГ Ж Ж-9ЖЖж1 Ж
опасна работа. Това е от полза 
на националистите и само на тях 
може да е от полза. Затова ми
сля, че определени другари в от
делните информативни средства 
трябва най-после да се осъзнаят.
Ако ли не трябва да напуснат те
зи места, защото със своите писа
ния само скарват народите и на
родностите, а на нас в този мо-

е ката яшари изнася друга оценка. 
Задавам си въпроса: какви 

това оценки дава другарят 'Мори
Разговора води: 

Драган Матиевич
чай наистина не ми е мястото в 
ЦК ма СЮК.

тежко е положението с къщите, 
намиращи се на терени, които се 
срутват и трябва да се пренесат. 
Според Маркович, трябва да 
изготвят програми и проекти 

санация на

се
за

иия съвет за.оказване на помощ, дългосорочна 
а ведомостите се поставят на таб- 

рушените мостове на местните лата. Най-гол ям проблем е как да 
пътища. Първата част от работата се разпределя строителния мате- 
— проектно-изследователската 
приключва, предстои втората 
строителната.

поло-(От 2-ра стр.)
женнето.

— На последните събрания и 
риал, тъй като потребите са мно- договори са утвърдени методите

и насоки на действуване. Сега за
почва да се работи. Засилва се и

го по-големи от разполагамите ко
личества.

отговорността на всички субекти 
— Направено е много. Положе па терена — каза Зоран Яначко- 

скупщина името и занапред е затруднено, пич, председател на Междуобщп-
от- меката конференция на Съюза

Драголюб Станоевич, 
дател на Общинската
във Власотинци каза, че сега глав но е много но-благоприятно,

Но но се прилагат импровизирани ре колкото що беше — изтъква Ми- иа комунистите в Южноморавскн
регион. Всички ние полагаме дво-

прсдсс-
мент това най-малко ни е нужно.

Как може да се разбере ста
новището, че „сборовете в
ви Сад, Панчево и Нова Пазова шеиня. и че дългосрочна санация лорад Маркович, председател на

предстои. Досега е направено Общинската скупщина п Църна си изпит: пред тези хора тук, ко- 
каквото е могло да се направи, грава. В Църиотравска община пто с право очакват помощ, и 
Помощта е все по-голяма, а това са пр<>:арапп 50 на сто от местни- пред югославската общественост, 
оказва положително въздействие те 
върху гражданите. Именно от 
парите които Власотиици получи

дестабилизират хармонията на съ
вместния живот на народите и 
народностите във Войводина”?

която е готова на солидарност. 
Наш дълг е да мобилизираме 
всички сили, а те не са малки. 
За тази цел се определихме за 
ежедневен контрол в изпълнява
нето на задачите, като по такъв

пътища, в областта на Преслан
Най-добрият отговор за това е 

събирането на народа в Цър- 
венка, Ковин, Кула и ето сега в 
Титов Върбас. Всякак, със забе
лежка, че сред събралите се^ * щта се разпределяимало словаци, русини, унгарци... Т\

Смятам, че- всичо което се Общинската скупщина е създала и работа ма училищата. Строите- 
случва във Войводина е изключи- координационно тяло, което пред лен материал се 
телна лекция- за една част войво- ставя предложение в Изпълнител-» най-пострадалите

— састав реки — Църна трава и 
е установено движението на рей- 

а сове (засега това е единствената
могат да се построят седем къщи 
като двустайни апартаменти,

е трябва да се застроят 120. Помо- лниия в общината),
порядъчно, условия за по-добро стопанисване

създадени са

начин повишаваме и отговорнос
тта.

разпределя на 
семейства. Най- Милан Момчилови**

ИМИМ1» ИММ1МЦ

I Комунист на в-к „Комунист” Влайко Кривокапич, замест- Ад пес на „

^,”,5 ПЕКГЖЙГЬК: ЙЙГ*
: С указ на Президента на Републиката от ликаиските_и покраининските издания: Зия Ди- 335'061 до 096: и Нови Белград Булевард „Пеня-
9 22 декември 1964 година „Комунист” е удостоен здаРеЛ!14 (Ьосна и Херцеговина), Момир Бър- па” А1Ь 6, телефон 627-793.
2 с Орден народно освобождение, а с указ от 1уъР*>ия). геджеп_Хаирулаху (Косово), Ри-
■ 30 декември 1974 година с Орден братство и ° Лазаров, Славко Герич (Словения), Мирко

Михалевич (Хърватско), д-р Новак Йованович 
(Черна гора), Коста Тоджер (Войводина).

Издава НИРО „Комунист”. 
Печата се всеки» единство със златен венец.

сърбо■ четвъртък на
хърватски, то ест на хърватскосръбски (игри- 

съвет на пз- лица. и латиница), словенски 
за СР Сърби*: Мило- бански

Директор на НИРО „Комунист”: Витомир 
Сударски, главен и отговорен редактор на вси- Председател на Издателски*
чки издани* на ,Комунист": Влайко Кривокапич. данието на .Комунист"

Урежда единна редакционна колеги*: гла- Ч1ИР Петрович, заместник председател Слобо- 
вен и отговорен редактор на всички издани* дан Йованович.

!
а

македонски и ал- 
езици, а съкратени издания на българ

ски, унгарски, словашки, румънски, русински н 
италиански езици.!
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УРЕЖДА СЕ ГЛАВНАТА УЛИЦА НА ДИМИТРОВГРАД

най-сетие ще изчезне Ьюркратнчески спирачки
Още от първото асфал- 

ули-
Когато своевремено бе предложено всички 

заети да отделят- по една надница за пътища, 
мнозина бяха против това. И то сред трудещите 
се, 'Съмнения-та че средствата няма да бъдат из- - 
ползувани за предназначението им, бяха големи. 
Първите- километри нап щкии с тези сре.ктва, 
разпръснаха съмненията на всички недоверчиви. 
Затова предложението да се отделя.т пак по съ* 
щия начин пари за пътища, бе радушно прието. 
Този п-ьт ог всички. А това значи: събират се . 
средства да се асфалтират още 10 километра ; 
пътища.

Тези дни обаче в Самоуправителната общ
ност за пътища категорично казват, че тези сред
ства нередовно пристигат и поради това има 
проблеми в обезпечаването на средства за про
дължаване на работата. Съответно самоуправител 
но споразумение е направено, но не всички са го 
подписали. И дори се случва средства редовно 
да доставят тези, които не са го подписали, дока- 
то другите не внасят средства. Значи трудещите 
се, напук на тежките условия, се отказаха от 
две надници, за да строят пъгища, а средствата 
не идват там, където трябва. Какво значи това? 
Да ли са променили решението си? Не, защото 
,това трябва да мине съответна процедура.

В момента изобщо не е важно кои органи
зации нередовно доставят средствата, защото ед
но е сигурно: заетите са казали „да” и това ос
тава. Сега се касае за безотговорността на някой 
администратор, който трябва да повдигне моли
ва си и предвидената сума да прехвърли на съот
ветната джиро-сметка. Но това е много „тежка” 
работа!

улицата, цялата вода да 
и по 

канал

лостно. Затова 
тръбите и сливниците бъ
дат

след катотиране на главната 
ца в Димитровград, на 
ста от бариерите до

се слива в тръбите 
съществуващия 
край' конфекция 
да да се влива в Ниша
ва. Специалистите

ча-
' цялостно наместени, 

предстои асфалтиране на 
улицата от бариерите до 

казват, гарата, а може бц и до 
че това е истинският на- лукавщиката бариера, 
чин да се премахне езе- За посочените работи 

пред „Свобода”. Раз- Самоуправителната общ- 
бира се, че без нова на- носг за пътища е обез- 
стплка от асфалт и това помила' 28 милиона дина- 
решение ме би било ця- ра. д. т.

га- „Свобо-рата,
„Свобода

пред конфекция
при по-силен 

дъжд се получаваше ис- 
езеро. Всички до

сегашни опити за
тинско

регула- 
ули-

рото
ция на тази част от
цата и за отвеждане 
водата останаха безуспеш

на

ни.

Тези дни се прави още 
един (да се надяваме — 
и последен) опит за 
чателно 
проблема:

окон-
разрешаване на

строителната 
трудова организация „Гра 
дня” от Димитровград 
ставя специални тръби от 
склада ма

по-

„Ангропромет” 
до сградата на Митница
та (където водата най-м но 
го се събира). На опреде 
лено растояние се поста-

Ш

вят специални сливницп, 
и то от двете страни на 111Ш111
ИП МЕМОРИАМ Александър — Ацо Стоянчов

А. Т.На 24 август т. г. нена
дейно почина детският ле
кар, прнмарнус, доктор 
на медицнйнскнте науки,
един от основоположни- специализираните 
цнте на сръбската и югос- ' цннскн списания, на сим- 
лавската

Д-р Стоянчов, като из
ключително способен дет
ски лекар, бе включен и 
г. образованието на студе
нтите на нмшкия Меди
цински факултет от 1972 

на година. За приносу му 
хематолози- към здравната защита на 

транефузиолозите е децата, към медиццинска- 
стотина та наука и практика полу 
Негови- чи много признания, меж 

ду които и Орден на тру
па със сребърен венец. 
Колегите му, и малките 
му пациенти м родители
те им ще го помнят ка
то много скромен, но упо
рит, способен и опитен ле
кар.

увенчана с опростяването 
на много диагностични ме 
тодн при най-младите па- 
дненти. От тази област в 

меди-

ФОТОКАМЕРАТД ЗАБЕЛЕЖИ

Има ли още едно място..?онкохе.матоло- позинтс и конгресите 
гия Александър Стоян- педиатрите, 
нов,- широко познат като то и 
доктор Ацо Стоянчов. публикувал над 
Своя трудов век той пое- научни трудове, 
вети на най-младите паци 
енти. Роден е в село Брес- 
тница, Босилеградско. В 
Босилеград завършава гим 
назия през 1951 година.
Медицински факултет за
вършва в Скопие, а педия 
трия специализира в Бел
град, където докторира 
на кръвните болести при 
децата. Богатата му и

Това стана в края на и още една жена, а още 
юли в с. Куса врана. мнозина питаха: „Има ли
Тъй като амбулаторията още едно място?” _
в с. Тръиско Одоровци От август районните ам 
през юли поради годиш- булатории работят. Но 
нпте почивки не работе- през юли бяха затворени, 
ше (а не работеха и ос- Тази практика занапред 
тапалпте амбулатории по не би трябвало да се пов- 
сслата през това време), тори, защото през юли и 
но спешел случай са на- август .може би има нап-

Д-р Стоянчов бе погре
бан ма 25 август в ниш
ките Нови гробища в при 
съствието на няколко хил
яди граждани от града и 
други краища на Югосла
вия, със 
букети цветя- 
моратнвното 
Интерната 
некролога , от 
клиника бе кзапо, че Д-р 
Ацо Стоянчов е бил све- 

хематолог.

н аучноизследова- 
работа спря в

хумана 
телска
Ниш, където бе кандидат 
за съветник на Медицин
ския факултет.

стотици венци и
набл-тс методи и научни А па коме 

събрание вуспешно се при-юдения 
лагаха в Детската клипи-Като лекар на Детска- 

в Ниш, док-
клшшка и в 

ДетскатаНиш, но и навред в 
член на

та клиника ка в 
Югославия- Бепостигна 

спе
тор Стоянчов 
извънредни резултати

в лечението на
секция 

и на Съю-
Републикапската
за хематология -циално 

съсирването на кръвта у 
децата. Упоритата му из
следователска работа бе

тонно прочут 
секция за хемофи- Слава. му.зната

Стоян Станков
лия*

голяма художественалпо
стойност. Чс става дума 
па лица, конто „знаят ра
ботата” говори факта, че 
иконите са извадени от 

които са намсрс

ДИМИТРОВГРАД
черквата ложи да отиде там с обпк 

повеи пътнически автомо
бил.

голяма нужда от медпцин 
ска помощ: едно поради 
големите горещини, 
друго и поради идването 
па село па много хора, 
деца п младежи.

тта черквата,иконостаса 
който с правен в резба и 

ОТ този вид
Черквата „Света Богоро 

дина" в Димитровград, на 
се и инак в жал 

тези ,дни 
още една нево- 

меж

а
рамките, 
ми хвърлени и 
ПИЯ двор. За съжаление, 
крадците са все още не
познати.
Кражбата в димитровгр 

адската черква е сериоз
но предупреждение, че го
лемите ценности от култу 
рна гледна точка, не 
пазят и съхраняват па съ 
ответен начин. А. Т. тръгна сина му

На 67-годшшшя Драго
мир Ставров му станало 
много тежко, получил си
лен изрив по цялото тяло 
н по телефонна покана 
било намерено посочено
то нещатно .решение. На-

с .единствен 
в СР Сърбия с голяма ху

СТОЙНОСТ, ИС

училищ-мираща 
ко състояние, дожсствспа

познатите крадци 
лили още няколко 
леми икони, по 
неизвестни причини,

сполетя
ля- Именно, в нощта 
ду 23 и 24 август непозна 
ги крадни са откраднали 
единадесет икони

„Петровден”, „Све 
„Свети

Инак п този път кусо- 
враици изтъкнаха, че с 
нетърпение очакват да се 
завърши пътя в ждрело
то на Ерма, за да почне 
пак да отива рейс в Куса 
врана.

са сва-
по-го 

поради 
ги ос

между мерих се там н заснех та
зи „случка”. Шофьорът 
Гошо взе Ставров е който 

Добрица,

тавили.
Откраднатите икони са 

дело иа непознати майс
тори па живописта от 18 
и 19 век и имат сравните

които
та Богородица",
Йован Харалампио" и 
още една малка икона на 
„Света Богородица”,

М. А.

От
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СКУПЩИНАТА НА СОИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕЗАСЕДАНИЕ ИЛ

Кое е по-евтино?
договори между заинтере
сованите страни — Са- 

общно
в СОИ за кул-зассдание лишъаите

тура и физическа култу- 
ог 2 и полови

Последното
на Скупщината на самоу- моуправигелната

по-точно скупщината 
и „Градия", ,,К</муналац" 
п „Нишава". Това е напра- 

се отбегне от

общност ра в размер
милиона да бъдат вър- 

стопаисгвото. Па-

правйтелната
на интереси за образова
ние, култура и физическа пати на 
август, в Димитровград рливият въпрос за врт^ 
култура, Проведено на 25 щапе ма средства па ня- 
макар чс на дневен ред кои трудови организации 

информации за фи- и освобождаването им от 
и отделяне за образование, 

култура и физическа кул 
тура, който па предишно
то заседание па скупщи-

ст,ма

вено, за да 
по-нататъшно 
па отношенията.

изостряне 
Най-къс 

петнаедесетина де-Елнца Тодорова и Ценка Бакърджиева 
ПЛЕНЕР „ВЛЛСИНА 88”

имаше 
иансовото 
ребалоис 
мина под запак на допъл
нителната точка — стипен 
днрапе на професор 
английски език.

I ю за
на делегатите на скулщи-положение 

ма плановете, пъзмож йо
да се изяснят

пата ще имат 
ст отново 
за или против освобожда
ване на тези трудови ор- 
ганизаццип и връщане на

Вдъхновение в 

амбиента 

на езерото

пата предизвика доста ос
три и смотивни разисва- 
11 я I (е бе 
то бе образложепо на за
седанието, разискване по 
този въпрос бе

по

приет. Как- с ред ст вата, които те са да- 
самоулравителна-Известпп са иастояиия- 

та ме само па родители
те по . и па стопанството, 
за изучаване па английски 
в основното училище. 
Настояппята миналата го 
дина дадоха резултат със 
записване па една (и поло 
вина) паралелка, в която 
децата вместо руски или 
френски учеха английски 
език. Дали да се даде сти
пендия на един професор 
или не, изобщо не бе спо
рно. Всички делегати еди
нодушно бяха „за”. Разис 
кваинта бяха насочени 
към това достатъчно ли е 
и тази година от пет па
ралелки в пети клас само

ли па 
та общност.

отсроче- 
необходимитс А.Т.по поради

• МЕЖДУ ХУДОЖНИЦИТЕ БЯХА И ЕЛИЦА 
ТОДОРОВА И ЦЕНКА БАКЪРДЖИЕВА ОТ НР БЪЛ 
ГАРИЯ

Към средата на август 
на Власинското езеро при 
ключи с работа пленерът 
„Власина 88”, който тра
диционно обединява ху
дожници от цяла Югос
лавия- Пленерът органи
зира сдружението на 
художниците и на худож
ниците на приложното из ствена картина с маслени 
куство от Лесковашка бои 
община и културният цен 

„Милег^гие
вич”. Между 12-те худож
ници които през лятото 
търсеха вдъехновение в 
импресивниия амбиент на 
Власинското езеро, бяха и 
две художнички от НР
Бъллария, които пребива- разяват за гостоприемчи- 
ваха в рамките на култур- востта на югославските ко 
ния омбен между Леско леги. Ценка вече е преби- 
вац и Кюстендил. Благо- вала в Югославия, дока- 
дарение на това сътруд- то Елица е за пръв път в 
ничество, Елица Тодоро 
ва' и Ценка Бакърджиева 
бяха чуждестранните ху
дожнички на пленера, 
който всяка година се 
организира на крайбрежи
ето на Власинското езеро, създаване на сериозни 

— Ив България същес- произведения- Все пак 
твуват пленери, но Кюс- останаха красивите спо-
тендил още няма такъв мени, незабравимото дру
пленер. Надяваме се, че гаруване и натрупан опит, 
и нашият град аце получи който безспорно 
свой пленер — споделят бъде от полза.

„ДЕТСКА РАДОСТ" В БОДЕТСКАТА ГРАДИНКА 
СИЛЕГРАД

Елица и Ценка.
На въпроса: кое най- 

много ги въодушевлява и 
вдъхновява, Елица и Цен
ка без двоумене отговори 
ха, че това е Власинско
то езеро. С гордост ни по
казаха своите произведе
ния — акварел и художе-

— на които домини- 
мотив на Власинско- в една да се изучава англи 

йски. Имайки предвид, че 
съвремената наука и тех
ника зачита днес

ра
Поло то езеро.

Нашите гостенки са въо 
душевени от пейсажите на 
Власина и със задоволс- 
ство изтъкват, че тук са 
прекарали приятни дни. 
Особено похвално се из-

тър
изклю-

английс-чпптелно само 
ки, че език на компюто- 
рите също е 
разбираеми са и желания
та на родителите

ДЕТСКАТА ГРАДИНКА В БОСИЛЕГРАД: създадени 
са условия тук да пребивават повече деца

английски,

децата
им да изучават този свето 
вей език. От друга страна 
е факта, че преподаватели 
по руски и френски в са
мото училище има колко-

В нови помещения
нашата страна.

Накрая ни казаха, 
единствено

Ако в досегашната 
бота на детската градин
ка „Детска радост” в Бо
силеград недоимъкът на 
помещения беше един от 

лични доходи и основните проблеми, сега 
руски не е. С приключване из

граждането и обзавежда- 
бъдещето не с необходими съоръ-

две с целодневен престой 
от 5,30 до 15 часа, с по 
20 деца на възраст от 3 
до 6 години и две възпи
тателни групи с по 25 де
ца на възраст от 6 годи
ни. Всъщност това са де
ца, които се подготвят за 
основното училище.

ра-то щеш и те стават „тех
нологически излишък”.

че
съжалавят, 

че пленерът не трае по- 
дълго, понеже дестина 
дни не са достатъчно за

Кое е по-евтино, 
три преподавателя Да по
лучават
да не преподават 
или френски или да бъде 
упропастено 
само на едно 
ученици (които поради то

дали

жеиия,
новопостроения 
готови за работа. И от на 
чалото на

поколение помещенията в 
обект са Детската градинка „Де 

тека радост” в Босилеград 
полага усилия да обезпе
чи средства за изгражда
не на сграда за две въз
питателни групи в село 
Райчиловци. Досега е обез 
печена локациця и необ
ходимата планова доку
ментация.

ще им
М. М. ва не могат да учат англи

йски), запита се един де- настояща^а у че 
легат на сдружеиия труд.' бна година, както ни уве- 
Без много обмисляние от- доми директорът на това

образова-
изясияване телно ведомство Влади

мир Стоичков, в него рабо 
тят две групи. С това ще 

а бъде премахнати досега
шните ограничения — за 
повече деца има място в 
този радостен детски кът. 
Новите помещения до зна 
чителна степен ще 
ият работата на

V

Художествена галерия
говора е ясен. Затова и възпитателно
единодушно 
на всички делегати -да се 
даде стипендия засега са-
мо на един професор, 
да сС търси • възможност 
да се обезпечи още един. 
От делегатите на

м. я.
скупщи

ната е и предложено на
органите в училището та
зи година вместо предви
дената една, да бъдат за-

улес-
заетите

■: м
и ’ ще създадът големи об- 

писани две паралелки, в лекчения на родителите 
които да се изучава англи Ще се премахне и двус- 
йски език. менната работа.

Презнастоящата 
на година, която започна 
на 25 август, ще работят 
4 възпитателни

.'

учеб-Разисквайки за финан
совото положение скуп
щината прие решение из-

тИ
„ОБЛИЦИ” Димитър Илиев

■>

групи
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СМТА „ВЛАСИНА — 88” В БОСИЛЕГРАД, ПРИКЛЮ- ЧИ С РАБОТА В НАЧАЛОТО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА

Ще има 

достатъчно 

учебници

на приятелството 

са дълготрайни
В трите смени на СМТА „Власина — 88” в Боси

леград, работеха и другаруваха 16 бригади. За 69 тру- 
додни са залесени 480 ха голини и на 181 
тена подмяна

преизпълнение на плана, 
200 бригадири и бригадир 
ки които от тукха е извър

на изсъхнали фиданки. Двеста бри- 
™Д!,Р” и бригадирки се завърнаха с ударнички знач
ки. МБТ „Жупски виноградарн” от Александровац 
предложена за Емблема на РК на ССМ на СР Сър
бия ,.Велко Влахович”. Населението от Босилеградска 
община и този път се

понесо
ха ударнички значки.* Над 
150 завършиха някой от 
курсовете които в съдей
ствие с

В Лесковац на 25 авгу- досега са отпечатани 111. 
ст се състоя среща с пред Йедостигат някои техноло 
ставители на Завода за из гии, както и граматика 
даване на учебницци от за първи и втори клас, 
Белград и директорите на която не издържа на кон- 
училищата за предстоя- курса. И за втори клас 
щата учебна година.

Воислав Мцтич, главен учебника. Когато става 
в дума за трети и четвърти 

клас, обновени са учеб
ниците, които са съставя- 

е ни по, предишната прог
рама и вече се намират в 
продажба.

Учебницицте за обуче
ние по български език са 
правени още по предиш
ните програми (общо 80)

организатора на 
Акцията тук организирах
ме, а 50 души са предло
жени за приемане в редо
вете на Съюза на кому- 

повечето до-

показа като добър домакин.

Съюзната младежка тру 
дова акция „Власина — 
88”, на която тази година 
Босилеградска община бе 
за пръв път домакин на 
26 август успешно прик
лючи с работа. За 69 тру
додни, колкото работеха и 
другаруваха 16 бригади от 
Сърбия, Босна и Херце
говина. Хърватско. Маке
дония, Войводина и Косо- 

оподзотвориха 
600 хектара. От 
ха голини са залесени и 
на 181 ха е извършена по-

песнп: групата „Кербер” 
и Последна игра на леп- 
тпри” и пр.

— И през това брига
дирско лято, както и през 
досегашните десет 
дчсрта коменданта на Ак
цията, Слободан Шоло- 
впч,
пията на доброволен и съ-

недостигат пет-шестпистите. От 
бри бригади най-добри ре 
зултати осъществи МТБ 
„Жупски

ще

и отговорен редактор 
Завода за издаване на уче
бници, изтъкна, че поло
жението тази година 
значително по-добро по 
отношение иа предишните 
години и це в началото на 
учебната година ще бъдат 
избегнати обичайните блъс 
каници.

От 118 запланувани уче
бници за основното учи
лище Заводът е обезпечил положението в Прешево, 
115, а тези дни се завър- Буяновац и. Медведжа, къ- 
шават и учебниците по дето децата трябва да 
музика за трети и четвър- учат според програмата 
ти клас. Остават още на- и от учебниците за Сър- 
ръчпиците за физическо бия, но това е трудно осъ- 
и здравно възпитане, за ществимо. От сръбски н.4 
които е неизвестно дали 
ще бъдат печатни.

За първи клас на сред- останалите се поръчват 
ното профилирано обра- от САП Косово, 
зование също са запла
нувани 118 учебника, а

винаградари” 
от Александровац с пре
изпълнение на нормата от 
54 ма сто. Следват МТБ 
..Иван Милутинович” от 
Голубац и МТБ 
от Бор.

В щаба на Акцията под

по

спазихме тради-
„Рудар”

знателен младежки труд. 
Високите ни резултати 
във всички области на 
бригадирския живот са 
още по-убедителни ако се

во, над 
това 480

чертават, че за успешното 
реализиране на Акцията 
отделно признание трябва 
да се даде и на извънред
ното

и занапред ще се ползуват. 
Най-неблагоприятно е

има в предвид, че време
то не бе най-подходящо. 
Всички бригади заслуж- 
ват отделно признание. А 
заместника на комендан
та за труд, Вуица Велич- 
кович добави:

дмяна на залесени преди 
а изсъхнали фиданки. По
край изпълнението на тру 
ловите задачи 70 ха пове
че отколкото

гостоприемство на 
населението и Босилегра
дска община, която и то
зи път се показа като до
бър домакин, както и на 
..Автотранспорта” от Боси 
леград, който твърде доб
ре организира превозване 
на бригадирите от брига
дирския стан до залесите 
липтс площи.

запланува
ното. тук твърде успешно 
са реализирани и остана
лите младежки аклгвнос-

Самият 
факът, че трудовите зада 
чи са приензълнени с 12

албански език са преве
дени 19 учебника, докато

на сто, потвърждава 
и това бригадирско лято 
е било твърде успешно. 
За това говорят и 70 ха

ти, преди всичко идейно- 
възпитателната

че
дейност 

— укрепването на револю 
ционните традиции, брат
ството и единство между 
нашите народи и народно 
сти. И тук на югославско- 
българската граница бри
гадири и бригадирки от 
Белград, Пирот, Сува ре

лса, Дтарнши, Баня лука. 
Бор, Крушово и други гра 
довс по време па тазгоди
шния сезон на ударнич
ки труд, изписваха нови 
страници на многотомна
та книга па другарувало
то. За това с отделно въо
душевление говорят: Со- 
ня Ферени от Сомбор, бе 
пиша Афим от Сува река, 
Драголюб Крстич от Пи
рот, Слободан Симич от 
Светозарево и много дру
м-г. Създадените на трасе
то мостове на приятелст
вото, както подчерта г/ред 
сслатсля па Скупщината 
па Южноморавската меж- 
Д''общинска
общност, Д-р Слободан 
У, пич, в поздравителния 
си говор при закриването 
па Акцията, остават, дъл
готрайни.

М. МомчнловичМ. я.

МИНА ТАЗГОДИШНО 
ТО ПРОКИСЛО ЛЯТО”
В ДИМИТРОВГРАД

РЕД
МУЗИКА,
РЕД
ХУМОР...

нова и ' Стандар-Стапчко обработено и па хумори- 
Коскпч”, който както ка- 

Коскич,

го по-добри, не затова че 
няма добри артисти, 
поради факта, че тези ор
кестри имат чести 'изяви 
п дълги репетиции не са 
им нужни, което не може 
да се рече за едноактов- 
ките, конто са подготвени 
сравнително за късо вре
ме без много репетиции.

Едва ли някое културно 
Димитровград ноетичен начин казано от 

„е членовете на самодейния 
на театър „Христо Ботев” 

Ипфлацнпка" при Центъра за култура.
Нс остана не засегната

събитие в
такава изключителна за другаряима сключен под принудас то*. привлекателност и 

лкорегионална другарката
традиционното Самото начало 

което

нетърпепие се очак-
посочи закатова,

„Прокисло лято”,
година Центъра за

. почти пито една тру
дова организация или съ 
битие, по най-много все 
пак бяха засегнати мина
ващите през града тран
зитни туристи турци. Из
смивайки тях, нземенн 
са всъщност нашите про- 
пустм II отношение към 
хигиената, туризма, гости- 
лнмчарството и много дру 
ги неща.

какво най-много ще стане
всяка
култура организира през 
август. Така беше и

Билет повече се

хумористичпо-за-дума п 
бавната програма. И така

гази по вече проверената рецеп
В свободните часове по 

време на Акцията не изо
стана и богатия и твърде 
разнообразен културно- 
забавен и спортен живот.
Тук в бригадирския 

стан , гостуваха: културно 
художественото дружес
тво „Коста Абрашевич” от 
Лесковац, „Златни стру
ни” от Белград, след го
ла, „Топионичар" от Бор, 
изпълнители на забавни

та, ред музика, ред хумор, 
в течение па около

Iюсетителите имаха

В културната моното- 
нця през горещите летни 
дни, когато освен киното, 
диско-клуба и по някой 
концерт па дивокомпони- 
рани народни песни няма 
нищо— „Прокисло лято” 
компенсира всичко това.

година, 
търсеше дори иа десети- 

депа преди премиера-
два

на часа
възможност да чуят всич
ко онова, което се случва

та.
Тазгодишното Димитров 

,Прокисло (суво 
което се

градско
и усукано) ЛЯТО

на 26 август, мина

в димитровградските тру 
организации и гра-допи

да изобщо и за което най-състоя 
под знака 
па граждански брак меж
ду Инфланипка

По вече установена тра 
диция музикалните номе
ра в програмата бяха мно

на „сключване
се шушука.

това
често само 
Разбира се всичко

А. Т.
Голема-
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ООС™ФАт1КЛМЗАЯМИНЕРАЛНИ ПЪЛНА — „25 МАЙ” 
иСурдулица

пи потребителите,
трудещите се и траждаиите / 

в Сурдулишка община
щети Т И

5 СЕПТЕМВРИ — ДЕНЯ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА 
ОБЩИНАТА ОТ ФАШИЗМА
пожелавайки им дръзиовени дела в социалистическото 
строителство и многобройни лични успехи 
СТРОИТЕЛИ!
изделията „ВУНИЗОЛ" на сурдулишката фабрика обезпечават 
висококачествена топлинна и звукова изолация и благоприя- 
тен микроклимат, пестят енергия и до 60 па сто.
Поръчки може да правите и по телефона 
(017) 85-106 и 85-773.

80Ш1 1ИЬ08ТКиА СШМЕШН РК012УСША
1'РУДОВА ОРГАНИЗАЦИЯ .ДИМИТРОВГРАД”

Ч (а трудещите ее в Димитровградска община
ЧЕСТИТИ 8 СЕПТЕМВРИ — ДЕНЯ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО
е пожелания за високи трудови резултати и успехи в социа
листическото изграждане

„ТИГЪР — ДИМИТРОВГРАД” ПРОИЗВЕЖДА:
— автогуми (вътрешни и външни)
— разни видове гумени обувки (работнически, за ловци, ри

боловци и други)
— работнически обувки със специално предназначение: за ми- 

ньри, горски работници и пр.
— лачени дамски и детски ботуши с различна разцветка
— гумени опинци и балетанки
— различни видове гумено-технически стоки с и без метали 

с различно предназначение
— търби и профили, намиращи широко приложение
— гумени фолин (с различно качество), гумени нишки,
— машини за нуждите на гумарската промишленост, прибори 

и калъпи, различна метална галантерия
ОБЕДИНЕНИТЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ КООПЕРАЦИИ
„БУДУЧИОСТ" — БАБУШНИЦА
„ЕРМА" — ЗВОНЦИ
„СЛОГА” — ВЕЛИКО БОНИНЦЕ

ЧЕСТИТЯТ
всички селскостопански производители, трудещи се и гра

ждани от Бабушиишка община
6 СЕПТЕМВРИ — ДЕНЯ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА ОБЩИ
НАТА ОТ ФАШИЗМА
КАТО ИМ ПОЖЕЛАВАТ ВИСОКИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИ ЗА
ВОЕВАНИЯ В ИЗГРАЖДАНЕТО НА САМОУПРАВИТЕЛНОТО 
НИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКО СТРОИТЕЛСТВО
ОБЕДИНЕНИТЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ КООПЕРАЦИИ изкупуват це
локупната селскостопанска продукция и снабдяват население
то със възпроизводствени материали, торове и със стоки ши- 
роко потребление

[-раГрЬинар
•** ппп ро. Босилеград

на

на гражданите и работниците 
в Боснлеградска община

ЧЕСТИТИ
ПРАЗНИКА НА СВОБОДАТА 

ОБЩИНА — ОСМИ СЕПТЕМВРИ
С ПОЖЕЛАНИЯ ЗА ЛИЧНИ И КОЛЕКТИВНИ УСПЕХИ В СА
МОУПРАВИТЕЛНОТО СОЦИАЛИСТИЧЕСКО СТРОИТЕЛСТВО 
НА ОБЩИНАТА И СТРАНАТА
„ГРАДЖЕВИНАР” ИМА ПРЕДИМСТВА: СТРОИ ЕВТИНО, КА
ЧЕСТВЕНО И БЪРЗО. АКО ИСКАТЕ ДА ПЕСТИТЕ — ПОЛ
ЗУВАЙТЕ ГИ!

НА БОСНЛЕГРАДСКА

Ш КОМ РАЗ
Кщ\ л)ео81.АУиА

ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА,
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ 
СЪЮЗ,
ОБЩИНСКИЯТ КОМИТЕТ НА СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ, 
ОБЩИНСКИЯТ СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ,
ОБЩИНСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪЮЗА НА БОЙЦИТЕ, 
ОБЩИНСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪЮЗА НА СОЦИАЛИС
ТИЧЕСКАТА МЛАДЕЖ 
в Димитровград
ЧЕСТИТЯТ НА ВСИЧКИ ТРУДЕЩИ ,СЕ И ГРАЖДАНИ 
8 СЕПТЕМВРИ — ДЕНЯ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО
с пожелания за нови трудови завоевания 
социалистически самоуправнтелнн отношения

ОСНОВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СДРУЖЕНИЯ ТРУД
„БАЛ КАН” — Димитровград
НА ВСИЧКИ КЛИЕНТИ, ТУРИСТИ, НА ТРУДЕЩИТЕ СЕ И
НА ГРАЖДАНИТЕ ОТ ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА И
СТРАНАТА
ЧЕСТИТИ 8 СЕПТЕМВРИ — ДЕНЯ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО
като им пожелава още по-хубави успехи занапред
„Балкан" предлага:
— Своите заведения на частни и обществени лица за орга

низиране на частни и обществени увеселения и тържества, 
семинари и други облици на масово контактираие

— В заведенията на „Балкан" ще намерите всички видове пи
тиета и безалкохолни напитки, ястия, стаи за нощуване и 
други видове туристически услуги

— Посетете заведението на „Балкан” на гранично-пропусква- 
телния пункт „Градини”, със съвременния хотел-ресторант 
„Балкан" в града и остайалите заведения на „Балкан".

в изграждането на

ТО „БОСИЛЕГРАД” — Босилеград 
с основните организаци и на сдружения труд:
„СЛОГА" — за търговия и гостилничарство, 
„НАПРЕДЪК” — за селско стопанство и изкупуване, 
„УСЛУГА" — за услужна .дейност и 
ОБЩИ СЛУЖБИ

ГОРСКО СТОПАНСТВО — ВРАНЯ 
ГОРСКА СЕКЦИЯ — БОСИЛЕГРАД

2, ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА БОСНЛЕГРАДСКА ОБ
ЩИНА ОТ ФАШИСТКО ИГО — 8 СЕПТЕМВРИ

4
I

на трудещите се и гражданите 
в Босилеградска община

ЧЕСТИТИ
ОСМИ СЕПТЕМВРИ — ДЕН НА СВОБОДАТА НА ОБЩИНАТА
С НАЙ-СЪРДЕЧНИ ПОЖЕЛАНИЯ ЗА ЛИЧНИ И КОЛЕКТИВ
НИ ПОЦТИЖЕНИя И ЗА НОВИ ЗАВОЕВАНИЯ В ПО-НАТА'- 
ТЪШНОТО ИЗГРАЖДАНЕ НА САМОУПРАВЛЕНИЕТО И СО
ЦИАЛИЗМА У НАС

на всички трудещи се и граждани 
в Босилеградска община 

с пожелания за още по-хубави успехи в изграждането на об
щината и на самоуправителното ни социалистическо и необ
вързано общество
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ТРУДОВА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ПРЕРАБОТКА НА КОЖИ 
„БРАТСТВО _ ДИМИТРОВГРАД КОЖИ
НА ВСИЧКИ ТРУДЕЩИ СЕ И ГРАЖДАНИ

ЧЕСТИТИ
^СЕПТЕМВРИ - ДЕНЯ НА ОСВОБЖДЕНИЕТО

като им пожелава високи трудови постижения 
на социалистическото самоуправление у нас 
• -„Братство" преработва всички 

полуфабрикати за кожарската 
готови изделия от кожа

1Г1РА\ААНЬАУГра^ешинска РО 
Строителна ТО" Димитроаград

■Г1Р>А\Л\.1Н1Я1
На всички строителни работници, на трудещите се и 
гражданите

ЧЕСТИТИ 
ПРАЗНИКА НА СВОБОДАТА -

в изграждането
8 СЕПТЕМВРИ

видове
промишленост, както и за

кожи и изработва
високи трудови завоеваниякато им пожелава

I

гадна опнятшик К©Н**ЩИ/\

О-гттпгтть
ЗСШ СА НЕОГРАНИЧЕН ОМ СОЛИДАРНА* ОДГОЮГНОШБУ ООУЙ

ООУГ „МЛАДОСТ ' — ПРОИЗВОДНА СА Н. С. О.
ДИМИТРОВГРАД - М. ТИТА 1И

ЧСОЗТГГЕ1ЛЗКА ОКСАМ12АСПА 1ГО1Ш2ЕЖЮ _
ТЕЬ. 84-067, 84-668 — 21КО КАСЧХ 62801-601-432 

„ ВАВЦ8И1СА
ТУРИСТИЧЕСКО-ГОСТИЛНИЧАРСКАТА 
„СЪРБИЯ” — ПИРОТ
на гражданите, трудещите се, младежта от Бабушнишка об
щина

ВЛОА

ОРГАНИЗАЦИЯ
НА ВСИЧКИ ТРУДЕЩИ СЕ И ГРАЖДАНИ ОТ ОБЩИНАТА

ЧЕСТИТИ ОСМИ СЕПТЕМВРИ — ДЕНЯ НА ОСВОБОЖДЕ
НИЕТОЧЕСТИТИ 

6 СЕПТЕМВРИ — ДЕНЯ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА ОБЩИ
НАТА ОТ ФАШИЗМА като им пожелава още по-високи трудови завоевания в 

производството и в изграждането на социалистическото 
самоуправление у нас '
„СВОБОДА” произвежда: '
Всички видове мъжка, дамска и детска конфекция 
Изделията на „Свобода" се отличават с високо качество 
и съвременна кройка в многобройни разцветки 

- - Търсете изделията на „Свобода”!

като им пожелава още по-високи успехи в изграждането 
социалистическото самоуправление у нас 
„СЪРБИЯ" г - ------------

на

в заведенията си в ПИРОТ и БАБУШНИТ^А пред
лага на гости и туристи разнообразни 
чарскн услуги
НОВООТКРИТИЯТ ХОТЕЛ „МИР” В ЗВОНСКА БАНЯ 
предлага балнеоложки, възстановителни

туристическо-гостилнн-

и други услуги.

САМОУПРАВИТЕЛНИТЕ ОБЩНОСТИ НА ИНТЕРЕСИТЕ ЗА:
— КУЛТУРА,
— СОЦИАЛНА И ДЕТСКА ЗАЩИТА,
— ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ И ФИЗИЧЕСКА КУЛТРА
вСурдулица

„ЕЛЕКТРОБОСНА” — ЯЙЦЕ
ТРУДОВА ЕДИНИЦА ЗА ЕКСПЛОАТИРАНЕ НА КВАРЦ — 
БОСИЛЕГРАД

населението в Босилеградска общинана

ЧЕСТИТИ
ПРАЗНИКА НА СВОБОДАТА НА ОБЩИНАТА 
СЕПТЕМВРИ

ЧЕСТИТЯТ
5 СЕПТЕМВРИ — ДЕНЯ НА ОСОВОБОЖЕНИЕТО НА СУРДУ- 
ЛИШКА ОБЩИНА

ОСМИ

КАТО МУ ПОЖЕЛАВА НОВИ ЗАВОЕВАНИЯ В ПО-НАТАТЪ
ШНОТО СОЦИАЛИСТИЧЕСКО СТРОИТЕЛСТВО НА НЕОБ
ВЪРЗАНОТО НИ ОБЩЕСТВО

на всички трудещи се и граждани в общината, пожелавайки 
им многобройни постижения на работното място, лични и 
семейни успехи и щастие

ЗЕЛЕ ВЕЛКОВИЧ" — ООСТ „ЧОРАПАРА” — Лесковац 
ТРУДОВА ЕДИНИЦА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЧОРАПИ — 
Босилеград

8 СЕПТЕМВРИ 
ЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА 
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ССТН 
ОБЩИНСКИЯТ КОМИТЕТ НА СКС 
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ССМ 
ОБЩИНСКИЯТ ОТБОР НА СУБНОР и 
ОБЩИНСКИЯТ СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ 
в Босилеград 
на пионерите н учениците,

младежите н бойците,
работниците и гражданите

в Босилеградска община

ЧЕСТИТЯТ
ОСМИ СЕПТЕМВРИ — ДЕН НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА ОБ 
ЩИНАТА ОТ ФАШИЗМА

пожелампт лично щастие' и нови лични и обществени 
изграждането на общината и самоуправителното 

социалистическо и необвързано общество

ЧЕСТИТИ
_ ДЕН НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА БОСИ-

на всички трудещи се и граждани в 
КАТО иЙЙЬелдва НОВИ 3.тВОШАНИ?иВеПО.НнАТЛТЪШ;
НОТО ПРЕОДОЛЕЯВАНЕ НА 
ЦВЕТ НА ОБЩИНАТА И СТРАНАТА

И ИМ
постижения в„ИНЕКС СТОЧАР”
НИ

СЪС своите организации на 
НИШАВА ТЪРГОКООП и КООПЕРАН 
на селскостопанските труженици и на гражданите 

от Димитровград

ЧЕСТИТИ 8 СЕПТЕМВРИ — ДЕНЯ НА

„АГРОКОМБИИАТ" — НИШ 
ООСТ „ТАЛАМБАС” — БАБУШНИЦА

всички потребители, трудещи сс и граждани от Бабушнн- 
шка община

ОСВОБОЖДЕНИЕТО па

ЧЕСТИТИ
6 СЕПТЕМВРИ — ДЕНЯ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА БАБУШ
НИШКА ОБЩИНА ОТ ФАШИЗМА

като им пожелава 
' циалистическото самоуправление 

„ТАЛАМБАС" снабдява населението от общината е всички ви
дове стоки за широко- потребление, хранително-вкусови изде
лия и други ридове стоки -

селското стопанство.
на об-,завоевания в

селскостопанското
всички

!,Кооперант” организира селскостопанското и,

„ГьргокошГР снабдява населението с всички Р
ални сгоди за широко потребление, какго и р

като им пожелава високи 
„Нишава" организира 
ществения сектор и иизкупува

производство 
видове селскостопанска

високи завоевания и строителството на со*
в ча-производство \

из
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МЕБЕЛНА ФАБРИКА „ВАСИЛ ИВАНОВ — ЦИЛЕ"
На всички трудещи се и граждани

ЧЕСТИТИ ДЕНЯ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО
IV Я к 0 N О РЙ1*и1»в» • • • ■ * •1М»ии 1ПИ«ом

8 СЕПТЕМВРИ

НЮНОЕЬЕНТГШЧЕ завоевания занапред 
мебели по достъпни це-

пожелава нови трудовикато им
,Цилс” произвежда съвременни

на „Циле"!Т«1КаНАМ: К1.ЕКТИОУ1А«1МА• ТК1>Х 1вТ*4 •Т11.1РОИ «в-ао* ни. Посетете магазините
на всички трудещи се

и граждани
в Сурдулишка община

ЧЕСТИТЯТ
ДЕНЯ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА ОБЩИНАТА 
ОТ ФАШИЗМА

ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА 
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ 
СЪЮЗ
ОБЩИНСКИЯТ КОМИТЕТ 
ОБЩИНСКИЯТ ОТБОР НА СУБНОР
ОБЩИНСКИЯ СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ МЛАПЕЖТА
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗА НА МЛАДЕЖТА

на^асГениетГв общината - трудещи се, граждани, младежи 
п девойки и пионери

6 СЕПТЕМВРИ — ДЕНЯ 
ШНИШКА ОБЩИНА ОТ ФАШИЗМА

НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ

НА СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕвелики обществени дела и много успехи ис пожелания за 
щастие в живота

ЗДРАВНИЯТ ДОМ В ДИМИТРОВГРАД
Честити на всички трудещи се и граждани ЧЕСТИТЯТ

НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА БАБУ
ДЕНЯ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО — 8 СЕПТЕМВРИ
с пожелания за високи трудови победи в изграждането на со- 
циалистическото самоуправление у нас

ЗДРАВНИЯТ ДОМ оказва здравни услуги на население- 
предприема превантивни мерки по опазване здра-

завоевания в изгражданетокато им пожелават високи 
па социалистическото самоуправление

то и
вето и жизнеспособността на населението

СТРОИТЕЛНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ „ИЗГРАДНЯ” 
в Босилеград

КОМУНАЛНО-УСЛУЖНА ТРУДОВА ОРГАНИЗАЦИЯ 
„КОМУНАЛ АЦ” — Димитровград

На всички трудещи се и граждани от Димитровградска 
община

ЧЕСТИТИ
ОСМИ СЕПТЕМВРИ — ДЕНЯ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА 
БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА ОТ ФАШИЗМА

ЧЕСТИТИ
8 СЕПТЕМВРИ — ДЕНЯ НА ОСВОБЖДЕНИЕТО
„Комуналац" оказва на гражданите всички видове' кому
нално-битови услуги

па всички трудещи се и граждани 
в общината

С ПОЖЕЛАНИЯ ЗА УСПЕХИ В ПРЕОДОЛЕЯВАНЕТО НА 
ТРУДНОСТИТЕ И ЗА НОВИ ЛИЧНИ И КОЛЕКТИВНИ ПО
СТИЖЕНИЯ ЗАНАПРЕД.

ЕИ — ООСТ „СД" — Ниш 
Трудова единица — Бос и л е г р а д 

на гражданите и трудещите се 
в Боснлеградска община

ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА 
ОБЩИНСКИЯТ КОМИТЕТ НА СКС 
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕЦИЯ НА ССТН 
ОБЩИНСКИЯТ СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ 
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ССМ 
ОБЩИНСКИЯТ ОТБОР НА СЪЮЗА НА БОЙЦИТЕ 

в Сурдулица
ЧЕСТИТИ

ОСМИ СЕПТЕМВРИ — Ден на освобождението на Босиле- 
градска община от фашизмаЧЕСТИТЯТ ч

ДЕНЯ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА СУРДУЛИШКА ОБЩИНА 
ОТ ФАШИСТКО ИГО — 5: СЕПТЕМВРИ
на всички трудови хора и граждани в общината, като им по
желават просперитет на общината и страната, разцвет на 
социалистическото 'самоуправление и лично и семейно ща
стие

КАТО ИМ ПОЖЕЛАВА НОВИ ЛИЧНИ И ОБЩЕСТВЕНИ УС
ПЕХИ В ПО-НАТАТЪШНОТО ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЩИНАТА 
И СТРАНАТА

\ * - ~1 МI - Г 1 —
„3 Д Р АВ ЙЕ” — ООСТ „Фармацевтика" —■. Лесковац 
ЦЕХ ЗА СУШЕНЕ НА ОВОЩИя И ЗЕЛЕНЧУЦИ — Боси
леград

НА ВСИЧКИ ТРУДОВИ ХОРА И ГРАЖДАНИ 
В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

ЧЕСТИТИ
ОСМИ септември — ДЕН НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО

на всички трудещи се и граждани от Бабушнишка община

ЧЕСТИТИ
6 СЕПТЕМВРИ — ДЕНЯ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА БАБУШ
НИШКА ОБЩИНА ОТ ФАШИЗМА

с пожелания за високи трудови завоевания и успехи в изгражда
нето на самоуправителна социалистическа необвързана Югосла
вияна Боснлеградска община от фашиско иго

с пожелания за нови лични успехи и нови постижения в из
граждането на общината и страната „ТЕСТИЛКОЛОР" произвежда: всички видове печатни 

тъкани, мъжки и дамски пижами,, спортни и други 
гащета и бельо, кухненски кърпи, чаршафи и др.

Зи&пЬссР ТО „АВТОТРАНСПОРТ” 
в- Босилеград

на гражданите и трудещите се 
в Боснлеградска община

ЧЕСТИТИ
Деня на освобождението на общината от фашизма — ОСМИ 
СЕПТЕМВРИ

на всички трудещи се и граждани от Бабушнишка община 
ЧЕСТИТИ

6 СЕПТЕМВРИ — ДЕНЯ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА ОБЩИ
НАТА ОТ ФАШИЗМА .
с пожелания за още по-високи завоевания в изграждането на 
социалистическото самоуправление и високи трудови победи 
„ЛУЖНИЦА” произвежда: тръби за водопроводи и напоява
не, различни видове пластмасови изделия, оцет и друго.

занапред. и им пожелава нови лични и колективни 
ПЪТНИЦИ, НА ДОБЪР ПЪТ С РЕЙСОВЕТЕ НИ!

успехи
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РЕГИОНАЛНА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ — НИШФизическа култура /

Висока победаМЕЖДУ ОБЩИНСКА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ 
ГРУПА „ЮГ” „ ВРАНЯ

„А. БАЛКАНСКИ” — „МЛАДОСТ” (Габровац) 4:0 (2:0) но на червено картонче 
на Тошко/ Соколов зарад 
възражение.На стартазагуба Димитровград,. 28. 08. 1988. Спортният център 

„Парк", времето слънчево; зрители 400 души. Теренът 
тревист и подходящ за игра. Голмайстори: Христов 

\В- Зоран — 1:0 в 17 мин.; 2:0 — също Зоран В. Хри
стов в 40 минута, на 3:0 повиши Емил Иванов в 50

Най-хубавото нещо на 
този мач бяха головете. 
Втория си гол Зоран В. 
Христов постигна от раз
стояние от 20 метра, а 
Емил Иванов третия и че

ФК „Ратар” (Враня) : ФК „Младост” (Босилеград) 
1 : 0, (1 : 0) Н * минута и същият играч йостави окончателния резул- 

тат. от 4:0 в 80 минута. Жълти' картончета: Ивица То
доров .(„А. Балкански”) и Славиша Миленкович „Мла
дост"). Червено картонче,— Тошко Соколов ( А Бал- ™ЪРТИ гол отбеляза след 
кански") Съдия: Драгиша Илич от Облачина край успешни соло—акции. В 
Ниш, добър. четвъртия кръг „А. Бал-

кански" гостува на „Мра
мор” в село Мрамор край 
Ниш. -

. На старта на настоящо
то футболно първенство 
Междуобщинската футбо 
лна дивизия Враня група 
„Юг” футболистите на 
„Младост” от Босилеград 
претърпяха

е че първенството е на
пред и че на ащу много 
срещи ще претърпяват за 
туба. Обаче ако футболис
тите схванат своите задъл 
ження, отговорно се отна
сят в играта, а още 
сериозно, към 
ките желанията- им за ви
сок плаетмент не са нео-

в

„Асен Балкански” игра 
в следния състав: Милко 
Соколов 7, Тошко Соко
лов 6, Любйша Таков 6, 
Ивица Тодоров 7, Саша 

, Крумов 8, Александър 
Станков 7, Зоран Стефа
нов 6 (Тоша Рангелов 7), 

среща Сипиша Димитров 8, Яд- 
ран Христов 7, Емил Ива 
нов 8, Зоран В. Христов 8.

бре изпълни задачата си. 
Може би малко строго да 
ваше картончета, особе- . Д. Ставров

ФАБРИКАТА ЗА ФАРМАЦЕВТИЧНИ И ХИМИЧЕСКИ 
ИЗДЕЛИЯ
„ЗДРДВЙЕ” Л е с к о 
Сектор за преработка на овощия и зеленчук 
БОСИЛЕГРАД
КОМИСИЯТА ЗА ТРУДОВИ ОТНОШЕНИЯ ООСТ ФАР
МАЦЕВТИКА 
дава

минимално, по-
но съвсем , заслужено по
ражение.

. слаба игра домашния от
бор „Ратар” от село Ра- 
таче, Враня използува ед
на грешка на вратаря на 
босилеградския отбор и в

трениров-
В двустранно

в а ц
съществими. И още нещо 
и този футболна
още веднаж потвърди, че 
на босилеградския отбор 

-6 минута отбеляза един- отделен проблем е 
иия гол на срептата.

Футболистите на „Мла
дост” въпреки до края на 
срещата настояваха да из

празнят резултата, опити
те им оставаха безуспеш
ни. Очевидно бе че ,Л1ла 
дост” и този

вра-
проблем койтотаря

трябва да загрижи не са-
Футболистите на „Асен 

Балкански”, макар и в по- 
мо треньора но и остана: слаб състав, успяха да на 
лнте в ръководството на 
от.бора.

Футболистите на „Мла
дост” този път настъпиха

Обява
За приемане на едно лице в трудово отношение за 

определено време (до шест месеца)
песаг високо поражение
на „Младост” от Габровац ЕЛЕКТРИЧАР на 
крзй Ниш. Мачът изобил в Сектора за преработка на овощия и зеленчуци в 
стпуваше с Интересни и Босилеград.

с УСЛОВИЯ: квалифициран работник, електроспециал- 
нсст — Ш степен на подготовка.
Обявата е открита 8 дни от публикуването й- 
С молбата кандидатите са длъжни да представят; 

диплома'за свършето училище, удостоверение от кни
гата по гражданско състояние, удостоверение от само- 
управителната общност по заемане на работа за броя

път започна 
първенството неподготвен. 
Може би този меч и загу
бата от „Ратар” на кого
то това е първа състеза
телна година в тази диви
зия да им ' бъде добър 
урок
футболни срещи. Сигурно

с следния състав: В. Го- 
нов. Б. Воинович, В. Та
нев, В. Ивков, 3. Младе- 
сев; Б.. Глигоров, М. Гли- 
горов, В. Захариев, В. Чи- 
пев, С. Стоичков 
Цветков.

успешни подавания и 
много шансове, от които 
бяха реализирани само че 
тири.

М. Подмладеният състав на 
„Асен Балкански” задово
ли своите зрители.

Съдийската тройка до

II

за предстоящите па точките
Молби с посочените документи се изпращат па 

следния адрес: ФАБРИКА ЗА ФАРМАЦЕВТИЧНИ И 
ХИМИЧЕСКИ ИЗДЕЛИЯ „ЗДРАВЙЕ”, Лесковац, ВЛай- 
кова 199 — до общия сектор.

Непълни н закъснели молби няма да се взимат в 
преДвпд. -

М. Я.

ЙАСКЕТБОЛ

Победили като гости, а загубили 

като домакини
ООСТ Здравен дом в Босилеград 
обявява

Конкурс
Баскетболистите на „Св 

обода” от Димитровград 
през миналата неделя 
одиграха два първенство-

хм, по па няколко минути се оказаха по-паходчивп 
преди края и& мача не п по-успсшии и заслужс- 
успяха да устоят и ма- по взеха две точки в Ди 
чът завърши наравно. В митровград.
I 1родъл женисто гостите

за попълване па работно място
1. Доктор на медицина на стаж, на определено 

време до завръшване на стажнрането. 
УСЛОВИЯ:
Освен общите условия» предвидени със Закона, 

кандидатът трябва да изпълнява н специални условия: 
свършен Медицински факултет.

Молби с доказателства за изпълняване на образо
вателния ценз се изпращат на следния арес: ООСТ 
Здравен дом, Босилеград. ,

Конкурсът е открит 15 дни от публикуването му.' 
Закъснели п непълни молби няма да се взимат 

в предвид. ‘ '

Д. С.Най-напред на 
гостуваха в Ба 

наложиха

ни мача.
24 август 
бушпица и се 
над. отбора на „Будучно- 
ст” с 83:70 (38:31), като 
показаха и хубава игра. 
Обаче в събота, на 27

ФУТБОЛ НА МАЛКИ ВРАТА

Победи „Млад 

милиционер“август, в Димитровград' 
те загубиха в продълже- 

баскетбоние мача срещу 
лния клуб „Гоце" от Цър 

78:74 (3®:40). В
ТЪЖЕН ПОМЕН 

На пети септември 1988 
година се наиръшват две 
години от смъртта на

Във фппалето победи 
„Млад милиционер” като 

пад отбора 
„Любмши-

ссдми
отно-

ГГрез последната 
да в Димитровграднатово с 

регулярното време 
с 68:68.

се наложиипно беше организира по 
тсрссио спортно събитие.
В спортния център „Па
рк” нъ» футбол на малки 
врата, в организация

конфереи-

ма- под название
мапекепй" с 4:1. В бор 

ба за трето място ,„Каза- 
нобедп „Амаде-

Ч'ьт завърши пп

Веля ВелевДимитровградчани в то 
:-,и мач играха без някол-

блапка” 
ус" с 3:2.

на
Общинската

па Съюза на социади 
младеж и

Годините минават, а 
неговият светъл и мил лик 
остави п нашите сърща и 
вечно ще помним негови
те думи.

Всички негови роднини, 
близки и познати сподел
ят тревогата за неговата 
преждевременна смърт.
ОПЕЧАЛЕНИ: Съпруга Лили н син Бобин

ко сгандардни играчи и 
доста слабо, 
раха сигурно й оргапизи 
рало, особен в първото по 

имаха и 
15 коша. Във

\пия
етическата 
СОФК-а Димитровград се 
одиграха интересни мачо
ве по футбол па 
врага, в които участвува 
ха 16 отбора. Качеството 

този беше под равни
щето па предишния ТУР 
нир ло футбол на малки

Най-П^бъР вратар беше 
Деян Станков::ч от отбора 

„Млад милиционер", а' 
най-добри голмайстори — 
Александър Петров от от
бора „Без добро 
„не”... и Зоран Геров от 
,/Любишинп манекени".

Гостите иг

па
малки

лувреме когато 
разлика от 
второто полувреме, е вли
зането в играта 
Симов,
ни значително се поправи

загяа-

н а
на Иван

димитровградча- ■ д. с.
врата.
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Каринатурен енран
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ь па сиЕве дойде йощ? йедън празник, 
реко: „Бре, лапи преседниците оратише ки

това
О

ко „наскоро" (или скоре) че I напрае 
или онова. Чекай Да видим кво йе напрае- 
но оди това що обещаваше!"

Първо се запути-, та у Смиловско пол>е. 
Там по шшьете думе требеше да има йезе- 
ро, канали, да се наводнява све и две ре- 
колте да забирайу.

Щом замину Радейну: видо дека йе 
ядъц! Морузята се усукали, дзвездата Би 
опърлила, осушили се. Оди йезеро и абър 
си нсма. Чак и онова що напраише, сгуши- 
по се у тинякат, йедва се види.

„Айде — реко си — че идем у Висок, 
тамо сигурно йе завършена вармата за 
юнци. Ама реко си: че идем по новият пут 
през Видлич — за ньега весникарете беоше 
написали че буде аутопут!”

Истина путат прокаран, ама са попра- 
вляйу завойете, лоше Би искарали. Оди ау
топут пак абер си нема! Ка дойдо у Иза- 
товци, питуйем йеднога старца кико да 
отидем до вармуту за юнци.

„Гледам те, стар си човек, а си подети- 
н»ил! Че почекаш йоще некойу годину!”

Върну се у Цариброд, па реко айде уз 
Йерму да видим новият пут що прокаруйу, 
а отам че идем у Стрелъц да видим дови
ят цех на „Текстилколор”. Да ви не рас- 
праям кико мину уз Йерму. Ни пут, ни ау- 
тобус, човеци пеша си иду. Йош коджа че 
протече вода изгледа у Йерму докига се 
напран тия пут.

БЕЗ ДУМИ л Перица Илиев

— Културни сме! — долавям слух.
— Културни сме! — пак вчера чух.
— Културни сме! — крещя и аз 
и не харесвам своя глас.
А семки, угарки, цигари 
прекриват нашите тротоари, 
хвърчат хартии най-различни 
летят и думи неприлични.
— Природата на нас не трябва 
боклука ни я вече грабна
И Козарица си догаря
— културата и тя изгаря! ! ! *
— Културни сме! Личи си вече! 
Нишава чиста, виж, потече
със тиня, тенекии, жаби 
и със течения тъй слаби.
Виновници за туй, май няма
— културата остава сама 
да вехне, да я няма ^вече 
от нея да сме тъй далече!
— Културни сме и няма друга! 
Излишна всяка е присъда 
защото ние сме такива
с традиция културно-сива.
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У Стрелъц — само що 
вати! Градобнята однела

се за главу не 
мостове, изорала 

вьиве, упропастила све. Питуйем за цехат, а
БЕЗ ДУМИ Зденка Тодорова

Бобан Димитров
они стрелчан>е ми кажу: „Остави се Борава 
поела, видиш сам да йедва некако 
край с крайем!”

вежемо

ПЕТРОВ Я 4 Пред новата учебна годинг „Море че идем и у Бусиловград — 
нати се я — там цех че праи „Електробос- 
*а , путищата требало йе да се напрае, 
да се електривицирайу и да прайе релея за 
телевизийу.”

заи-

па
( - ХЕ1*ГлМ0ГО Г7ЯЯЯ си 770М5АГ^

лхгИП зя- хон -кош;#?,,, ^------ /
- не. оти&ян, 

,&книжярни ччевнии^и зя /чо- 
м-'е Ученици! у

Наднго се та там, Елем0 П и тука
оди онова „наскоро” нема нищо!

ядъц:

И съга седим дома преди празникат, 
па си мислим: може и да йе ред да се по- 
валкуйемо преди празникат, да не затрийе- 
мо надуту на човеци дека йутре по-убаво 
че буде. .

Ш ч✓

1 г

ЕйвтсШ Директор и главен 
Димитров.
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