
БрдтстВо С указ на президента на 
СФРЮ Йосип Вроз Тито от 
14 февруари 1975 година из- 

.о „Братство“ е удо- 
с Орден братство и

дателство 
стоено ■ 
единство със сребърен ве
нец за особени заслуги в 
областта на информативна
та и графическа дейност и 
за пршюС в развитието на 
братството и единстпото 

между нашите народи и на-* ВВСТНИХ НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ В 0»Р ЮГОСЛАВИЯ *
родности
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Боецът „номер шест“ — 

Джинът — от Царибродскн- 
я партизански отряд, Йован 
Йеленков, сега председател 
на Общинския 
СУБНОР 
възкресява спомените си за 
Деня на освобождението на 
Димитровград през 1944 го
дина:
_ — В края на войната осво 
бодителното движение и в 
нашия- край получи размах. 
Желението ни беше час по- 
скоро свободата да огрее и 
тези пространства. У бойци 
те се чувствуваше жажда 
да се завърнат по родните 
домове при близки и позна 
ти, като се разгроми врага, 
който в онези дни вече гу
беше глава. Нощните ни ак 
ции зачестиха, заразказва 
Йеленков.

— Партизанският отряд де 
йствуваше в Стара планина. 
Придвижихме се към съсед 
ната община Пирот, след ко 
ето получихме заповед да 
тръгнем към Димитровград. 
За мен особено щастие Ье, 
че първото село, което ос
вободихме е родното ми се
ло Желюша. Радостни съл 
зи, цветя, овации — народъч 
ликуваше. След мъчителния 
партизански живот, настъп 
ваха дни за окончателно ос 
вобождение на страната.

В Димитровград (тогава
шен Цириброд) разоръжих- 
ме една войскова част на

бождение ма страната е гол 
ям и това не бива да се за
бравя. По полесраженията 
останаха наши хора, водени 
от идеята за по-светъл жи
вот, за равноправие и спо
коен градивен труд.

— Отдалечил с десетилети 
я от оня, пръв свободен ден 
днес мнозина отхвърлят вси 
чко, тласкани от разрушите 
лни сили. Но най-шумни са 
именно онези, които ме са 
вградили нито грам в това 
наше настояще. Само оня 
които с мъка е изграждал, 
да се руши. Ние бойците не 
може да забравим дните на 
гладуване, постоянни прес

ледвания, ожесточени схват 
ки с врага, всичко онова, ко 
ето преживяхме по време 
ма окупацията.

Може би отново трябва 
да се върне цената на дру
гарството, чувството да спо
деляш съдбата на всеки бли 
зък, другар, приятел, човек. 
Блясъкът на това чувство 
не може да потъмнее. И не 
бива, зарад младите гюколе 
пия, за които сме се бори
ли. .. И зарад човека, с чие 
то име на уста се загиваше. 
И зарад бъдещето, което в 
момента е позабулено от 
различни разногласия, но ко 
ето сигурно ще бъде по-доо 
ро, както в онези дни зна
ехме и бяхме убедени, че 
свободата ще дойде.

гимна-Навършиха се 46 години лицията, пощата, а 
от освобождението на Боси 
леградския край от фашиз- 

когато Босилеградският 
беше

зистите — партизани се вър 
наха в ученическите ска
мейки да продължат обра
зованието си По този на
чин през зимата на 1944/45 
година, докато войната още 
траеше в западните части 

нормално 
функционираше почти це
лият обществен и държавен 
механизъм в тогавашна бо 
силеградска околия. По съ
щото време Босилеградския 
отряд се попълваше с нови 
бойци, така че до пролетта 
на 1945 година имаше две 

80—90

отбор на 
в Димитровград, ма,

партизански 
същинска боева формация, 
а в много села действуваха 
новите народоосв)ободител- 
ни отбори, в които народът 
избираше най-честните сел 
яни, отдаии на народа. То 
аа беше същинско преобра

оттряд

Югославия,на

зование, когато се създава 
ха условията за изгражда
не на нов, по-добър живот 
за всички трудови хора в 
Югославия, пък и за българ 
ското национално малцин
ство, което тук живее.

Тогава югославската мла 
деж, пък и голяма част бо 
силеградчани попълваха ре 
довете на новата югослав
ска народна войска, а по- 
късно, след победата, мла
дежта даваше всичко от се 
бе си за възобновяване и 
изграждане на страната и 
всеки кът в нея.

Когато постъпих в Боси 
леградския партизански от
ряд имах 23 години, а ос 
таналите бойци бяха мла
дежи до 25-годишна въз
раст. След освобождението 
на Босилеград, една част 
от бойците в Отряда оста
наха разпределени в нови
те обществени заведения и 

народната 
власт: в народния съд, ми

пехотни роти с по 
души с комплектно въоръ
жение, един картечен взвод 
и един минохвъргачев вз-

българската фашистка ар
мия. Народът също ни пос
рещна радостен с лозунги, 
между които „Да живее сво 
бодата“ „Да живее равенст
вото“ и др. Сега може би 
звучат като анахронизъм, 
но в онези дни те имаха 
дълбок смисъл и означава
ха желанията на всички за 
мир и мирно строителство. 
Много млади хора идваха 
при нас, разпитваха ни за 
партизанския живот: как 
сме понасяли глада, умора
та, недоимъка.

Сетне зпочнаха мобилиза
ция: отрядът нарасна и ста 
на бригада, която, пое боен 
път, от който мнозина не се 
завърнаха. Свободата скъпо 
платихме. Приносът на хо
рата от Димитровградския 
край за окончателно осво-

вод.
През средата на март 1945 

година Босилеградският от
ряд замина за Крагуевац, 
където се ^приобщи към 

Корпуса на народната от
брана на Югославската ар
мия. От тук една чсат от 
отряда замина за Валево 
да се бори против остатъ
ците на четниците на Дра 
жа Михайлович.

Да споменем някои инте 
ресни данни от това време. 
От 20 май 1944 до • 20 май 
1945 година от Босилеград - 
ска околия през отряда ми 
наха около 230 бойци. Офи 
церски чинове в НОВ полу 
миха 7 души. подофицерс
ки 15 души, с военни приз 
нания и отличния от вър 
ховния комендант маршал 
Тито са удостоени 69 уча 
стници в НОВ.

Днес си спомняме за тия 
сега вече далечни, но слав 
ни дни от нашето минало, 
когато се изграждаше брат 
ството и единството, кога
то започваше един нов жи 
вот пълен с лишения, но и 
с ентусиазъм и младежки 
порив. Примерът от преди 
четири и половина десети
летия може да бъде много 
поучителен в днешните смъ 
■гни времена, когато са за 
страшени единството и мир 
ното развитие у нас.

в органите на
Ст. н. !

СУРДУЛИШКА ОБЩИНА, 46 ГОДИНИ СЛЕД ОСВОБОЖДЕНИЕТО ОТ ФАШИЗМА

ВласинаВсички очи гледат към
— К-АК ПА СЕ ПРЕОДОЛЕЕ ОГРОМНАТА РАЗЛИКА МЕЖДУ КОЛОСАЛНИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ НА ВЛАСИНСКО- 
т ТП ПЛАТО ЗА ЗИМНО-ЛЕТЕН ТУРИЗЪМ И МИПОРНИТЕ ФИНАНСОВИ И ДРУГИ ВЪЗМОЖНОСТИ а ГОЛ

ЯМАЧЕЛИКБИДИОСТ В „ПОЛОЖИТЕЛНАТА НУЛА" д МИЛОШЕВИЧ _ ДРДШКОВИЧ ЗАСЕГА 20:1 Я 
ГА СЕ ЗАЖЕНЬИ СИРОМА. .

„КИ-

не е и няма да бъде това, 
което беше, големите систе 

бяха иепосредстле

„средство" да се привлече 
капиталът, този път ча
стният и чуждестранният. 
Дмбициозиостта на начална 
та крачка беше в съзвучие 
с природните възможности 
на Власина: „Югоекспорт" 
и „Енергопроект“ са изгот 
пили проект на туристичес 
ки комплекс от мечтите. На 
новото общинско ръковод
ство се падна да намери 
начин за преодоляване на 
огромната разлика между 
колосалните 
на Власина и минорните фи

5 сеп-И тази година на
Сурдулица се със 

по случай на 
46-та годиш

тември в 
тоя тържество 
отце една, сега 
нина на освобождението на 
общината от фашизма. Тър 

и всички до

ми, които 
ни инвеститори на държан 
нил капитал в малките об 
щипи са колоси па стъкло 

крака с безброй пробле
ми, големите приятели на 
Сурдулица вече не са и ре 
г.убликанския връх, а но
вите, ако ги има, не распо 

с някогашните въз- 
да окажат по-

Стоян ЕВТИМОВпикество, както 
сегашни: напредседателят 
общината прочете доклад, 
в който (едва ли не) е про 

ня-само годината, 
граждани и органи- 
получиха признания.

сцена- 
голяма

менена
колко лагат 

можности На всички граждани 
в Димитровградска, Бо 
силеградска, Сурдулиш 
ка и Бабупппппка об 
щипи

зации
Социалистическият
рий вярно оттразява

мощ. . .
възможности

на идеологичеста инерция
кия догматизъм, които имр 
не само тържествени 
но в Сурдулишка

(съществени) неща
Сега е много яс- 

че досегашният модел 
стопанското развитие на 

„старо желя-

ВЪЗХШЦЕНИЯ ПА 1200 
М НАД МОРЕТО

1 тисови и други възможно 
сти на община. Актуалните 
общински ръководители си 
послужиха с опита на Ко 
паоиик и поведоха ак- 

за 'провъзгласяване

изяви,
община

Това го знаеше предиш
ното сурдулиш ко ръковод 
ство и насочи всички сили 
и погледи към — Власина, 
към! нейните неизползувани 
възможности за 
летен туризъм. Не само за
това, че Власинско езеро и 
пределите около 
единствената реална пер

спектива на общината. Ту
ризмът и атрактивните ус 
ловия са твърде ефикасно

не честитиммного 
са същи. ци,г

на „Власина“ за проект от 
републиканско значение Ре

но, СЕПТЕМВРИЙСКИТЕ 
ПРАЗНИЦИ НА 

СВОБОДАТА

на
общината е

в новото време и 
може да го задвижи дори 
и теркът на Йоца Буразер 
от „златния| период“. Дър- 

капитал (нито

зимен и тоналното равнище заво
юваха лесно, понеже раз
витието на туризма на 13ла 
сина е голям интерес на 
цяла Югоизточна Сърбия. 
Тези дни еминеитна репуб

незо“

него са
Редакциятажавата няма 

собствен, нито заимствуваи), 
Републиканският фонд за 
изостаналите краища

Пиметиикът нп падналите 
бойци п Сурдулица (На 3-та стр.)вече



НАС || ПО СВЕТА и н
НАКРАТКОнови ЮГОСЛЛПСКО-РУМЪНСКИ отношения

Стопанското сътрудничество стагниоа БАЛКАНСКО СЪТРУДНИЧЕСТВОБЕЛГРАД:
Атина приключи двудневната сре- 

на столиците
Преди три дни а 

н;а нп председателите
пи, ма която те обмениха мнения и поетата
околната среда и античните паметници. На сР*ВДиа

.... плановете и мерките, които отделни градове пред 
приемат „ това отношение, особено против замьРся= 
което предизвикват моторните возила. Поради рязкото 
увеличение па возилата сега това е един от най голидат. 
проблеми Почти пън псичхи балкански столици. Д Р

Ункович запозна колегите си с програмите и мер- 
които се предприемат за запазване на околната

пият стокообмен — по-мал 
ко от 130 милиона долари 
— ни най-малко не задо
волява потребите, а спие по- 
малко възможностите па две 
те стрини. Сътрудничество 
то между балканските стри 
ни и актуолнота междуна
родни обстановки също така 
заеха значително място в 
разговорите. От значение е 
да сс подчертае, че бел град 
ските разговори за пръв път 
по са обременени с хипоте 
ката за положението на па
шите малцинства в Румъ
ния. От установяването на 

пласт в Румъния те 
имат по-големи права

на балканските стра- 
оиит в запазването па 

стана

Румънският президент Йон Илиеску напропн тридноп- 
но официално посещение и шината страна. Топа е не
гово първо посещение на една страна от избираното му, 

значенио Румъния придава пп отно-което посочоа какво 
тенията със съссдпа Югославия

Срещата на председатели
те на двете съседни страни 
бе първа среща след про
мените п Румъния през де
кември миналата година и 
послужи за 
мнения за 
за разширение на сътруд- 

псичко

По покана на председа
теля на Председателството 
на СФРЮ д-р Борисав Йо- 
пич в нашата страна на три 
дневно официално и прия
телско посещение пребивава 
румънският президент Пои 
Илиеску. Официалните юго 
главско-румънскн .разгово
ри започнаха още на пър
вия Ден от посещението му 
(3 септември).

рид 
ките,
среда л югославската столица.обменяне )па

възможностите
АЛ-ХАДА: ПОРЪЧЕНИЕ НА СВАЛЕНОТО ПРАВИ
ТЕЛСТВОкичестпото, преди 

на стопанското, което, вече 
няколко години стпгплрп, 

дори е п упадък. Сегаш-
Кувейтското правителство в егзил желае чуждестра

нните сили да останат в Залива все докато Ирак не се 
оттлегли от Кувейт, оповестил кувейтският министър на вън- 
| /нита работи Сабах ал-Сабах в интервюто на Ройтер. 
Чуждестранните сили трябва да се оттеглят непосредствено 
след оттелгянето на иракската войска, възЕърщането на 
легитимното кувейтско правителство и възстановяването на 
международни гаранции, че агресията не ще се повтори 
чоръчил той от Ал-Хада в Саудитска Арабия, където вре
менно се намира седалището на сваленото кувейтско пра
вителство.

БЕЙРУТ: ПРИМИРИЕ В ЛИВАН

новата
сега
отколкото преди.

Посещението нп Йон Или
еску е първото му посеще
ние в чужбина от избира
ното му за румънски нрези 

което потвърждава 
значение придава Ру

депт. 
какво
мъния в отношенията си 
;"пС съседна Югославия.

Воюващите помежду си мюсюлмански фракции з 
■Чиван (просирийският „Амал“ и проиранският „Хезболах“ 
а- се съгласили на примрие, с което да прекъснат някол- 
комесечните
ИРНА срещата е проведена посредством Иран и Сирия.

ДИРЕКТОРЪТ ПА СВЕ
ТОВНАТА БАНКА НАПРА
ВИ ПОСЕЩЕНИЕ В НА
ШАТА СТРАНА

Според иранската агенциястълкновения.

БЕРЛИН: СЪВЕТСКИТЕ ТАНКОВЕ СИ ЗАМИНАВАТНова подирела 

на Югославия Преди няколко дни Съветският съюз започна да оттелгя 
една танкова дивизия от Източна Германия. Според пре
ценки на западни специалисти тази дивизия в състава сл 
има около десет хиляди войници и хиляда до 1500 танко
ве. СССР на територията на Германската ДР има около 380 
хиляди войници.

Сътрудничеството 
Югославия и Международ
ната банка за обновление и 
развой през последната го
дина и половина значител 
но е подобрена. Дойде до 
по-голяма финансова и про 
фесионална помощ на про 
грамата на реформата в на 
шага страна. Може да се 
очаква Световната ^анка, 

която през последните три 
години увеличи финансова 
та си подкрепа на Югосла 
рия от 100 милиона на 700'

между

БОН: „ФОЛСФАГЕН“ В ГДР

Западногерманският на автомобили 
на двете герман-

държави в Източна Германия ще вложи три до четири 
милиарда ДМ. С товц капиталовложение (което на този
ПР°о<?плпИТее Няма да е пос-1едно) ще се осигури работа за 36 000 работници.

производител 
. Фолсфаген“ веднага след обединяването 
ски

Официално посрещане: Йон Илиеску и Борисав Йович

НЮЙОРК: КОНВЕНЦИЯ ЗА ПРАВАТА НА ДЕЦАТА
ПРЕД СРЕЩАТА НА ВЕЛИКИТЕ СИЛИ, ПОСВЕТЕНА 
ПА ОБСТАНОВКАТА В ЗАЛИВА Конвенцията на Обединените нации за правата на де- 

о?еди някол™ дни стъпи в сила, понеже я подпи
саха 31 страна Конвенцията защитава достойнството на 
детето и неговите морални, обществени, културни и закон
на ОН Вппие ттпр“ документ- когото Генералната скупщина на ОН прие през ноември миналата година се оценява че 
покрай правата на съответна прехрана, детето има право 
и на образование, игра, свобода на мнение, право на ин
формации и право на свободен избор на релегия Конвен
цията защитава детето от всички облици експлоатация

милиона долара и занапред 
да играе значителна роля 
р преструктуирането на юго 
славското стопанство, рефор 
мата на банкарството, как 
то и в развитието на сел
ското стопансто и енерге
тиката. Това оповести пред 

Световната 
Барбер Кодебл на 

печат

Бъдещето е в Хелзинки
В В момента когато генералният секретар на ОН Пере»: 

де Куеляр напусна Аман — след двудневните безрезул
татни разговори с иракския министър Азис 
бе оповестена вестта

седателят 
банка
ко1 гференцията 
след разговорите с председа 
геля на Съюзния 
телец

на
— в света

САЩ и СССР Джордж3Буш°и°^МихаюТ^Горбачов1 на”9 
септември да се срещнат в Хелзинки и да обменят мне
ния за ситуацията в Залива и за останалите 
проблеми в света

СИДНЕЙ: ИРАК НЯМА ЯДРЕНО ОРЪЖИЕза

Ирак все още няма ядрена бомба, докато Израел яма 
и ядрена бомба и ядрени ракети, оповестява австралийският 
п-к „Острелиен“ като се позовава на таен документ на ав
стралийската разузнавателна агенция. Агенцията предвиж
да, че на Ирак са необходими още 15 години да направи 
ядрена бомба, на Иран малко повече, докато Индия и Па- 
птт^сН това Успеят през това десетилетие. Агенцията 

ценява, че Южна Корея има програма за ядрено оръжие, 
в™.?1™4™ не са позволили тя да се реализира Се- 
А“ „ °.рея има програма за такова оръжие, оповестява 
австралийският в-к.

изпълни- 
с-ъвет Анте Марко-актуални вич.

Председателят на тази бан 
ка предвести по-голямо 
гажиране на Международ
ната финансова корпорация 
в отпускането на по-голе
ми заимове на частния сек 
ор. За тази цел тази кор

порация на Югославия 
бри 350 милиона долара.
моУаеличшшят ангажимент 
на Световната банка 
скаието на займове 
славил .трябва 
Ре като 
на тази

Вестта по едно и също 
време бе оповестена в Мо
сква и Вашингтон с цел и 
на формата (както и на съ 

. щината) да се даде пълна 
символика: светът 
да крачи в постстудена е- 
поха, която винаги 
собено когато се случат де 
ликатни ситуации, каквато 
е сегашната на Средния Из 
ток

та да представят твърде ва 
жен сигнал“

ан
казва се в 

едно от първите реагирани- 
я в Москва на вестта за сре 
■щата на двамата лидери.

започна
Сигналът

по случай срещата не е тру 
дно да се дефинира поръ
чението до Садцам Хусеин: 
Ирак в окупационната 
я, която започна 
дин месец не се конфрон
тира само със САЩ, но и с 
цялата

от Вашингтон одо
а о-

Акция на необвързанитев отпу 
на Юго 

да се разбе
акцп 

преди е-аце карактеризира 
сътрудничество, а не както 
досега надпреварване на

израз на доверие 
международна фи 
институция

реформите, ко 
пипредлага Съюзният из 

твър. “телен съвет, казва Ко 
Тази програма въз 

основа на няколко ти

изш^а^гв™^0 в^гна °пп^РЗааИТв СТрани М0Же Д® 
Зата в Залив» 2®"“ роля п решаването на кри-
право, понеже иДК^Гейт'н V“ Т°Ва ,Ша легалн0 
ве. Това се изгькн^» Ир са негови члено- 
министър На вънтЛ Б писмото, което индийският
прави до нашия съюзен Мекост Индер ГУД*РДЛ °т- 
боти ЕудимирЛончар секРе1аР на външните ра-

нансова 
програма на 
ято

международна об
щност, относно че е без ос
нование багдадското 
дение, че в разплатата с 
Кувейт на Хусеин

къмвеликите.

„В момента на една така
ва сериозна крцза, след ня- 
колкоседмично елемен- 

запланувана 
провежда — 0бе 
и затова не би 

Да изостане 
международна

мическа подкрепа __
председателят на 
та банка.

се про- 
„опреде-

сътрудниче- 
и пълно разбирател

ство, За двамата лидери 
ва е удобен момнет

както етивопоставя само 
л.ана група страни“.

ство и както се 
щава успех 
трябвало
яма

ще се 5ри^щ°Фк\~°чЛ 0ПопестеН0. че Ивдм* 
ии страни, в която е» група необвърза-
изнамиране на политичео»$ГОСЛавия 11 АлжиР> за 
Залива. Първата среща пяо решение на кризата в 
проведе д„ес ™ »а да се

то-
да се Инак, за самита в Хелзин 

инициатива даде амери 
президент.

по-Гол 
иконо- 

счита 
Световна-

срешнат, да потвърдят 
йа сътрудничество

то ки
и на све канският
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ЗАПИСВАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ

Огромно дов^ие' ВСИЧНЙ ОЧИ ГЛЕДАТ КЪМ - ВЛДСИНД
новата партияв (От 1-ва стр.)

.ликанска делегация е 
правила „въртолетно“ посе 
Щение да Власинското пла 
то. Може ли това

До края на август повече от 12 
се записали в Социалистичката 

В някои общини 
кото преди в Съюза

хиляди граждани са
__ партия на Сърбия.
има повече членове в СПС 

на комунистите. •ада се тъл 
кува като сигурен знак, че 
република Сърбия е 
ва да подметне плещите си 
под тежкото бреме на вла 
синския супер-модерен про
ект? Ако отговорът е поло 
жителен, това е голямо пс 
стижение

откол-
гото-

Тези няколко 
ции бяха изнесени

констата- 
на със

тоялото се към края на ав
густ на консултативно-дело-. 
во заседание на секретари
те на общинските комитети 
на СК и на председателите 
на общинските конференции 
на ССТН в Нишки регион. 
На заседанието се разисква 
ше за досегашните активнос

кностатирано, 
досега са се 

ли и мнозина 
ито не са били 
СК или 
следните

че з 
зачлени-СПС

граждани, ко- 
членове на 

онези, които в по- 
наколко

Ш т ш
на сурдуличани: ...

капиталистите от Австрия, : '
Германия и САЩ, пък и , ,,
от страната, които досега " ' - ' .
само се възхищаваха ,на 3-

години
сами са напуснали Съюза на 
комунистите. Това говори 
за доверието на гражадните 
г Програмата на Социали
стическата партия на Сър
бия в

власинските 
1200 м над морето, не скри 
иайки интереса си да вло
жат капитал тук, ще имат 
гаранции на държава Сър
бия, следователно и сигур
ност на капиталовложение
то си. А сигурността, при 
такива условия, каквито са 
власинските{, най-лесно и 
най-бързо отворя портмо

нето на паралиите.

прелести ма
ти и резултати, както.и за по 
-нататъшната дейност по 
записването на гражданите 
з Социалкстичесакта партия 
на Сърбия, както и за под
готовката на учредителните 
събрания на същата в пет
надесетте общини в региона.

След изтичането на сезо
на на • годишните почивки и 
със започването на новата 
учебна година, активността 
по зачленяване на гражда
ните в новата партия ще 
бъде по-интензивна особено 
в трудовите организации, в 
училищата и Университета 
в Ниш — бе подчертано на 
заседанието Същевременно 
във всички общински орга
низации пак ще се сумират 
досегашните резултати по 
записването До края на ми
налия месец във всички об
щински организации в СПС 
са се записали над 12 000 
граждани. Подчертано бе. 
че в някои общини наскоро 
числото на членовете на 
СПС ще надмине числото 
на досегашните членове на 
Съюза на комунистите. В 
юва отношение засега чел
но място заемат общините 
Житораджа и Бабушница. в 
които броят над членовете 
на Социалистическата пар
тия на Сърбия е надминал 
броя на членовете на Съю
за на комунистите.

навечерието на пред
стоящите многопартийни из
бори в Сърбия.

Гражданите, 
са постъпили в редовете на 
СПС или

които вече

имат намерение да 
се зачленят особено са 
иктересовани за начина на 
учредяване 
онните облици на партията, 
хакто и за изборите в об
щините и трудовите орга
низации и в местните об
щности — селищата.

В разискванията бе об-

за-

на организаци-
.

„МАЧКАТИЦА“ ОСТАНА 
БЕЗ МОНОПОЛ Един от плажовете на Власинското езеро
До първите

плодове 'все пак ще мине 
доста време, а дотогава тряб 
ва да се живее от (до)сега 
шното стопанство. Макар че 
полугодишните

власински
ра), макар че общинският 
Синдикат е предложил да 
се отдели по половин над 
кица. Сурдуличани ще помо 
гнат и семействата на 
ньорите, които пострадаха 
в Крека.

?лократично постижение по- 
заслужни от социалистите 
са „еспеовците“ на Вук Дра 
шкович. В среди, каквато е 
Сурдулишка община (ико
номическа, политическа и 
културна провинция), нови 

партии трудно пробиват 
на комунистическия моно
пол, но СПО успя да се за 
крепи в Йелашница (около 
60 членове), и пусна корени 
в Сувойница и Сурдулица 
(по десетина членове), Така 

!между

съден и въпросът за чле
новете на Съюза на кому
нистите, които все още ча
кат, колебаят се и правят 
сметки, или пък най-силно 
критикуват 
практика, в 
са дейно участвували. СПС 
такива не трябва много да 
моли и убеждава да по
стъпят в нейните редве. На 
СПС не трябват красноре
чиви оратори и професио
нални фразьори, но почтени 
труженици и граждани, хо
ра с високи морални каче
ства. които със своя при
мер ще допринесат да се 
увеличавали броят_ на чле^ 
новете, но и броят на сим- 
патизерите на Социалисти
ческата партия на Сърбия.

резултати 
ма стопанските предприя
тия, освен на едно, са по
ложителни, това изобщо ня 
ма да бъде лесно. В малка ' 
та ..положителна нула“ се 
крие голяма неликвидност. • 
Стоманолеярна 
ца“, една цт опорите на сто 
панскота развитие на Сур
дулишка община, има загу 
ба от над 14 милиона дина 
ра Непредвидени труднос
ти или лоша работа и орга 
низация? Не. „Мачкатица“ 
е останала без досегашния 
си монопол, понеже съюз
ното правителство е либе
рализирало вноса на стома 
нени отливки. Някои парт
ньори на „Мачкатица“ са 
се определили за внос и 
така сурдулишките леяри 

са изтласнати от една част 
на пазара. Знаейки, че та
кова нещо може да се слу 
чи лесно и скоро, ръковод 
ството на „Мачкатица“ е 
подготвяло 
си за този
твърди, че до края на годи 
пата ще стабилизира поло
жението на колектива.

ми-
довчерашната 

която и сами I

СОЦИАЛИЗМЪТ ВЕЧЕ 
НЕ Е БЕДНЯШКО БО
ЖЕСТВО„Мачкати-

Политическият . портрет на 
Сурдулишка^ община на 46- 
тия рожденУ ден на свобо
дата е много по-различен 
от досегашни^ не само за
туй, че у нас сега полити 
ческите портрети се „рису 
ват“ много по реалистич
но. Въпреки че общината 
все още е бедняшка, со
циализмът 
шен) бедняшки идеал тук 
вече не е божество: сурду 
личани предлагат от името 
на републиката да бъде из 
хвърлен атрибутът „социа 
листическа“ и да бъде за
местен с „народна“. Все пак 
привързаността към соиа- 
листичсека идея остава да 
бъде голяма. Доказателство 
номер едно за това твърде 
ние са 1200 сурдуличани,

дватарезултатът 
най-популярни политически 
лидери в днешна Сърбия 
(според многобройните 
кети) Слободан Милошевич 
и Вук Драшкович в Сурду 
лица засега е около 20:1. Дс 
края на предизборната кам

ан-

(някога-като
Ст. Ст. пания съотношението на си 

лите ще се промени, според 
мнозина — в полза на Ми
лошевич. Все пак изборна 
та сметка ще бъде подписа 
на от народа.

50 ГОДИНИ ОТ ЗАГИВАНЕТО НА

СЛАВКО Р. динов предприятието 
„ден Д“ и сега НЕРЕНТАБИЛЕН (ЛИ) Е 

ГРАНИЧНИЯТ СЪБОР В 
СТРЕЗИМИРОВЦИ?Славко Рангелов Динов е роден в бедно занаятчийско 

1920 гонина, от баща Рангелсемейство в Босилеград през 
и майка Ана. Първоначално училище и два класа тога- 
бзшно гражданско училище завършва в родното си място, 
след което образованието си продължава в средно техни
ческо училище — строителен отдел — в Белград Гук 
се приключва към прогресивното младежко движение.

които до края на август се 
заплениха в Социалистичес 
ката партия на Сърбия. Бро 
ят на социалистите ще ра
сте, пъпреки че СПС сре 
ща най-голям отпор от ня
кои довчерашни комунисти 
(пад 60 на сто от членопе- 

СПС досега са били 
селата,

преднрияСурдулишките 
тия нямат пари да увелчат 
заплатите толкова много, че 
една част от увеличението 
да дават във вид на вътре 
шии акции, но енергично 
подкрепят становището на . 
Съюза на 'самостоятелните 
синдикати в Югославия да 
се премахне това законно 
решение. Колко и да няма 
за заплати, сурдулишката ра 
ботпическа ■ класа има пари 

помогне. В рамките на 
акцията на републикански 
те синдикати за помощ ма 
работниците в Косово „Пе
ти септембар" е отделил по 
една надница на всички за 
ети (общо над 64 000 дина-

През последните няколко 
години населението от Кли 
сурски край говореше за 
комунално-битовите си про 
блеми във все по-остра фор 
ма. Дали поради това или 
поради „обективно съблю
даване на проблемите в то 
зи край, общинското ръко 
иодство в началото на го
дината обеща на клисурча 
ни печалбата от граничния 
събор в Стрезимировци — 
„да се компенсират щетите 
на селяните, които ще бъдат

литература И произведенита на про- 
През 1938 година е приет в редовете 

комунистическа младеж (СКОЮ)

запознаваВ
те на
безпартийни) и в 
в които са разрешени поч 
ти всички комунално-бито 
ви проблеми („плакинчани

с идеите на 
бранена марксистка 
гресивните писатели, 
на Съюза на югославската

Кошутняк край Белград Тук се събрали много хора и лошутняк з«Рочнала програма с четене на стихове от Ма-
лруги работнически и революционни пое ги. Но, 

ненадейно пристига белградската жандармерия и полиция 
и без предварителни предупреждания започват да Р°3'уРят 
митинга и да стрелят срещу голоръките младежи и деца. 
Меж™ лоугите на място пада мъртъв и Славко Дшю • 
С останалите загинали другари той бива погребан п бел- 
градските гробища.

например си имат всичко, 
а пс искат да се зачленят в 
СПС“).

ЮКП да
младеж и 
яковеки и Сурдулица тази година 

получи „омияз“ па много
партийна среда. За топа де направени от съборяните и да 

остане за един-два пробле 
ма“..Но нашенци отдавна са 
казали: „Кига се заженьи 
сирома, тупаньт се сцепи“. 
Съборът беше отложен под 
диктат на „виша сила“, със 
тоя се в „ниедно“ време и 

че е бил нерентаби

„ПАРТИЯ ПА БРАТСТВОТО И ЕДИНСТВОТО“1946югославската революция, през
Рангелов Динов биваСлед победата на 

година тленните останки на Славко 
пренесени в босилеградските гробища.

Ниционалният състои на членовете на СПС в 
Сурдулица е илюстрация за многонационално спло 
теност. Или до си послужим с терминологията от 
„социалистическия период“: СПС тук е 
„партия на братството и единството“, „Малка Юго
славия“ Б СПС досега са се запленили 50 бълга
ри, 30 югослапяни, 4 черногорци, 5 македонци, I 
хърватка, 1 гърк, 20 албанци и 30 роми. Останали
те (до 1200) са сърби.

От семейство Хамза (това с семейстпото на 
сурдулишките слаткарджии) в СПС са се

трудолюбив, скромен и 
спомена но неговия 

родната му къща в 
„Славко Динов“.

нстинскпСлавко Динов е бил много 
младеж. С цел да се запази

излезе,
леи?! Сега е въпрос ще сеискрен

светъл образ в квартала, където е 
Босилеград една уличка носи името

следващият съборчака ли 
в Стрезимировци или преди 
това ще се намери някой ди

V
50 години от загиването на 

„Иска му е вечна слива!"
Днес, когато навършават 

Славко, дължни сме да кажем: мир аа „един-два клиурски 
проблема?

един от 
записали 10 души.м К. V.

Ст. Евтимов

СТРАНИЦА 3
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иосилБГРЛД
димитър но ров* Сумирани резултатите 

от публичното разисква 
не по проектоконститу 

цията на СР Сърбия
СПС-партня на най-широките

маси
забележка на член 8, 

населението в Боси 
мие

пяжепие' на придобшжите 
от революцията при реши
телно разкъсвано и с допу
снатите грешки в миналото. 
П върни план тя с внесла 
— ро пноправието на всич
ки народи и народности и 
право иа образование и о- 
бучеиие на родей език.

—• За какво ще се застън 
ва СПС още?

— Преди всичко за по- 
-динамично стопанско раз
витие на общината, разви
тие на предприсмачестпото, 
менаджерството; ще се бори 
за опазване на човешката 
среда и създаване на усло
вни за по-добър живот, из
общо.

— На по-широк план?

В момента, когато па по
литическата сцена у нас по 
лучи права на гражданство 
плурализъм на мнения и 
определения и Димитров
градска община не е пму- 
на от такива, 
ове има Социалистическа
та партия на Сърбия, попи
тахме Димитър Поров, пред 

ОК на ССТН?
— Хората се определят 

там, където намират своите 
интереси. В момента в Со
циалистическата партия са 
се запленили над 200 ' ду
ши. В нея намират интерес 
и работници, и селяни и 
млади. В основата на про
грамата и устава на ..тази 
партия са залегнали

виСъгласно утвърдените сро 
кове, Изпълнителният съвет 
към Общинската скупщина 
в Босилеград, в присъствие 
па представители от обще- 

орга

където
леградска община е на 
ние, че , занапред Председа
телство е излишно а шеф 

бъде пред 
на Републикате,

на държавата да 
еедателят 
В отделни местни общности 
и трудови колективи са на 
мнение, че в бъдещото на
звание на Републиката не 
трябва да съдържа думата 
социалистическа, 
пея да бъде народна. В член 
10 лреовладява мнението, гер 
ба и знамето да си останат 
и досегашните, а в член 7 
лреовладява мнението в слу 
жебна и обществена упо
треба да бъде сърбски език 
и кирилица, макър че има 
и противоположни мнения. 
Има за бележки и на член 
1 и 2. Например в член 1 
вместо думата народности

стаен го-пол итическите 
лпзации и трудови колекти 
пи, представители па пра- 
носъдните органи и членове 

деловата група задъл
жени за провеждането

състоялото

— За Сърбия и Югосла
вия, като федеративна об
щност норавиопровпи на
роди и народности.

— Кога ще стане учредя
ването нп СПС п Димитров 
град?

Какви шпп-

пассдател на ; 11 (
тази акция, иа 
се през миналата седмица 
разширено заседание, суми
ра резултатите от публич
ното разискване но Проекто 
конституцията на СР Сърби 
я. Никола Савов, секретар 
на Общинската скупщина в 
Босилеград, след като напра 
ни кратък обзор върху про 
водените разисквамия в мест 
иите общности и трудови 
колективи и ведомства, в 
разискванията участвуваха 
и Васил Такев, Ляте Злат- 
гол, Слапча Борисов, Арса 
Тодоров, Никола Андонов, 
Никола Димитров, Сласко 
Спасков и др. Обща кон-

вместс
— Някъде до 15 октом

ври трябва се учреди, като 
се избере и Общински от
бор иа СНС и други тела и 
органи.

М. А.У-

В МНОГОПАРТИЙНАТА СИСТЕМА БОСИ ЛЕГРАДСКА ОБЩИНА Е ПСЕ ОЩЕ ЕДНО
ПАРТИЙНА да стои национални малцин 

ства, а в член 2 след ду
мата народа, да стои и на 
ционалните малцинства. В 
отдела на икономическото 
и социално устройство кон 
статация е, че в някои от 
членовете трябва да бъл ‘ 
вградено, Републиката ще

Записват се само в СПС
статация е, че предложение 
то иа новата Конституция 
иа СР Сърбия в основата 
си предлага демократично 
общество въз основа зачи 

I тането на свободата и ггра- 
Па събранията в първич- ьата на човека, върху наро 

иите партийни организации 
и в МО на ССТН ще бъде 
анализирана

Я Активност всред населението в общината досега разгър
на само Социалистическата партия в Сърбия 9 Други 
партии засега тук не намират почва за действуване, но 
все още не е известно дали не им е станало до гласо
ве, което е малко вероятно, или пък са убедени че п 
„червената“ община пе ще намерят членове и симпатп- 
зьори

СПС. Устапната ц Надзира 
телна комисии както и за 
председател па СПС п об- 
■лшната. се застъпва за равномерно 

развитие на всички краи
ща на територията си.

Когато пък става дума за 
проектоизбирателния 
за предлагане и избиране 
на народни представители 
и председател на Републи 
ката, конто също така бе 
предмет на обсъждане и в 
.местните общности и в тру 
довите колективи и ведом 
ства, Савов подчерта, че с 
малки и незначителни забе 
лежки.

дната сувереност на всич
ки и пълно равноправие на 

досегашната народите и народностите кои 
активност във връзка със | то живеят в нея. Като та- 
записването в СПС. Очаква

законВ многопартийната систе 
мс Босилеградска общ;ша е 

еднопартийна,
. червена“. •'Това произлиза 
от (не)формирането на но
ви партии в общината. В 
нея освен Социалистическа 
та партия на Сърбия дру- 

-ги —* няма. От обединява
нето на СК и ССТН в ре
публиката в СПС в общи
ната досега се записаха 600 
души. От целокупното това 
число около 40 на сто са 
селскостопански производи
тели, '45 на сто работници, 
следват ^денсоинерите и у- 

Засега е малко 
числото на интелигенцията. 
В съотношение с записали
те се досега малко е чис
лото на 
гюлувисше образование. Не 
е малко числото"на дирек
торите и ръководителите в 
предприятията, и заведни- 
лта, които все още изчак
ват какво ще стане за да се 
определят към 
да се приобщат.

не могат да имат свои чле
нове и симпатизьори. Про
грамата на СПС всякак е 
най-привлекателна, понеже 
е най-прогресивна и демо
кратична 
Стоилков.
ОК на СК в Босилеград.

Според заплануваната ак
тивност на досегашните две 
общесттвено-политически ор 
ганизации в общината (СК

все още т. е. кана, както подчерта Са
вов, на всички проведеш! 
събрания където е била пре 
дмет на разискване е полу 
чила пълна подкрепа. При 
това не изостанаха и

се тази активност да се у- 
скори и числото на члено
вете в СПС да надимне чи-казва Живко

председател на слото на членовете в досе
гашната общинска 
зация на СК (1110 души). 
Дали това очакване

органи- от
дел ни забележки 
жения на отделни

и предло 
членове

ще се 
из- 

зависи от
същият е получил 

подкрепа, така както е и 
предложен.

осъществи засега не е 
вестно понеже или пък части от тях. Така 

например, почти 
проведени събрания

на всички 
се пра М. Я.

УТРЕ В БОСИЛЕГРАДчениците.

МЕСТИ И ДЕЛОВА 

СЕСИЯ НА ОС
онези с виеше и

За утре. в 
насрочени

коя партия Босилеград са 
,, Две сесии на Об

1 сгпенпаТа скугавдна. търже | сгпена и делова. Нан-на-
| _ред- повод 8 септември

Наистина нт На освобожДенпето
записват поне- I от Фашпз1??РаДСКа обЩ1ша 

коя партия ше ’ зма я-1е се проведе
завоюва власттта па след 1 Тп”Р сесия, на коя-- гзв»" г | %. «йп -вг
онези които не се записва? : ,РУД0Ш1те
понеже в СПС в община™
ните “ЛИ и Досегаш-..корави комунисти и 
кариеристи“. п

ка в общ1шата и републи-
СКО РСПАСКОВ,''Председа
тел на Общинската скутци 

а след това ще се про- 
иеде и деловата ’ 
сесията.

Не се- страхуваме от 
че неопозицията и считам, 

е добре 'що. я няма. Про
сто е невероятно когато се 
каже, ^ че ни дотегна едно
партийния живот/ а сега ко 
гато —

Босилеград
и ССТН) през този месец в 
Босилеград ще бъде 
вирана СПС. Запланувано 

съществуват всички е до сРеДата на този месец 
възможности да живеем в 1 Р пъРвичните партийни ор

ганизации и местни конфе
ренции на ССТН ще бъдат 
избрани делегати за. общин 
ската изборна конференци- 
я на СПС, която 
веде до 10

на,няколко 
едни не се 
же

пеща.промо- съвместна
чакат

На деловата 
тите 
обсъдят

сесия, делега 
съвета, ще 

дестина въпроса, 
между които отделно вни
мание привличат:

на трите
свободна демокрация 
налите партии и сдружени- 
я досега не намериха -инте 
Рее да формират свои пар
тии и отбори в общината. 
Лично

оста-
орга-

нредприятия___ .
колективи

то^Г?а За значението 
““ ден и следвоенното об 

Ществено-икономическо раз
питие на общината, както 

настоящата обстанов-

въпроси 
отнасящи се до жилищния 
проблем: за поддържане на 
обществените жилищни сг
ради, за домакинския ред в 
тяк, както и поддържане на 
обществени делови помеще
ния, които се давят
нГщеПбРъедМеГ на Разисква
не ще бъде и решението зя 
местните и некатегор^ра- 
НИ пътища, както
торешението за 
на няколко

и ве-ще се про 
октомври. .На намисля, че те не се

явяват на територията на събранията в
нашата община поради то- бъдат
ва, че са убедени че

I
„базата“ ще

предложени кандида- 
ТИ за Общинския отбор натук И заВ. Б.

ит„^°а?е_ЛБезС™оСрноаеИчеа ЧЛеиове » <*-
«с бс установена" по?добпа 7”® И може- Д°сега
общината и република п, ^зка между СПС н 
отбор на СПС няма пито к??й в Глвния
спа активност и иа община!? член- Понякога лип- 
тлзи активност не зост-и/ раШШЩО- Там където 
зултатите В Л тълкостана Пе изостанаха и ре- 
120 душ,,. Записването пй пример са се записали 
продължава. Когато 0аче ие е ограничено и 
сове трябва да го ™е касае за борбата

..._и ^натиз.ори _

Поправка ставен трети* абзац 
тията, в която 
ят имената на 
мнозина 
кои са те?

на ста 
именно сто-
кръстниците,

и проек- 
названия 
улици в 
на трите 
и проек- 

за превозване 
в местния 

и предложението 
правозащит 

самоуправлениечт

града. Делегатите 
съвета ще обсъдят
торешението
то, на 
транспорт 
^общественик

МеркиИнЖДт?Не на 
-н?раВбо?аеНТЪРа за

® „Братство“ 
на 4 стр. е 
тията

от 31 август 
поместена ста- 

НЕОСНОВАТЕЛНО 
, ДАМОКРАТИЧНО“
НИЕ

читатели чНИ питат

А » са: Ж.шко Виде-
Златкович ц

пътницитеза гла, 
от всяко 

члена 
сътрудници

РЕШЕ ПОП, Сърба 
Младен Димов,

За допуснатата 
читателите

че почти г 
има по един-два 

сигурни
казва Стоилков.

във връзка с 
вуването на някои 
Димитровград, станало 
1987 г°Дипа. Понеже

преиме- 
Улици в 

през 
с изо

са почти на
грешка 

за изпи-
молим
пение.4 СТРАНИЦА

М. Я

БРАТСТВО ■ 7 СЕПТЕМВРИ НШОI



БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА
МЕЖДУ ДВАТА ПРАЗНИКА НА СВОБОДАТА

Застой в развитието §
§5 ОБЩИНСКИЯТ КОМИТЕТ НА СКС 

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

8 8
8

8

8®1 Особена
което папред да^глш:неУвсичкн ° стопанското развитие, 
ве пе се ст оят В СТ ДРУ™ о0лас™ И Цехо- 
съществупад Р„К™а,ШИТе “Р»4™ в, че не
но топЛИСЛоР~ може ятао„ТЪРСЯТ Над 1150 ДУ™, 
още не е известно бълтнД«пЛ& СС увел,1чи понеже все
зва Спаско Спасков На иякои Цехове — ка-спасков, председател на ОС

§работа ще намерят нови ра 
ботници, но под въпрос е 
дали всичките 200, колкото 
по-рано се планираше.

в Босилеград
88 на пионирите и младежта 

войниците и бойците, 
на гражданите 

и трудещите се
в общината и страната

§
§ ВНЕИЗПОЛЗВАНИ ВЪЗ

МОЖНОСТИ □ В
В вПредприятия от вътреш

ността сега не се решават, 
в общината да откриват це 
хове, без оглед че тя е от
крита за всички, които на 
мерят икономически инте
рес тук да се разширяват. 
Обаче и местните предпри
ятия не ползуват докрай 
възможностите за по-ускоре 
но развитие. Общественото 
предприятие
на пример все още не по
строи планираните изкупу- 

едно вателно-продажни пунктове 
Рибарци, Назърица и Ду
кат. В предприятието изтъ
кват, че тази задача ще ре 

сре ализират до края на годи
ната. В областта на селско
то стопанство не се осъще
ствиха и други запланира
не цели. Овцефармата на 
посоченото предприятие все 
още не е попълнена (бе пла 
вирано да се отглеждат 4, 
а сега има към 3 хиляди 
овце). „Польопродукт“ от 
Враня, която на територи
ята на общината изкупува 
добитък все още не завър
ши започнатите изкупува- 
телно-продажни станции в 
Г. Любата и Г. Лисина. За 
завършаване и откриване 
на ветеринарната станция в 
Д. Тлъмино са необходими 
нови средства.

В областта на селското 
стопанство, което се счита 
за една от развойните пер 
спективи на общината все 
още е актуална отдавна из 
вестната истина: всички и-

8 §Знаменателните 
удобен* момент

8 §дати са 
да се отче

тат постиженията и слабо
стите и да се посочат мер
ките за премахване на тру 
дностите в развитието. Ко- 
гато се касае за празници
те на свободата тази при
чина е още по-голяма. На 
икономически изостаналите 
краища, каквато е и Боси- 
леградска община тези пра
зници често „даряваха“ но
ви цехове, постижения и де 
ла. Сегашният Осми сеп
тември обаче тя посреща 
без нови цехове, без нови 
копки за нови капиталовло 
жения и без нарочни амби
циозни планове. Тук напо
следък започна да се чув
ствува онова от което всич 
ки се страхуват: сериозен 
застой в развитието на об
щината.

на „Електробосна“ от. Яйце 
още работят, но поради 

високите разноски в прево
зването

§ §все : §честитят
§ 8висококачественият 

кварц се събира и чака 
-добри времена. При 
все още не е докрай 
стно дали има 
залежи

5п«- 
това 

изве- 
достатъчно 

на кварц или не. 
— „ Електробосна“
проект за производство на 
препарати, които да се о- 
паковат във фолии за 
кратна, употреба (освежава
щи кърпици, различни сред 
ства за чистене и дезинфек 
пия. различни защитни 
дства и пр.) Въз основа до

8 СЕПТЕМВРИ — ДЕНЯ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО8 88 88 а

8 като им пожелават нови лични успехи и нови ко
лективни завоевания в изграждането на общината 
и на независимото ни, самоуправително и необвър
зано общество.

а

8 □„Босилеград“готви 8
88 □

8
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88
8 .ОБЩИНСКИЯТ СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ 

ОБЩИНСКИЯТ КОМИТЕТ НА СЪЮЗА НА КО
МУНИСТИТЕ
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СОЦИАЛИС
ТИЧЕСКИЯ СЪЮЗ
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗА НА 
МЛАДЕЖТА
ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА 
ОБЩИНСКИЯТ ОТБОР НА СУБНОР 
П БАБУШНИЦА

8 8
88 88
8

8 8
□

НЕИЗПЪЛНЕНИ ОЧАК
ВАНИЯ 88 8

88 на всички граждани и трудещи се от общината— Изостана очакваната 
динамичност в развитието 
на общината, особено в об 

стопанството, 
които имат

8
8ЧЕС ТИТЯТ8 8
§наластта

Предприятия, 
цехове в общината не извъ
ршиха планираното разши
рение на цеховете. Даже на 
два
стна и по-нататъщната съд 

Местните предприятия 
са неакумулативни, често са 
без съответни кадри, ^ които 

хванат на борба сре 
По-значи-

6 СЕПТЕМВРИПРАЗНИК НА СВОБОДАТА §8 08 □
8 с пожелания за лично щастие и

успехи в живот и труда
а

8Спаско Спасков 8такива цеха е неизве- 8 8развитите за този цех ще 
бъдат необходими 5,5 мили-

□ба.
она динара и в него ще мо 
гат да работят 15 до 20 ра
ботника. скат да вземат от селскосто 

ланския производител, а не 
полагат усилия или те са 
минимални да му облекчат

да се
щу проблемите.

конкретни (нови) про 
При такива об 
застоят в раз- 
неминуемост и 

— казва Спа-

Какво наистина 
ще стане все още не и из
вестно понеже „Електробо
сна“, която пое задължени
ето в общината да изгради 
някой цех, и по-рано гот
веше програми, но не ги 
реализира. Ние търсим да 
постори цех в когото да ра 
ботят поне сегашните 50 ра 
ботника ако се прекъсне с 
експлоатирането на кварца 
— подчертава Спасков.

!□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□папппап
8 3тел ни

грами няма.
стоятелства 
витието е 
той е налице 
ско
Общинската скугпцина

8ОБЩИНСКИЯТ КОМИТЕТ НА СКС 
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ССТН 
ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА 
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ССМ 
ОБЩИНСКИЯТ ОТБОР НА СУБНОР 
ОБЩИНСКИЯТ СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ

= Сурдулица

88положението и да дадат 
принос той повече да про- 

Положението
□8
88извежда, 

в селското стопанство тряб
ва незабавно да меним и

88Спасков, председател на 
в Бо 88 88селскостопанският произво

дител да стане наистина 
главен субект и когато се 
решава за дохода. Още по
вече ако се има предвид, 
че трябва да използуваме 
възможностите и да се вк
лючим в програмата „Вла- 
сина“. С производството на 
здрава храна нашата общи 
па не само че трябва да на 
мери място в тази програ
ма, но да използува и при
родните си възможности и 
развойни шансове 
Спасков.

Всред 
развойни
числи и минното дело, ко
ето наред със селското сто 
понство се счита за една от °
перспективите па -община- а
та. И тук обаче има труд- 8
пости, главно субективни. 8
Председателят на ОС под- п
чертана, че не са доволни 
от републиканските инсти- о
туции, които финансират и п
които вършат геоложките 
проучвания. Започнат да п
проучават залежи на едни а
руди пп прекъснат и започ 
пат да проучават залежи 
на други, или пък изцяло 
престанат да се занимават а
с това. Затова все още не “
е известно докрай какво о 
качеството и количеството

силеград. 88
8В какво положение се на 

сго- 8
8мери босил е градското 

панство в пазарните усло- 
стопанисване показ 

неща. В Цеха 
на ПВЦ 

на ЕИ от

8 88
88вия на 

ват няколко 
за производство 
кондензатори 
Ниш работниците (около ои 
душиХ не работят вече три 

понеже нямат плас- 
продукцията

„СД“ в Ниш

Останалите цехове на пре 
дприятия от вътрешността 
(Цеха за чорапи, за суше
не на овощия и зеленчуци 
и конфекцията) имат труд
ности, но работят. За цеха 
за чорапи са набавени нови 
машини, но почти всички 
са в предприятието в Лес- 
ковац. Работниците в Боси 
леград, които главно рабо
тят на стари машини търсят 
новите да им се дадат по
неже и Фондът отпусна 
средствата за тази цел. 
Спорът все с/ще неерешеп 
и под въпрос е дали боси- 
леградските работници не 
ще почувствуват пеправди- 
ната Фабриката за коифек 
пия, която отстоява па про 
блемите и занапред е 
тла точка в развойните пла 
кове. Спасков заявява, че
до края на годината тук

8честитят8
8
85 СЕПТЕМВРИ — ДЕНЯ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО 

ОТ ФАШИЗМА 88 □
а8месеца 

мент за на пионерите, учениците, младежта и войниците, 
на гражданите, работниците и бойците 
п общината н страната

88си.
8Предприятието 

и Републиканският фонд за 
насърчване развитието на 
икономически (изостаналите

8казва 8§ 8неизползуваните 
възможности се чопс1опаоаапсшстаастосшаапсщстапааас]сшосюсюааосшас1сшос1аааааоаапа-----1 ВЪЗМОЖНОСТИ

въведат нови про 
програми, но 

неизвестно дали 
остане в

краища търсят 
тук да се 
изводствени 
все още е 
този цех не ще

□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□  □□□□□□□□□пппппапппппппппппг;пддддд

8
8ОБЩИНСКИЯТ СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ 

ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СОЦИАЛИ
СТИЧЕСКИЯ СЪЮЗ,
ОБЩИНСКИЯТ КОМИТЕТ НА СЪЮЗА НА КО
МУНИСТИТЕ
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗА НА 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА МЛАДЕЖ,

ОБЩИНСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪЮЗА НА 
БОЙЦИТЕ и
ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА

□така наречени-рамките на 
те несполучливи и! лолити- 

капиталовложения.
по-на-

о
□чески

Почти неизвестна е
съдба и на Цеха

8 а
отатъшната 

за експлоатиране на кварц. 
50-те работника в този цех 
кументацията, която сега се 
комплетира за фонда за не

смс- 811 88 8
88 □

8 □

1 □
в Димитровград— Самооблагането, което въведе общината пре

ди две години дава резултати. Строят се нови или 
се почистват и разширяват стари пътшца в села
та. Хората обаче често негодуват, подчертават, че 
акцията бавно върви, че са без пътшца. В ОС и 
в слуга" не порицат, че тази активност трябва 
да се ускори. Вез оглед че булдозерът и остана- 

мехализация пе може отведнаж всякъдс ДД 
стигне налага се и местните общности да изострят 
отговорността си — на време да решават имуще
ствено-правовите въпроси и проблеми и на време 
да съберат необходимите средства, с които дп уча
ствуват в решаването на комуналните въпроси.

8 8
а
8!.! 8
ап

8 честитят
на една руда и дали съще
ствува икономическа опрагз 
даемост за откриване на ни 
каква мина. Досегашните ре 
зултпти потвърждават, че 
възможностите не се пол
зуват. По, не по вина на 
общината.

8
В СЕПТЕМВРИ — ПРАЗНИКА НА СВОБОДАТА 8п

□8лята
-1

на исички трудещи се и гражданиI -
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: >
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ЛЯТО *»“ДИМИТРОВГРАДСКО „ПРОКИСЛО
пл „ачтотран СПОРТ“Ч К ГИ РИ ДКСЕТИЛ ЕТИ я

От трофейни до съвременни 

превозни средства
На къде вятърът духа

МГ се проляте факт! „Пропиело 
зяла!

Невероятно но 
педе пред лолулрязиа

вечер на ху- 
ле-ша пишеше,

сатира, забава и 
Зшп&то, в течение на 

половина чухме два- 
народни лесни и 

не зачитай- 
к о нфер анси ето.

зрън- 
имайхи пред

на „Прокисло

1, накъде духа 
„хгърът в димитровградския 
културно-забавен живот, пи
тнт се димитровгрдачани
след проведеното -газгодиш- 

трациоино „Прокисло 
УО“. 'За пръв път през 

пет-шест, да не 
подини, бе-

Паистииа мор 
спи. 
час и 
десетина 
четири текста

риториита ма Носилеградски 
община само двадесетима са 

асфалтова п метил ки и си 
лощо състояние. Ос

ев земляии. час 
чокълни настилки, 

състояние си те 
излишно е дп се

В възможностите. Понастоящем предприятието 
58 превозни средства. Освен Босилогрпдскп оП- 

пштотраисиорт покрива олизо поло- 
оШцтш и част от Припя.

пред-

средстпа. 
по-големи от под 

мата в 
таналите 
тично с 
В какво

но тези,киразполага с
1цмнп, босилеградският 
кината от Сурдулпшка

самолято Наистина 
цс от хумор,, 
вид мотото

90“ — представяне на 
нови партии под 
„Куде ветар дува“.

става дума за „пар-

последните 
печем и повече 
,;,стът им културно-забавния 
живот в Димитровград, „дь 
гоочок паното, традиционно, 
трудно забрмвимо, дълго пре 
радкизшшо..." ..Прокисло 
лято“ не успя да напълни

ИВАЙЛО СТАНЧЕВ 1ЮД- 
че колективът пред 
съответни мерки за 

на возили

говори.Автотранспорт! юто
„Автотранспорт“ от 

официално да
тира от 1950 година, 
мира се като резултат 
все по-големите потреби за 

населени-

ля точе при тмкивачертана, 
приема
възобновяване
парк, обаче резултатите са 
малки. През настоящата ю- 
Оилейна година ог собстшзни 

обезпечени о 
— 3 рей- 

камионм. И

лозунга 
А кога-

Естествено 
пътища, дефектите и израз
ходването на нефт и миело 
си по-големи. От други стри 

и неразвитостта на об
щината пряко ес отразява 
върху доходността па пред
приятието. Миграцияти пи 
носелнието ежегодно се уве- 

резултат на 
пътниците

приятие 
Босилеград Фор- то вече 

тиите“ които се представи
ха, единствено 
служава „партията 
жал за миналото 
лрошлос), 
написа

на
внимание за 

ЖЗП —
ма

Центъра за кул- 
п Димитровград. А 

за това култур-
залати викомуникация на

от тази крайно неразви
та община с вътрешността 
па страната. Отделно през 
пролетния и 
когато мнозина

*и селата започват да 
на сезонна работа 

вътрешността. Пред при 
започва в твърде не

средства си 
превозни средстви 
са и 3 товарни -

нещо. Понастоящем 
Бо-

(жал за 
която програми

тура
знае се, че

събитие в Димитровград 
търсеше билет по 

имаше лоста - 
още два реда столове

ето

встерана на димк- 
самодейци и 

Блажко Стоя- 
,.настоящия 

общеетвено-ло-

ио
лмчпиа. Като 
това, броят па 
от година на година се на
малява. отделно на лилиите 

от общинско зна- 
Те от година на го- 

по-нермтабил-

схще
„Автотранспорт“ ОСВС11 
сидеградски община покри
ва близо половината от Сур 
дулишка община и част от 

няколко

есенен сезон, 
от Босиле-

иипаги се ■ровградските 
текстописци 
пол. С усет за

вече, винаги 
вени
повече, винаги иомерата бя
ха два пъти продадени, ви-

лравостояши.

град 
отиват 
във •1 миналия 

литически
които са 
чепие. момент“ лрогра- 

Момчило А и
Браня. Поддържа 
местни пътни линии, 
колко републикански, 
жду републикански и 
междудържавна. В 
приятията от

имашеи аги
Къде са част от най-рев- 
ьостните посетители на „Про 
•;исло лято“, питаме се. О- 
■л-с повече от нас това тря-

ятието
благоприятни условия за ра
бота и с извънредно скром 
ни материални средства

казва от нула. В

ня-
ме-

едии
пред

ел все 
пиков не компенсира 

отчитат
мета представидива

И до някъде пар- 
Антов, И

ни, а
загубите които се 
на тези линии

13 предприятието изход 
в модернизиране на 

изнамиранс па 
възобновяване

дреевич 
ти ята 
нищо 
пата 
гостенки

на Славча 
повече. А в музикал-дето се 

началото оамо с шест тро
фейни превозни средства, 
един канал за поддържане 

поправка и десетина ра
ботника, 
къвто и да е возен парк не 
може да се говори.
„пежо“ останало от 
та, три „форда“. и два ..ма
на“. По късно предприяти- 

обезпечава 
„оетфорда“ и това е целият 
в началния период 
парк. Водачите са и първи
те автомеханици 
возят и поправят, не рядко 
нощно време, своите 
Тогава единствената кому

на Босилеград и 
с вътрешността на 

е било пътното на 
Босилеград —

началото на 
е трансформирано бпа да се попитат органи

заторите в Центъра за кул- 
Не, кафичите не мо-

годината 
в обществено предприятие 
с основни дейности: превоз 
на пътници и стоки, прода
ване на нафта и деривати, 
продожба на авточасти и 
превозни средства, поправ
ка на всички видове пре- 

хостилин-

част доминираха двете 
които

виждат 
пътищата 
средства за 
па вознии парк. 
трудова дисциплина, раци
онално ползуване на 
ки видове превозни сред
стпа, качествени услуги,до
макинско отношение 
всички видове разходи на 
нефт, масло, авточасти,, е- 
нергия и пр.

Инак, през първите шест 
от текущата година

тура.
гат да отвлекат истинските 
любители на димитровград- 

шопски

от Пирот,, 
на професионалнопо-гол яма наистина 

равнище 
ко стари, 
песни. И да не беше Драган

ка-Всъщност, за
изпълниха някол- 
истински народниските шеги, сочния 

говор, който единствено на 
лято“ се ползу-

Едно
война-

всич-

. Прокисло песни.возни средства, 
още два чарство и пр.

Еленков със своите 
дь спаси образа на димит- 
ровгралчани, както и млада 
та и току

към речем офиии-на, така даето Сега, когато времето 
на обше-

ално.
на демократизация

допусна да се кажат
возен НЕРАЗВИТОСТТА НА ОБ

ЩИНАТА
ЯВА РАЗВИТИЕТО

що създадена
ЗАТРУДН- ството „Класик“ едва ли несами група

що заслужава да се спомене.
неша.месеца

автотранспортното предпри- 
Босилеград е осъще- 
общ доход от 14.5

без последици много 
чрез хумор и сатира да се 
посочат бройните нередно-

коли. ятие впрез изтек
лия 40-годишен развоен пе
риод
развеон подем, все още по
требите са по-големи от 
възможностите. Още пове
че, че и сега след толкова 
години, предприятието оста
ва единственият автопревоз 
вач на територията на об
щината, а с оглед на место
положението,, трудно ще 
може и занапред да се ре
ши някое друго автотранс
портно предприятие да по
еме тази важна комуника
ционна и жизненеобходима 
задача. Директторът Ивай
ло Станчев^ казва, че за 
развитието на предприяти
ето открай време, па и сега, 
повечето от причините са 
от обективно естество. Пре
ди всичко подчертава той 
твърде лошите, дори непдо- 
ходящите пътища в общи
ната От 130-те километра 
регионални пътища на те-

Въпреки, че Да! Трябва да се спомене 
чс тазгодишното „Прокисло 
лято“
една репетиция, а 
на 29 август всъщност бе 
генерална репетиция!

ствило
милиони динара, разходите 

15,1 милиони
в общината, публикатаникация

селата и че отчита умерено стн
все пак остана разочарова- 

С право един от посе
тителите се запита да ли

възлизат на 
динара, 
милиони

е проведено само с 
изявата

1„7страната а доходът на 
динара Предприя- 

отчита загуба от
на.правление 

Вранска баня през Бесна ко 
била. Превозването на път
ниците се провеждало днев 
но един път и това не ряд- 

заедно с друга стока за 
широко потребление.

През първата година с 
беден возен парк, предпри- 

превезло около 20 
пътника и няколко

ти ето
805 000,00 динара, а средни
ят лични доход тук възли
за на 1493 динара.

е обикновен концерт 
певци и

това
на двама трима 
певици или, както на афи- А. Т.м. я.ко

те се провежда в две 
което от своя стра

на неблагоприятно се отра
зява върху провеждането 
на допълнителното и добав
ъчно обучение, както и ка
чествено и успешно провеж 
дьне на извънучилищните 
активности. И в едното, и 
в другото училище и през 
настоящата учебна година 
:де продължат с досегаш
ната традиция, да сътруд
ничат с възпитателно-обра
зователните ведомства от 
град Кюстендил 
школският център с Един
ното средно-политехническо 
училище Неофит Рилски, а 
основното с ЕСПУ „Кирил 
и Методий“.

сто 
•'•мени

БОСИЛЕГРАД
ятието е Учебните занятия 

започнаха наврете
хиляди
хиляди тона различни сто- 

повечето различен вид 
строителен материал и хра
нителни продукти. Тази го
дина е учреден и първият 

съвет в който са

ки,

трудов
членували всичките десети
на работника. на навреме. Общо е, че по

мещенията за редовни зан
ятия навреме са подготве
ни, а просветните работни
ци готови посрещнаха уче
ниците си. Общо е и това, 
че броят на учениците и в 
основното, и в средно учи 
лшце, по отношение на пре 
дходната учебна година е 
по-малък за близо три па
ралелки (в основното учили 
ще за 55, ач в средното за 
31 ученика). И още нещо 
И в едното, и в другото у- 
чилшце между другите про 
блеми тази учебна година 
още по-изтъкнат ще бъде 
технологическия 
Именно, поради 
на учениците, а в! средно
то образование и поради 
стоящата реформа, голям 
брой просветни работници 
ще бъдат изпод 
телната норма часове 
едното, и в другото учили
ще казват, че проблема ще 
разрешават с допълнителни 
часове от г- 
дейност. Обаче

Новата учебна 1990/91 го
дина в босилеградските въз 
питателно-образователни ве 
домства, 
център, основното училище 
и Детската градинка, започ-

/ ГОДИНИ НА УСИЛЕНО 
РАЗВИТИЕ средношколския

4 През следващите години 
предприятието започва да 
се развива. Макър че това 
е период на усилено раз
витие, все пак предприяти
ето и материално и кадрова 
започва да укрепва. Обез- 

нови превозни 
се сай-

средно-

БРАИКОВЦИ

Нашествие на диви свине Инак, през настоящата у- 
чебна година в босилеград-печават се 

средства, построява 
вант за колите, а за под
държане и поправяне на 

средства

ския средношколски център, 
сега 'вече Гимназия, са за
писани общо 319 учразпре- 
делени е 12 паралелки. И 
това в I клас 3 паралелки 
гимназия, в II глас 4 пара
лелки от които 2 паралелки 
машинна специалност и 2 
лриродно-математичка спе
циалност, в III клас ще и- 
ма 3

В последно време в село Бранковци — Босилеград- 
ска община, диви свине все повече унищожават несъбра- 
ньта реколта, до неотдавна овеса, а сега и картофите. 
Председателят на Скупщината на местната общност, Митко 
Николов, ни уведоми, че има парцели на които свинете 
са направили същинска пустош — и до 90 на сто унищо
жили реколтата .Най-много щета претърпял Манаси Ни
колов, след това Ристо Митев и Тодор Митев. На тях 
нете напълно са унищожили засетите ниви с картофи.

въвпревозните 
формиращата се авторабо- 
тилница обезпечават съот
ветни стругове и други ин
струменти. И числото на ра- 
бтниците се увеличава. Ве
че към края на 1953 година 
колективът наброява около 
30 работника. Днес след че- 

„Авто-

излишък.
намаление

на
сви-

п ар а л елки — по .една 
природню-математич- 

ка, икономическа и маши
нна специалност и в IV 
клас 2 паралелки, една па
ралелка природно-математи 
ческа и една икономическа 
специалност.

задължи- 
И вдесетилетиятири

транспорт“ в Босилеград раз 
полага с 56 превозни сред
ства. От това 30 рейса и 26 
товарни камиони, между тях 
и няколко с товароспособ- 
ност от 25 до 30 тона. На
истина повечето от тези пре

— Срещу нашествието на свинете ние в селото сме 
безсилни. Организирахме се да правим хайка, за което 
търсехме позволително от ловното дружество в Босиле
град, обаче не ни позволиха. Казват, че нашето село е в 
рамките на резервата. Оплаквахме и се оплакваме и в 
Общинската скупщина. Там ни казват помощ да търсим 
от Ловното дружетво. И така от един на друг а свинете 

чакат, безгрижно правят пакост, а ние ги гледаме

една

извънучилищната 
колко в то

ва ще успеят и колкото 
бъде целесъобразно, 
да се види. Друг проблем и 
в едното, и в другото
питалено-образователно 
домство, отделно 
то образование

щене В основното 
дина има общо 69 паралел 
през настоящата учебна го- 
ки, 41 в началния курс и 

в предметното обучение 
(от пети до осми клас).

возни средства са вече до- остава училище.
И сега какво остава друго освен бранковчани 

ито имат щета правата си да търсят чрез съд 
това и дойде изходът е познат. Щетата 
навакса Ловното дружество, 
ните терени в общината.

траяли, но с усилен труд и 
умение на автомеханиците 
същите са в движение. Ди
ректорът на предприятието

ко- въз- 
пе-

в средио-
1ТЛ ___- е недоимък
на учебни стаи и обучени-

а ако до 
е дължно да им

което и стопанисва с лов-
М. Я.

м. я.
е СТРАНИЦА
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V Димитровград
СПЕЦИАЛНА ПРИТУРКА ПО ПОВОД 8 СЕПТЕМВРИ — ДЕНЯ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО ОТ ФАШИЗМА

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОС ВАСИЛ МИЛЕВ
ВЕЛИН НИКОЛОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ИС

Селското стопанство и 

транзитният туризъм са 

перспективата на 

общината

трудно, но ВЪРВИ
С Велин Николов, предсе

дател на Изпълнителния съ 
вет към общинската скуп
щина в Димитровград пред 
настоящия празник 8 септе
мври водихме кратък разго 
вор на обща тема — Димит
ровград днес.

Най-напред както е и 
редно, сегашният момент в 
Димитровградското стопан 
ство, другарю Николов.

намалява. Що се отнася до 
комуналните обекти в гра
да, миналогодишната епиде 
мия определи насоката, в 
която да се върви. За тази 
цел и Общинската скупщи
на се е задължила с гаран
ция за обезпечаване средст
ва за разрешаване на проб
лемите в снабдяването с пи 
тейна вода. Всички тези ак
тивности се провеждат по
средством общинския фонд 
за комунална и пътна дейно 
ст. Бих напомнил, че Дими
тровград използва възмож
ността благодарение на Сла 
ва Златанов, от Радио теле
визия Белград, четири годи 
ни преди време да получим 
трета ТВ програма, а за Ос- 
ми септември трябва да бъ
дат завършени всички рабо 
ти в центъра на града за 
пускане на сателитската те
левизия.

— Комунална дейност?

— Единствено тук все о- 
ще се инвестира. Както е 
известно през последните ня 
колко години в общината у- 
силено се строят пътища, та 
ка че темпът изобщо не се

Димитровградска община, 
като крайгранична и срав
нително изостанала, в досе
гашния период на развитие 
е развила и развива отра
сли, базиращи се на суро
вини и възпроизводствени 
материали, които се внасят 
от чужбина. Така напри
мер гумарската индустрия 
..Димитровград", най-голяма 
та трудова организация, из 
ключително зависи от вно
сни суровини. В настоящия 
момент обаче определението 
,Л,щ се ползват собствените 
суровини, потенциали и ре 
сурси“ сериозно се проуча-

Неплатежноспособност
и невъзможнаст да се запла 

I ти продаденото са основни 
характерности на нашето 
стопанство. За щастие наши 
те предприятия повече търс 
ят отколкото дължат на пар 
тнъорите. Макар че в общи 
нски мащаб гумарската ин
дустрия — ГИД-е наше наи- 
-голямо предприятие са по- 
-малки, така че въпреки тру 
дностите, които носи рефор 
мата, застои нямаме. Само 

предприятие е било Велин Николоведно
принудено по-рано да даде 
годишните почивки.ва.

— В рамките на интензи- 
ьиране развитието на изо
ставащите и крайгранични 
общини на Югоизточна Сър 
бия, към които спада и Ди 

община,

— Реформата носи и про
блеми с работната ръка. И- 
ма ли излишък в нашето 
стопанство?

— Преценка е, считаме я 
като реална, че 10—15 на 
сто от заетите са „икономи
чески" излишък в нашите 
предприятия.

— Къде с тези хора?
— Определение е този из

лишък да се премахне по 
редовен и природен начин, 
тоест чрез редовно отливане 
на работната ръка по разни 
основи, пенсиониране, пре
селване, самоинициативио 
напускане на работното мяс 
то... А всичко това все пак 
ще стане за сметка на неза 
етите, чисто трудоустроява 
ме е значително намалено, 
почти спряно, тъй като но
ви обекти не се строят. Сво 
бодни работни места сигур
но има само в селското сто 
панство и строителство, но 
едва ли някои от незаетите, 
завършил някое училище, 
ще се наеме да работи в ссл 
ското стопанство. Пък и 
тук отношенията се изостр
ят, тъй като замеделската 
кооперация „Коопераит" е 
псе по-малко п състояние да 
изпълнява своите задълже
ния към селяните.

юсюааасюоаоааааопааааааааааасюаооаоаооааопппооаооооаооваоопаош}

Вмитровградска 
предстоящия период трябва 
да получи конкретен про
ект за развитие, заяви пред 

Общинската

ДИМИТРОВГРАД
седателят на 
скупщина Васил Милев, об
яснявайки въпроса за раз- 

общината. —
Васил Милев

витието на 
Нашата община има пер
спективи в развоя на сел
ското стопанство, предимно 
на животновъдството. Този 
край може да заеме достой 
но място в изпълнението на 
програмата за производство 
на здрава храна.

ко ще трябва да се захва
ща водата на дълбочина до 
12 метра. Каптажът при „Ии 
кови воденици" е в заклю
чителен етап и оттам Ди
митровград ще получц още 
?Р литра в секундата, ко
ето в сегашния момент пред 
ставлява увеличение за ед- 
на трета. Каптажът при 
..Манастирчето" е завър 
шен Всичко това обаче ще 
изисква нови капиталовло
жения — заяви председа
телят на ОС В. Милев.

От друга страна, местопо
ложението на общината да 
ва възможности за разви
тие на транзитния туризъм.
Г ранично-пропусвателният
пункт „Градини“ е един от 
най-фреквентните в стра
ната. И възможностите, ко
ито той дава трябва да се 

максимално. В

— За уреждането на гра 
освен „двумостието“, 

'.върде е важно да се уре
ди „Вадата", която в мо
мента е замръсващ околна- 

но въз- та среда колектор, където
се излива канализация, из- 
увърля боклук и какво ли 
сице не. Изобщо предстои 

од за развитието на тран- уреждането на „Парка“, ка
зитния туризъм трябва мно- спортно-рекреативен цен
го повече да се направи, тър, което е давнашно оп- 
сподели Милев. ределение, но все още но

момент в изпълнено. Разбира се, и
тук са необходими значи
телни средства.

да,
използват 
тази насока през последни
те години са постигнати из 
вестни резултати, 
можностите все сице не са 
използвани докрай. Именно 
затова в предстоящия пери-

— Какво е положението 
в извънстопанските дейиос-
ти?В настоящия 

Димитровград е в ход стро 
ителството на редица кому 
нално-битови обекти.

— Наред се интензивира- 
не на строителството на ка 
нализационната мрежа, ко
ято през лятото е положена 
в осем улици, особени гри
жи се полагат за решава
не на водоснабдяването. Из 
вестио е, че водопровода е 
некачествено направен, па 
затуй и това лято Димитров 
град жадува. Направени се 
геологически изследвания и 
има изгледи вместо досега
шните 30 литра да се пол
зват 60 литра в секундата,

— В области на здраБСОпа 
звапето и средното образо
вание нямаме много влияние 
поради начина на финанси
ране, който не зависи от 
нас. Обаче в основното об
разование, културата и фи
зическата култура, както и 
в детската и социална защи 
та заетите делят съдбата иа 
стопанството. Жизненият ст 
апдард тук е на незавидно 
равнище, а проблеми ще и- 
ма пъв втората 
па годината. Все пак очаква 
ме в гази област покачване 
на стандарта.

В. Милев говори и за по
добрение на положението в 
обществените дейности: об
разование, култура.
Според него, заплануваните 
фри-шоповс,* които трябва 
да открият „Генеюс“ и ..И- 
некс“, съвместно със 
чар“, от чиято печа 
на сто трябва да се дава на 
сбщиипта, ще даде бъзмож 
ност да се подобри матери
алното положение на кул
турата и спорта, които в 
момента са в незавидно по
ложение.

спорт.

„Сто- 
лба 25

И ДНЕС
половина
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ПРЕДПРИ-СТРОИТЕЛНО 
ЯТИК „ГРАДНЯ"_ ИДМИТРОИГРАДгид

П1№ IIР1И1 СЪС йииииви 

СВЕТОВНИТЕ ФИРМИ спматеп без
напий1 единици. Разби 

„Димитронград“ би
ят трудовииндустрия Ч 

или както но 
ГИД в

Гумарската 
Димитровград,

иаЛ-голямото промишлено 
предприятие е истинска ос
нова на стопанството в гра 
да. Създадено преди 1 годи 
на ГИД извървя труден път 
Отначало работеше като цех 
за производство на гуме- 

сетне от година в

ра се в 
ха недоволни от топа пред 
ложеиие и се отделиха. То 

смел ход се оказа поле 
зей. въпреки че 
предричаха ' лоши дни 
димитровградските гумарци.

— Бързо се консолидирах 
ме н преустроихме 
деля главния директор 
ГИД Слава ТДОРОВ. Ма- 

обособихме като 
предприятие

казва
зи работамнозина

311
Машинният парк на „Грядия4

Днес „Гради*" изживява 
всички строи-

бетонобърки— спо- копач, попече 
чки, вибратори, компресо
ри и други строителни ма 
шини.

съдбата на
тели в страната: липса 
работа, поради иивестицион 

обез-

Строителиото предприятие 
„Грпдия“ настана през 1959 
година като наследник на 
сформираната през 1048 го 
дина строителна организа
ция „Гребен планина". В на 
чадото тук работят псдесе- 
тина души, п понастоящем 
работят към 200 души. През 
периода 1080—-1081 година 
..Грпдия" е имала и до 400 
работника, 
инвестиционните ограниче
ния през последното десети 
легне броят на работниците 
ежегодно намалява.

на наннци. а 
година разширяваше асор-

на производството
И така през 1970 година 

започна да произвежда кли 
нести ремъци, разни гумени 
технически стоки и др. Вед

кпр че се 
самостоятелно
_ обезпечихме необходими
■1ч? служби, а ноедилихме 

Стегнахме

дприятие успява да
минимална работа,

тимента на-
въз-

Тази механизация и 
трупаният опит дават 
можност „Градня" да изра- 
стне в съвременен строител, 
който построява почти всич 
ки по-важни стопански обе 
кти, жилищни сгради и об 
.кестени здания в Димитров 
град. Същевременно раз шир 
япа дейността си и п съсед 
ните общини, както и в дру 
ги 1 родове на" Сърбия, Ма
кедония и др. Особено сътру 
дничество развива с ЮНА.

си. печава
което напоследък зле се от 
разява и върху жизненото 
равнище/ на заетите тук. В 
предприятието се размисля 
л коя насока да се върви 
по-нататък. Редица проек
ти (производство на 
тропещи и \пр.) бавно сг 
реализират не по тяхна ви 
на. Тук считат обаче, че

съществуващите.
завоювахме и нови, 

пасе и си 
освен 
зари —

Ддес ГИД

съществуващите 
каза Тодоров.

Димитров-
пследствие елек-п не само на из- 

но и на западните
поград изнася 

точните, 
пазари. Произведенията му: 
кецове, гумени технически

гумопластични про- 
метална галанте 

нишки (голи и
съживяването на капитал
ните вложения ще донесе и 
по-добри дни за предпри
ятието.

стоки, 
изведения 
рия. гумени 
обвити) с успех конкурират 
на най-известните световни 
фирми.

Преломен момент в разви 
1958„Грпдия" е 

когато като ..Гре ните ограничения. Все пак 
като средно строително пре

тието на
година,
бей" работи на пътя Ръжана 
— Йелопица, къдего осъще 

добра печалба. По- 
брак с мебел 

1959 го

— 30°/о от продукцията из 
насяме на чуждестранните 
пазари — изтъква Тодоров. 
На западните пазари тряб 
ва да реализираме 4 и на 
източните 2 милиона дола 
ра. Засега имаме известни 
затруднения в разплащане
то в някои източни страни, 
но и този проблем ще бъде 

казва той.

„БРАТСТВО“ -ЖЕЛЮШАствява 
литическият 
ната фабрика през 
дина набързо пропада и 
„Градня" се обособяпа в са 
мостоятелно строително пре 
дприятие с новото си име.

Предстои
реконструкция

Слава Тодоров

но се извършваше и модер 
низация и реконструкция на 
производствените цехове.

През 1971 година стана 
интеграция с „Тигър“ Пи
рот. Това стана с цел да се 
осигури по-ус^орено раз
витие, обезпечаване на по 
сигурен пласмант и др.; ук
репване на кадровата служ 
ба. Развитието на фабрика 
та вървеше по възходяща 
линия все до 1980 година. 
Тогава настъпва период на 
стагнация. Едва през 1986 
година започна реконструк 
ц>1я и модернизация на „тя 
сното място“ — валярата.

През 1989 година се стйг 
на до прелом. Преустройвай 
ки се според Закона за пред 
приятията 
обединение „Тигър“ искаха 
от димитровграедкия и ба- 
бушнишкия цех да направ

През 1972 година „Градня" 
построява свои помещения 
и помощни работилници. И- 
менно периодът от 1968 до 
1972 година е твърде дина
мичен: приемат се бравари, 
механици, а от 1979 до 1981 
година
механици. дърводелци за 
дограма и пр. Построява се 
фабрика за бетонни елемен 
ти и сепарация, както и ра 
ботнически стол. В Този 
период Изниква съвремем 
на техническа база с хале
та, складове. Също по това 
време се набавя нова съвре 
менна строителна механи
зация: 12 камиона, автобус 
за превоз на работници, две 
пътнически коли, 4 крано
ве. булдозер, валяк, рово-

преодолян
Инак в сравнение с изте 

клата 1989 година ГИД — 
Димитровград в настоящата 
година увеличава производ 
ствения си план с 25%. Ка 
кто ни уведоми Тодоров, 
планът ще бъде изпълнен.

Кожообработвател 
ното предприятие ,,Брат 
ство“ е единственото 
предприятие, разположе 
по на село. То се намн 
Ра в с. Желюша на око 
ло 1,5 км от града. В не 
го работят към 200 души. 
Произвежда кожна кон 
фекция.

Напоследък се насочи 
към гака наречената 
„дребна“ конфекция ко

ято се оказа доходна. От 
отпадъци от кожи произ 
вежда разни прекривал 
кн и др. кожни изделия, 
които изнася в Чехосло 
ваки. Германската демо 
кратична република и 
някои други страни.

армировачи, авто

Димитровградската фабри 
ха за гумени изделия ГИД 
вече е атестирана и при 
чуждестранните, 
известни производители в та 
зи промишленост като ИВЕ 
КО (Италия), Мерцелер (3. 
Германия) и Сент Албане 
(Великобритания). ГИД със 
своите 1350 работника учас 
тв^ша с 40 на сто на об
щинския доход.

световно

Предстои му сериозна 
реконструкция понеже 
машините му са износе

в сложното

ни.

КОНФЕКЦИЯ „СВОБОДА“ Съвременен производител статъчно. но рестриктийни- 
те мерки и прекомерните 
облагания с различни видо
ве захващания и данъци не 
позволяват на предприяти
ето да застане на здрави 
крака. Изход от положени
ето се вижда в коренно си 
стемно изменение на сега
шното отношение към тек
стилната промишленост, ко 
ято няма възможности сама

В МЕБЕЛНОТО ПРЕД
ПРИЯТИЕ „ЦИЛЕ“

Склад
за материали

Конфекция „Свобода“ се 
създава в още през далеч
ната 1946 година, като ня
колко частни шивачи вна
сят шевни машини в шива
шка кооперация В начало
то се оказват услуги на на
селението, а същинската ек 
епанзия на „Свобода“ запо
чва през 1977—1978 година 
с построяването на халета, 
относно новите производ
ствени помещения.

Днес конфекция „Свобо
да“ трудоустроява 926 ра
ботника, като според броя 
на трудоустроените е втора 
по големина . в Димитров
град, или в нея работят 25- 
-30 процента от общия брой 
на заетите в Димитровград 
ска община.

„Свобода“ произвежда пре 
димно н. „тежка“ кон
фекция: балтони, манта, ко 
сттоми, мъжки дрехи и гор 
ни женски облекла и пр. 
В момента износът заема 60 
на сто от продукцията, а се 
изнася в САЩ, СССР 1и НР 
България, както и за ГДР. 
Производството за домашни

я пазар е намалено, а до 
ноември т. г. мощностите 
са натоварени със 100 на 
сто. В момента се правят 
договори за период ноем
ври 1990 — февруари 1991 
година.

В състава на „Свобода“ 
от 1987 година влезе и тъка 
чницата за прекривки и 
килими, чието и оборудва
не, и производствена про

грама са застарели и пона
стоящем се търсят нови про 
изводствени програми.

Най-старото предприя 
Димитровград „Ва 

оил Иванов—Циле" 
към 300 работници. Про 
извежда предимно мебе 
ли, които се търсят на 
зара. В последните 3—4 
години „Циле" е.единст 
веното

Онова, което измъчва в 
момента „Свобода“ са нис
ките лични доходи на за
етите, неплатежоспособно
стта на потребителите и не 
пъзможността предприяти
ето да стопанисва на пазар положение, 
ни начала. Работа има до-

тие в
има

да излезе от незавидното

па

„БАЛКАН“ Отпреди 15 години закра 
чи с по-големи крачки на
пред. Благодарение псе

стоятелно предприятие. При 
добило голям опит, постро 
пло много нови обекти (ня

предприятие, кое 
то приема нова работна ръка.Пред нови 

задачи
по-

интензивния проток на тран 
зйтни кои се строят и сега, „Га*- 

цииото" и др.) предприятие 
„Балкан“

в момента „Циле“ се 
нуждае от играждането 
на складове за 
ли. Нуждае 
модернизация и реконст 
рукцйя на 
ните мощности.

Своите стоки „Циле“ 
пласира предимно чрез 
своите 
ната.

туристи, оказването 
на разни услуги за сметкаI

крачка
с известните в републиката 
1 остилничарско-туристичеа

държина митницата на граничния 
пункт Градина — 
кан“ успя да обезпечи 
ства за модернизация и до
изграждане на съществува 
щите и изграждането 
пи обекти.

От началото 
па „Балкан“

Гостил ничарското 
ятие „Балкан“ в Димитров
град, в което работят 
150 души е

предпри- материа 
се също от„Бал-

среднад
ки предприятия.

От ден на ден все по-раз 
пиващото се движение 
ставя и нови 
работещите н „Калкан“.

едно от най-ус 
пешките в общината. С производства

дъл
ги години това предприятие 
живуркаше на

на но
по-ивицата на

на 1990 годи 
оново е само-

доходността. задачи пред магазини в стра
8 страница
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МНОГО УЛИЦИ 

ПОЛУЧИХА КАНАЛИЗАЦИЯ
В ДОМА ЗА СТАРИ И ПЕНСИОНЕРИ В ДИМИТРОВГРАД

РУДНА, НО ХУМАННА РАБОТАВ настоящата година Фон 
дът за комунална дейност и 
пътни съобщения в Димит
ровградска община разгър
на оживена дейност.

Особено големи 
положиха в 
на канализационната мре
жа в града, мостовете в „Ст 
рошена чешма“ и др. обек
ти. Благодарение ангажира
нето на Фонда вече са зает 
роени следните участъци на 
канализационната мрежа в 
града.

Шахтовете (изцяло) 
строени на ул. „Нишава" 1, 
П, Ш, „Джуро Салай“ I ИП, 
„Осми март“ (пристъп 1, 
„Нишава“ (допълнително;, 
а отчасти и' в улиците „Ос
ми март“ (пристъп П) и „Ва 
да П“.

са по
С много мъки от първи 

юли 1985 година в Димитров 
град започна да работи До
мът за стари и пенсионери, 
предназначен да приема кли 
енти от три общини: Димит
ровград, Пирот и Бабушни- 
цаг Днес, от разполагаеми
те 90 легла, в дома са попъл 
пени 80 или 90 на сто, а кли 
ентите са от цялата Репуб
лика дори има и от Черна 
Гора.

— Що се отнася до онази 
част, в която са поместени 
неподвижните клиенти или 
гериатрийската част, изтък
ва директоът на Дома Пе
тър Стойнев, Тя винаги е 
попълнена, а това са 40 лег 
ла. В момента свободни ме
ста има само в стаите с по 
вече кревати, но най-вероят 
но в предстоящия период и 
те ще бъдат попълнени. А 
нашата работа е трудна но 
над всичко хуманна.

Инак, въпреки разните 
първоначални договори и 
бройни обещания, днес До
ма за стари и пенсионери 
в Димитровград работи на 
пълна самоиздръжка. От 
фонда за социална защита 
получава само 2000 динара 
на месец. Това са толкова 
малко средства, че едва ли 
могат да помогнат нещо. Но 
заетите намират начини кли 
ентите да не почуетвуват не 
достиг на каквото и да е. 
Тук сами подготвят зимни
на за своите клиенти и се 
стараят да пестят колкото 
е възможно повече. А зае
ти са осем медицински сес
три, една главна сестра, ед
на перачка, един шеф на 
счетоводството, социален ра 
ботник пет чистачки, дирек
тор и още едно лице, което 
е шофъор, огняр и набавя 
продукти и всичко остана
ло за дома.

усилия се 
изграждането

Изградени са (до 
на август) 2470 м и то 
дните улици или участъци 
от улици. „Нишава Ш“ 297 
+ 178 м, „Нишава“ П 190 м, 
„Нишава I“ 190 м, „Джуро 
Салай" I и П 
от 322 м, ул. „Нишава“ (до
пълнително) 156 м, „Осми 
март“ I 110 м; „Сутйеска" 
IV 197 + 80 м (допълнител
но), пристъпа към Електро- 
дистрибуция на дължина от 
105 метра, „Осми март" (под 
ход) П, 
да П“ и

средата 
в сле

на дължина
гла за неподвижни клиенти, 
да сложат покрив вместо се 
гашния равен покрив. Запла 
нувано е и озеленяване на 
пространството около дома. 
С една дума, заетите в До
ма за стари и пенсионери 
в Димитровград се стараят 
старческите дни на своите 
клиенти колкото е възмож 
но повече да направят по- 
приятни и облекчени. И ус
пяват значително в това.

Що се отнася до цената 
за престой в дома, тя е сра
внително малка, имайки пре 
двид всички разноски. Така 
за неподвижни е 2089 дина 
ра, за подвижни в еднокре 
ветна стая 1956 и за стаи с 
повече легла и подвижни 
клиенти 1824 динара. Въпре 
ки това в дома правят пла
нове да разширят мощности 
те и доизградят още 40 ле-

сетне „Вада I“, „Ва- 
„Сутйеска Ш“. Канализация на ул. 

„Сутйеска“

ДИМИТРОВГРАД

Детска градина 

за всички деца

Канализация на ул. „8 март"

СЛОЖНО ПРЕДПРИЯТИЕ „СТОЧАР
1300овце и във Висок

Или: общо 5306 овце
животновъдното производ
ство, земеделието и овощар 
ството. Оказва услуги на 
селскостопанските произво- 
нитсли. Има своя кредитно- 
-спестовно служба. Механи
зация: 6 комбайни, 6 тракто 
ра. 2 камиона. Сеитбени пло 
щи: 000 хектара с пшени
ца. 1200 с царевица, 150 с 
овес, 300 сечемик и 50 хек
тари със слънчоглед.
Годишно изкупува по 

л мляко, 1200 агнета за риз 
плод и 4000 агнета за из-

предприятие
Димитровград

Сложното
овце.
и 901 кози. Във Висок се 
намира и ферма за угоява
не на юнци. „Нишава" про

„Сточар" в
в състава си две пред 

„Търгокооп“ и „Ни
има
приятия 
шава" и земеделска коопе
рация „Кооперант“. 157 430 овце иизвежда 

П7 376 литра козе млеко.
„НИШАВА" разполага с 

1255 хектара ниви,
„Нишава“ произвежда си 

кисело мляко1779 ха па детска градина наблизо 
до Дома за стари и пенено 
пери. Новопостроената мо
дерна и съвременно обору- 
дена градинка има площ от 
850 квадратна метра, така 
че в една смяна са обхвана 
ти 260 деца. През миналата 
година дори 290. Затова се 
е наложило да започне в 
Желюша, в състава на ос
новното училище, което се 
строи, да бъдат построени 

230 квадратни метра за

Сигурно е, че за много и 
малчугани в Димитровград 
ска община бабините скуто
ве са своеобразна детска 
градина, по е факт, че по 
броя на децата от една до 
шест години намиращи се 
в димитровградската детска 
градина „Осми септември" 
се намира сред първите в 
региона и републиката. То
па особено се отнася до ше 
стогодишните малчугани, ко 
нто са обхванати стопроцен 

за което свидетелстват

рене, масло, 
и кашкавал. Дневно прера7148 хектара паси 

Притежава също и 23 
овощни градини и 

гра-

ливади и
ботва по 7000 л мляко.ца.

хектара
1 хектар зеленчукови 
дини. Основното стадо овце 
се намира в с. 
има 3069 овце и 
По-малки ферми се нами
рат на Боровско

„КООПЕРАНТ" земс- 1450
делска кооперация — покри 
ва цялата територия на об 

Обхваща 42 сели- 
около 3500 производи- 

тях в

Бачево То
■шината, 
ща с
тели. Сътрудничи с

901 кози. пое.
ОБЩЕСТВЕНО ПРЕДПРИ
ЯТИЕ „ТРЬГКООП" — Ра
боти в спсталп но И И ЕКС 
— Белград. Един от глппии 
те снабдители на населени
ето с хранителни стоки. И- 
ма 10 магазини в града и 20 
в селата. В сътрудничества 
е производителите отглеж- 
дп 4014 юници за разплод, 
10 506 овце и 2500 кози; ме 

20 Бършачки,

840поле

още
детска градина. Когато бъ
де завършена тя ще събере 
по 50 деца в една смяна. С 
това още повече ще се по
добри обхванатостта на де
цата от предучилищна въз
раст, и не само тях, от Ж&л 
юша, Гонндол и Белеш. За 
тяхното весело и безгрижно 
детство до първите ученичее 
ки стъпки и занапред ще се 
грижат 26-те заети в детска 
та градина, от конто девет

топо,
бройните признания не само 
от общината.

Първа забавачка в някога 
шиия Цариброд е отворена 
през 1932/33 година в сгра
дата на старата соколана и 
е мала 40 — 50 деца. След 
освобождението решение за 
детска градина е прието 
през 1966 година когато е 
завършена сградата край 
фабриката за 
площ от 550 квадратни ме 
гра. През 1982 година започ 
ва да

ханизация 
230 триктори и 507 мотокул

С пшеница нативптори. 
частния сектор са били за
сети 000 хектара, 1200 с ца 
ревица, 150 с овес, 300 с е-

мебелн на
както иса възпитателски,

Фондът за обществена гри
жа за децата, които обезпе 
чава финансови средства.

работи една група в 
Желюша в старото у-чемик и 50 хектара със 

слънчоглед.
село
чшпнце. Сетне се строи но

Фермата п Липинско поле
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„25 МАЙ“КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР

Десет дейностиУЧЕБНА ГОДИНА 11 ДИМИТРОВГРАД
ю НАЧАЛОТО 11А НОВАТА започнат

гимназия.заключение същите дп
"бучение н димитровградската 
фпкт че пиротсквта гимназия мями вьз 
ФаК‘ ' "обезпечи двуезично обучение 

единствено може да 
в Димитровград, тъй като

миши
Ю ВЪРВИ ию

Инак тази годиш са да
дени шест театрални пред
ставления две премиери и 
четири репризи 
„Големанови“.
Пиротския народен театър. 
Театъра от Теразия (Бел- 

и театър „Охлюв", 
Белград. Изпълне

Единственото културно ве 
домстио — Културният неи- 
зч.р „25 май“ - се грижи 
за културата на Димитров 
град. В тазгодишния план 
са набелязани десет дейнос 

дейност,

можност да
коетопи учениците,

на пиесата 
Гостувал естане=ж«===

юбилей. Затопи корита с прано търсят за 
гимназия до се отстъ- 

Нима преди

библиотечна
културно-художествена
драматична самодейност, из 
образително изкуство, му
зейни дейност, прожектира 

филми, културно-об 
разонателна дейност, орга
низиране па културно-худо 
жестпени манифестации, да 

лаем на деловите 
оборудване,

ти: | рад) 
също от 
ни са седем концерта от из
вестни изпълнители на на

ет забавна музика, а 
КХД от Одеса

димитровградската
од приетите критерии, 

сто година, когато е основани е имала в 
градчето Цариброд 80 записани п първи 
клас, колкото сега е предписано „от горе I 
При топа градчето е било далеч, далеч 
по-малко. Надежда е, че псе пак гимнп- 

закрие и че Скугпцинп-

шмна-Тезн дай до димитровградската
Регионалния фонд ли31 щ стигна телекс от 

за образование от Ниш, в които се каз- 
„Вашето училище не е изпълнило ус- 

за записване на ученици в пьр-
родна
гостувало е 
СССР,
Ибро Лолов от Бълга-

Центърът се е изявил 
по повод дър

ва: не наювията
клас. Изпратете записалите се в гимиа- 

„Предраг Костич“ в Пирот.”
акордеонжт/гиви

зията зията няма да се
СР Сърбия ще приеме доггьлнител- 

формиране но гимназия в 
стане в

С това дилемата, обременяваща тези 
дни учениците, родителите, просветните 
работници и обществено-политическата об
щност, дали в Димитровград ще същест
вува пълна гимназия или не. не е раз
решена. Записалите се 54 ученици в пър
ви клас няма да отиват в Пирот, тъй ка
то обществено-политическата общност е

рия.
с програми 
жавии празници и годишни 
ни. Били са открити и две 
изложби: художествена из 
ложба на художниците-лю 
бители Бранислав 
вич и Георги Димитров, как 
то и изложба на стара жен 
с.4са носия от Димитровград-

пане под 
помещения 
гостил нича река дейност и 
забавни игри и 
пя други видове услуги.

За разлика от предишни 
те години, тази година е за
планувано разширяване 
дейностите в 
гостилничарството образова 
нието и др. Според думите

та на ино решение за
Димитровград. Това трябва да 
най-скоро време, а дотогава първокласни-

-------------- -1-А РИМШ1-

оказване

остават в димитровградскатапито Бошко-
зия. на

облас'гта на

ско.
„КОМУНАЛАЦ“ В ДИМИТРОВГРАД

м ,ОТ БРЕЗОВА МЕТЛА 

ДО АВТОМАТИЧНА ЧИСТАЧКА
* ч

Л'1А
Iф» ,

налац" разполага със елеци 
ална цистерна, с която при 
недостиг на вода доставя 
питейна вода на граждани
те в по-високите райони на 
града. Наистина по улиците 
и днес има чистачи, но бре
зовата метла е далечно ми
нало. За чистотата на гра
да, а преди всичко за гра
ничния пункт е набавена 
специална моторна авточис 
тачка. Боклука днес се съ 
бира в контейнери, каквито 
се ползуват навред в света, 
а специалното возило е в 
състояние същите да изпраз 
ни за сравнително кратко

въпрос, изтъква директорът 
на „Комуналац" Павле То
доров, но е известно едно1 
отговорността днес е много 
по-голямо, защото освен по 
чиствене на града нашето 
предприятие чисти и грани 
чнпя пункт „Градина".

Старите днмитровградча- 
1Ш сигурно помнят първите 
градски чистачи с брезови 
метли. Помнят и кончето на 
Гоша Николин и специална 
та цистерна 
за поливане на улицата. Го 
гава (а и днес) поливаше 
се само главната улица, ма 
кър че вода имаше достатъ 
чно за нуждите на града. 
Днес вместо кончето „Кому

За чистотата на Димитров 
град винаги се грижел ня
кой — отделно лице или пре 
дприятие. Чистотата на гра
да може би преди години 
е била по-добра, може би 
не. но и боклука не един и 
същ, а също така и хората 
и техните нрави и навади.

Като самостоятелно пред
приятие за чистота — кому 
нално — за пръв път днеш
ният „Комуналац" е регис
триран през 1953 година, а 
от 1 януари тази- година ра 
боти като явно предприя
тие.

— Да ли днес е по-труд 
но да се поддържа чисто
тата или преди, отделен е

т
М«»мШ

' ! ■ :• 'апШк
В библиотечната дейностна директорката на Култур 

пия център Зорица Милев, 
касае се за откриване на 
два гостилничарски обекти: 
в хола на центъра с лятна 
градина пред зданието, по
добно на други културни 
ведомства в страната, на
пример на Нишкия театър, 
р. приспособяване на мазе
то за гостилничарски обект, 
намиращо се под бината. 
Освен това в сътрудниче
ство с Автомото от Пирот 
е открита школа за водачи 
на моторни превозни сред
ства и курс за английски 
език с помощта на Народ
ния университет в Ниш. 
Първият курс успешно из
държаха 60 души, а през 
септември трябва да започ 
не втори курс, както и на 
биране на нови курсисти за 
първи. курс.

трададионно се постагат до 
бри резултати. От общо 
33 871 книги, заедно със спи 

21 386 са на сръбо- 
9471 на бъл- 

език. Библиотеката

пръскачка
санията 
хърватски и 
гарски
получава 20 списания и 14 
вестника. На около 4000 чивреме.

Но не само чистотата е 
на „Комунал- татели са раздадени на про 

чит няколко десетки хилязадължение 
ац". В състава на предпри ди книги.

Киното в града прожекти 
ра три филма седмично. Сра 
ннително малкия брой по
сетители

ятието освен 
ница „Чистота 
цата „Водопровод и канали 
зация". В 
най-мпого проблеми, тъй ка 
то снабдяването на града с 
питейна вода е свързано и 
с проблеми от „висша сила" 
— сушата. Тогава заетите в 
„Комуналац" ежедневно са 
изложени на критика. Но...

трудовата еди 
-" е и едини-

тазн единица има средно по два
десетина на едно кинопред 
ставление в най-скоро вре 
ме ще принуди Центъра да 
съкрати седмичната погра 
да с един филм, а доколко 
то не се намери подходящ 
начин за финансирането му 
има изгледи да бъде и за
крито Основното е, че тех 
пиката

От около 70 километра во 
допроводна мрежа в града, 
но селата и регионалния во 
допровод от Пъртопопинци 
до Димитровград, в града 
има 4 километра несъответа 
на мрежа, която най-много 
задава главоболил. Предпри 
емат се съответни мерки тръ 
бите да се подменят, а вед
но с това правят се усилия 
да се подобри водоснабдя
ването. В ход е реконструк 
ция па част от водопровода 
„Ивкове воденице", на „Ма- 
настирчето" е направен нов 
резервоар с хлоринатор, ко 

вече е в употреба. На 
' иай-големия извор в Пърто 

врело, правят се 
изследвания да се стигне до 
втория водоносен слой за да 
се увеличи значително коли 

На редица големи спортни срещи те постигнаха ви- чеството вода за регионал- 
сОки рзултати. Р. Алексова и през настоящата година про- иия водопровод. А що се от 
дължи с отлични резултати. Неотдавна на световното нася до канализацията след
пъртевнетво в Асен (Белгия) спечели два сребърни ме- като се завърши около ше-
дала- ст километра, които момен

тално се строят Димитров
град ще бъде 70 на сто об- 

с канализационна 
мрежа. Разбира се до тога 
ва ще бъде завършен пре- 
чистача, който се строи и 
главния колектор до него.

Инак, в „Комуналац" има 
оь заети, от които един ин
женер трима техници, два 
ма икономисти, двама струч 
но квалифицирани

за прожектиране 
напълно е износена (наба
вено е още през 1949 годи 
на), а съвременната 
техника

ОТЛИЧИЯ ЗА САМО- 
ДЕЙНИЯ ТЕАТЪР 
..ХРИСТО БОТЕВ“

видео- 
и цветна телеви

зия навлезе в почти всички 
домове в града и околните 
селища, а киното не 
състояние да издържи 
плива на тази конкуренция.

Подобно

По повод Деня на же 
ната_— 8 март на са
модейния театър „Хрп 
сто Ботев“

е в 
на-

за постиг
нати успехи в театрал 
ната самодейност са 
връчни Орден на брат 
ството 
със сребърен венец и 
Емблем на Съюза на 
самодейците от Сър
бия.

е положението и 
с музейната сбирка, разпо 
лагаща с над 1200 различни 
експонати. Поради липса на 
средства, въпреки че сгра 
дата „Джаджиното“ е даде 
на на Центъра, не може да 
се открие роден музей. Инак 
всички предмети 
дени, обработени 
кодирани.

СПОРТ

Ружица и атлетиците и единството
ито

В Димитровград спортът има дълга и богата тради
ция. Но все пак най-големи върхове в тази област заво
юваха Ружица Алексова в спортна стрелба и атлетиците 
на „Железничар“.

попинското

са подре 
и прото-С тези средства от школа 

та и курсовете значително 
трябва да се подобри 
риалното положение 
таналите дейности. В 
насока се установяват 
здрави контакти с 
ятията и

В заключение да изтък
нем думата на Милева 
ято каза, 
приспособ.

мате 
на ос 

тази 
по-

ко-
че Центърът се 

ява към пазарни 
те условия, но че все пак е 
необходима помощ от об
щността, за да живее 
боти

Атлетиците на „Железничар“ 
спортен колкетив в града
родния град, защото от почти всички състезания се връ
щаха с медали. В редовете си вече имат и републикански 
първенци като Даниела Еленкова и Юлия Каменова. Ос
вен тях и цяла плеада от атлетици върви 
пътека като обещават в

макар и на(й-млад 
спечелиха симпатиите на предпри 

организациитехванат в и ра
пълноценно това ве-града и с тяхна 

яма част от помощ гол

■»*...« жзгрйпо възходяща 
скоро време хубави постижения.

културни°дейности Та° В1?^дИ1ТЛКАТА ПОДГОТ- 
против тяхното материално гт^. ,,МАТЕЯ АНДОНОВ, 
стабилизиране Че"Г™ НИКОЛОВ, АЛКК
можност да се обогатят н гтд5^йКОВ и ДИМИТЪР 
оразнообразят. и ЯТАЕЕЙВ- СНИМКИ: АЛЕК

ТАШКОВ

стнелк3»ас^ужава да се отбелезки, че именно в спортната 
“ атлетиката се влагат най-малко средства В

дават ла^чРТ?Ве’ в-които се влагат много повече средства дават далеч по-слаби резултати. "

ве
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ПЪРВО СМЕСНО ПРЕДПРИ- „ 
ЯТИЕ В ДИМИТРОВГРАД § 
„ЮДИТ ТРЕЙД", чиито ос § 
-ЮВАТЕЛИ СА „БАЛНАН“ ОТ = 
ДИМИТРОВГРАД И КОМПА § 
НИЯТА „ТОМАС ДИЗНЕР“ 5 
ОТ АВСТРИЯ, ЧЕСТИТИ ОС- 
МИ СЕПТЕМВРИ ДЕНЯ НА 
ОСВОБОЖДАНИЕТО НА ДИ 
МИТРОВГРАД на всични де
лови приятели и гости и ги 
нани да посетят новоотворе- 
ното назино в обектите на 
,Балнан“ на граничния пуннт 
„Градина“ нрай Димитров
град.
И Новоотвореното назино е ° 
само първата халка в поре- □ 
дицата работи с ноито ще § 
се занимава смесеното пред □ 
прийтие. Освен организира- ° 
не игри на щастие „ЮДИТ □ 
ТРЕЙД“ е регистриран за го ° 
стилничарство, туризъм, тър- □ 
говия на едро и дребно, § 
внос и износ на стони и ус- В 
луги и марнетинг.
9 Ано сте заинтересовани 
за сътрудничество с първото § 
смесено предприятие в Ди- В 
митровградсна община оба- § 
дате са на посочения адрес. В

П

:в

Л1Р1Т ТРАРЕ 0.0.0. 
МАВ5А1.А Т1ТА 41

. , сшшпткшЙ1Ш11гоудгас1
Р1М1ТР0У6РАР

8

010/63 137,63 885 
Рах 63 493

□□□□□□□□□ос*

Обществено предпиятие „БАЛКАН“
ДИМИТРОВГРАД

НА ВСИЧНИ ТРУДЕЩИ СЕ И ГРАЖ 
ЧЕСТИТИ

ПРАЗНИНА НА СВОБОДАТА — 8 СЕПТЕМВРИ

НАТО ИМ ПОЖЕЛАВА НОВИ ТРУДОВИ 
УСПЕХИ

ДАНИ

ШИИ-' "*•
. .'У.-'

посетите обектите му на гра- 
хотел в града, наито и за-„Банлан“ ви нани да 

ничния лунит Градини, новия
ната ^гараГв^Димитровфад ГиТпогановсии манастир 

„БАЛКАН" ви предлага хубави ястия и питиета.

ПОСЕТЕТЕ ЗАВЕДЕНИЯТА НА „БАЛКАН"!

СТРАНИЦА 11
ВРАТСТВО ■ 7 СЕПТЕМВРИ 1000



ооооооаво«овоовоовпаповвоопопвпоопввопв1иорои
аооооаоопааоаоооопаоао•поаоподора

ои Щ « О М I V « I ■ Н Ооникко
и

1:
и НШН0КЪЕНТЯАГ«5

■ I. ■ К Т * О V I. А • • Н АТ«1,Г А М;ПИХ 1*Т*4 •ппяон М-ОО* •
'

11 СУРД УЛИЦА
п

В
и

й ЧЕСТИТ Я Т

5 СЕПТЕМВРИ — ДЕНЯ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО ПА 
ОБЩИНАТА ОТ ФАШИЗМА

Й

граждани и работници и общината и цалатп странай на всички
й Iй
й □ооииоааосппи□□ □аооиоииоооаоишоии

01с1 18320 БтгИгоУбгас! 
Ейуагйа КагсЗе1]а 1 
Те1ех: 16840 
Те1е1ах: 010-63-112

Г̂АДНА ОГГАНИЗАиК/А КОНФЕКЦИМ

ШСЬхгбго^
еоуг .младост- *■ пгопяю&ьл Сл н с. о. ~ 

дииитпяьид ~ к тяга \а
НА ТРУДЕЩИТЕ СЕ И ГРАЖДАНИТЕ

ЧЕСТИТИ

8 СЕПТЕМВРИ — ДЕНЯ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА 
ОБЩИНАТА ОТ ФАШИЗМА ЧЕСТИТИ

С ПОЖЕЛАНИЯ ЗА НОВИ ТРУДОВИ УСПЕХИ
8-МИ СЕПТЕМВРИ

ГИД ПРОИЗВЕЖДАВА:
I— лачени, дамски и детски ботуши,

— спортни кецове,
— различни видове гумено-технически стоки със и без метали и с 

различно предназначение
— търби и профили, намиращи широко приложение,
— гумени фолии (различно качество), гумени нишки,
— прибори, калъпи, различна метална галантерия и други произве

дения

На всички граждани и трудещи, като им пожелава по-добри ре
зултати в бъдеще

ТЪРСЕТЕ МОДЕЛИТЕ НА „СВОБОДА“! Те са по последните мод
ни изисквния, а продават се на достъпни цени. Използ
вайте намалението па цените па конфекцията!

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ОПООЦ□□□□□□□□□□□□□□□□ЗРП □□

8РО 11ЧЕХ „СТОЧАР” й
Iй

ДИМИТРОВГРАД й :КОЖООБРАБОТВАЩО
ПРЕДПРИЯТИЕ

й
й
й□ с обществените предприятия „Нишава“ и „Търгокооп“ и кооперация

„Кооперант“ й :й йй йй на всички трудещи се и граждани йа
□
□й

й йЧЕСТИТИ
□ й
I □ДЕНЯ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО ОТ ФАШИЗМА Ж Е Л Ю Ш АО
й йй □о :с пожеления за още за още по-добри успехи йзанапредй □
□ „Н и ш а в а“

ществения°секгорИРа селскост°"ан“°™ производство на об- на всичкиа трудещи сей и граждани□

йй „к 0 о п е р а н т“ организира производството 
частния сектор на селс1состопанското

□и изкупуването в 
производство ЧЕСТИТИ

— ПРАЗНИКА НА СВОБОДАТА

□

8о „Търг 8 СЕПТЕМВРИо к о о п“ снабдява населението 
мишлени стоки 1й с всички видове про- 

производения йи хранителний □
□
П 8□ като им пожелавцюаавооопоивааоппоо нови трудови завоевания§□астааЕюсшоасшоааааооаоаст□аоаааааоПаПаоа1||3аоапапапааааапс1ас>

Я1

12 СТРАНИЦА

БРАТСТВО ■ 7 СЕПТЕМВРИ 1990



^□□□□□□□□□□ооорпааоаооооааоа|:][]аааа
°оопопо0поо01ш8 оо«стаооооПппаоопС1папаои

□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ОП□□□□□□□□□□□□8 85 888!) 88ТО „АВТОТРАНСПОРТ“ 8 88 УРО „СЪРБИЯ"8 888 8

Ж • Ср&л суц?!-
11605ТГГБ1Л9КЛ ОЯОЛИИЛСНА ЦВВШЕБИОв ВАВА 

ИЬ. М-Ш, МАЯ - 2ИЮ ИАСОК иши-ш 
1А111Я11Д

88□ 88— Бос 
иа пътниците 
населението 
в общината

88 и л е г р 8а Д 88 8888 8си,
88 888и Работниците 

и страната
8 888□ 88 8888 8 888 8 888 § На псички свои гости, 8

ЧЕСТИТИ 8 888 8 88 8 888 8 8трудещи се и граждани88 8 88I ДЕНЯ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО-8 СЕПТЕМВРИ 8 8ЧЕСТИТИ8 8 88 □88 3 □
8 !8 е СЕПТЕМВРИ — ДЕНЯ НА ОСВОБОЖДЕНИТЕТО ОТ ФАШИЗМА 088 888 3□

□88 8
8 П

„ЦЪРНИ ВРЪХ“ предлага на своите гости и 
клиенти алкохолни и безалкохолни напитки 
в своите заведения в Бабушница и Звон- 
ска баня. Искате ли да бъдете културно об
служени посетете заведенията на „Църни 
връх“!

8ПЪТНИЦИ, НА ДОБЪР ПЪТ 8□
□

П
С АВТОБУСИТЕ НА 

ВОСИЛЕГРАДСКИЯ АВТОПРЕВОЗАЧ!

- 8 38 п
□ 8 □

8 8 888 3 333 8 83 3 □3о 8 8Риааоппппсюпсшааоааоастсшаапсшар □□□□□□□□□□□па□□□□□□□□□□□□□□□ » 5ппп□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□у

!оПопооовПаоаппопооооаппопПооаоПоо0оПооооп0о0оп0о00ооппоопаоо0пр0оопПп0000опОЦ
чппа□□□□□□□□аппапааа□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ааааааа□□□□□□и

8 Е8
88

ГОРСКО СТОПАНСТВО—ВРАНЯ3 88
8= 8

8 8 !8 I Сг^епо, Злгегйа, з8 3
38 ГОРСКАТА СЕКЦИЯ — Босилеград 3

8 8
8 838 □

§ на гражданите и работниците 
в Босилеград ска община

з88 88- 83 КРУШЕВАЦ □3и цялата страна 388 3. 3; 38.□ ТРУДОВА ЕДИНИЦА — БОСИЛЕГРАД 88 883 338 383 . 8 ЧЕСТИТИ3 3!8 333 8ЧЕСТИТИ 83 38 ПРАЗНИКА НА СВОБОДАТА8 833 □8 8□

Празника на свободата в общината 

8 СЕПТЕМВРИ
3 88 8 § ПОТРЕБИТЕЛИ, ползувайте двете главни предимства на Вашата §3 8 3 88 3 8 8и нашата конфекция: КАЧЕСТВОТО И ДОСТЪПНИТЕ ЦЕНИ.8 □ 8□ □ 3 □□ 33 8□ ап за V 5

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
9

рапааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааоааааааааааааааааааааааааааоаааааац

оаааооапаоаааовооааооасшсшасшаасшоосшаапааасшсшсшсшсшааасшпастсшсшсзасшстсюастц 
а □

Кааааааааоааааааааааапаааааоаоаоааас з з83□
8 3 333 8 3 3 □:88 8 8а

РЗдравният 3 „БУДУЧНОСТ“ 8 8 3а3 8 8 8О3 8 3 СОИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ, 
КУЛТУРА, ФИЗИЧЕСКА 
КУЛТУРА, ДЕТСКА И СО
ЦИАЛНА ЗАЩИТА

83□
□ 33 83 а 8 83 388 81 ДОМ В А П У III И И Ц А 838 8 □

8
□

88 88 а
а

а□ з 83 В СУРДУЛИЦА §8
а

3□
□ 38 38а 83 8ЧЕСТИТИв Димитровград ЧЕСТИТИ□ 8а зз □8 83 8а честити 3а
8 ■ П

3 Деня на 
освобождени-

о8 б СЕПТЕМВРИ — ПРАЗНИКА НА СПОБОДАТАа □ 8о

з 8 СЕПТЕМВРИ — ДЕНЯ 3 8
□8

| НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО | 3 В 8 . Я
8 " 8 3
□ Н

-НА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ И ТРУДЕЩИ СЕ В ОБЩИНАТА И 
СТРАНАТА

ето □а
п

□ ас пожелания за нови успехи 8 88 0 ае I§ Иаоаоаоаооааапаааооооаопаосшоаоаааопвбаоааорроаосшаовосшоророоопапппоооаоппаоп сшасшааапааорааоСшоасюстоааааааоаааоааааои
•юааааааааааааааааароааааааааааааааа
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И
П

ЧЕСТИТИа
о

а
ФАШИЗМА |а ОСВОБОЖДЕНИЕТО ОТ— ДЕНЯ ПА15 СЕПТЕМВРИа

Iоа
СЕ В ОБЩИНАТА ИГРАЖДАНИ И ТРУДЕЩИ 

СТРАНАТА
□ПА ВСИЧКИа — ПРАЗНИКА НА СВОБОДАТАа 5 СЕПТЕМВРИ

о

а
ап
а
а□ аааоаооооаааовасссссопопоосвсаоасоооомооаапосюспт,

аапаооаааоааааааааоааааоапааапаасаааааиааааваиааааааапоааас-^

гаааоопоиооопопоор°оорр°омпао°°°°°°°°°ооаооаоа1шппосгаоа1шпааа1’оааоа11°000001ШП

Ьппооаааааапааапаааоааапо°РРаоРР°Рааааоооааааааааоап°°ааоаасзаааас1аас,оа0аааа0°^

иоаоасюааоааооаоаеюоаоааооо

ооаааоопооооааоиап с

а §а а 8а □а ЬЕ5КОУАСКЕ ТЕКЗТОХЕ 1М1Ш5ТКРЕЯЬЕЗКОТЕКЗ 20К1ПЕКО РКЕМЧЕСЕаЦентърът за култура „25 май“ 

в Димитровград
аа а о□а М аI(Ш) саа Еа□

□■а аа сз

а □
ЧЕСТИТИа с

оа а а
аа а а

а §ПРАЗНИК НА СВОБОДАТА а□ — ООСТ „ЧАРАПАРА“ — ЛЕСКОВАД 
ТРУДОВА ЕДИНИЦА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЧОРАПИ 

— БОСИЛЕГРАД

а
□а а ас пожелания за нови успехи в социалистическото изграждала О

□а п
а а аа□ а □§ 8 в Биосилеградска община, Южно-§ 3 б на гражданите и трудовите хора 

моравски регион и цялата страна
□I §**ппапоооосшшзасшааопаоасюсшсшоаоооаоппаооосшоааааоооппоаааааоааооооаасшс10оасши 8 8о о
8ЧЕСТИТЯТ аиооапоаоомтоапаашзаваааааааооаоаооаааоопаопоаоооааооааоооаосюооапоооаосюапйаи

38 В СЕПТЕМВРИ □а8 Щ V-' .V /-Г--тт о □
Ш1 ов а а

° ■ В текстилната промишленост „Зеле Велкович“ отдавна се засви-[ о8оа качество на изделията си. ПОЛЗУВАЙТЕ ПРЕ- Я§
□

дегелстпува с: 818а 8§ ДИМСТВОТО!а: 8 8
88- I8ЯЙЦЕ

ТРУДОВА ЕДИНИЦА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА КВАРЦ 
— БОСИЛЕГРАД

на населението и работниците 
в Босилеградска община и цялата страна

ЧЕСТИТИ

3 а
иоаоооааоапапаоосюпааасю □□□□□□□□□□ □□□□аааапаосзааапоасзсюаааааааппппаастасшаа  аас*а а

а 8а
ооосшстопоосюсюаасшооаоапсюоааааоапсзпаоаааааосшааааооааопоааоааааоаааапсзпсшсши
Й йа 8: 8 а

8 аа
□а

§ I Обществено предприятие „КОМУНАЛАЦ“ I8а □
: §8 □

□ПРАЗНИКА НА СВОБОДАТАа 8 — ДИМИТРОВГРАД — а

а 8п

8(}□□□□□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ а □□ааоасшсзаасшрсшорарррр □□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□»• 
^□□□□□□□□□□□□□□□□аааопааорппаоаараарааааоопап00аа0па^0оп0апааарор0аааааааааап1в1

а
§□ аНа всички граждани и трудещи се□ о

а
3

□в в а

1§ □8
8■ГНР>А\/йШЬЛ□

Гра^евинска РО 
□ Строителна ТО

а3 Димитровград о
рНГВР*А\А^ВНВ5П8 и8□8 ЧЕСТИТИ п□
о
□

аа

На всички трудещи се и граждани у нас □ а3 8□

8 септември-деня на освобождениетоа
а

и
ЧЕСТИТИ

8Деня на освобождението от фанжзма8 □а
□ □
8 □

Яато им пожелава нови трудови 8завоевания а с пожелания за новиа успехиаЬаааоррррррр 8ааааррррррраппппапаоас]арпааппааа а□□□□□□рррррраарааааа|;]ааапа1;;|ааапапО
■«шитппррввввповняваспояяяаяямо,

□□□□□□□опооаапапаооопооооопоппооаопооаоиооов**14 СТРАНИЦА
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Физическа «?Атура]1)|р/рГ| ; Европейски шампиони:
Снежана Пайкич и Драгутин ТопичРЕГИОНАЛНА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ _ НИШ

ПОРАЖЕНИЕ,
КОЕТО ОХРАБРЯВА
тели Гоколоа2002 д^^еме^Г"“ “Младост“.
Съдия — Славолюб Деянович (Алеям™ °\ Т5ренът тРсиис‘ 
Маркович В 36, Аризанов в 40^ Кпт“Ц) 7- Голмайстори,- 
дузпа) за „Младост“ и Манолов ,, « . п 67 минута (от 
кански“. Червено картонче -^о^.Г^ис^®“*- 

МЛАДОСТ: Живкович 6 
Митрович 7, Васич 7, Ко-’ 
цич 7, Петкович 8, Милен- 
кович 7, Иванов 7 (Савич)
Аризанов ,7, Милкович в!
Маркович 7,
6 (Йованович).

На проведеното тези дни 
Ьвропейско височина спечели сребърен 

по медал, а Борут Билеч в скокпървенство 
атлетика в Сплит и двама на далечина спечели брон-
гогославски спортисти 
лиха златни медали: Смежа 
на Пайкич в бягаме на 1500

спече зов медал.
На най-успешните югосла

веки атлетици преди всичко
метра за жени и Драгутин 
Топич на Пайкич и Топич пристш

в скок на височина гнаха множество честиткиИнак-Зри- в течение на шест от всички краища на стра
ната. На големия успех имдневното премерване на си 

ли на най-добрите 
ции в Европа и други спор 
тисти имаха високи прояви 
Биляна Петрович

атлети честитиха и председателят 
на Председателството на Оо
циалистйческа федеративна
република Югославия д-р Ьов скок па 2

ново се водеше равноправ
на и оспорвана борба, в ко 
ято слабият съдия Деянович 
отсъди несъществуваща 
зпа, което реши 

Веднага г 
те имаха няколко 
а и

>
ду-

мача.Ранджелович
след това гости-

шансове, 
сдна_неотсъдена дузпа. 

Общо взето, поражението 
на дшчитровградчани е за
служено. От

А. БАЛКАНСКИ: Соко
лов 6, Таков 6, Миленков 
0, Глигоров 5, Митов 6, Сте 
фанов 7, Христов 5. Став- 
ров 7, Манолов 6, Георгиев 
5. Кръстев 6

друга страна 
охрабрява, защотопък то 

подмладеният състав, в кой 
то играят 2-3 по-възрастни 
играчи, проявява голямо 

да се бори за 
-добри успехи и при добра 
тренировка, в 
ме могат да се очакват и 
по-добри резултати.

. В третия кръг 
нид състав на ..Асен Бал
кански“ 
претърпя поражение на го
стуването си 

срещу отбора на „Младост“. 
В равноправна игра 
вото полувреме 
отбор поведе в 36 минута, 
а наскоро след това в 40 
повиши резултата на 2:0. 
Във второто полувреме от-

подмладе-
же

Димитровград ланиеот по-

в Габровац скоро вре-

в ггьр- 
домашният в четвъртия кръг „А. Бал 

ще бъде домакин 
ка ..Раднички“ от Трупале 
край Ниш

Снежана Пайкичкански"
рисав Йович и председател
ят на Съюзния изпълните
лен съвет Анте Маркович.Драгутин ТопичД. С.

ВМЗИЯ^ВРАНЯ рр^^УОБП*ИНСКАТА ФУТБОЛНА ДИ-
Ьаскетбол — Регионална ди НА ГИД — СЕПТЕМВРИ

ЙСКА НАГРАДА
РЕГИОНАЛНО СЪСТЕЗА
НИЕ ПО ТЕГЛЕНЕ НА 
ВЪЖЕ

визия (Ниш)Победа, при слаба игра ДОБРА ИГРА НА ДИМИ- 
ТРОВГРАДЧАНИ

I „Младост-Весна“ — „Сво 
бода“ 78:89 (38:35)

Бела паланка, 1 септем-

В чест на 8 септември — 
Деня на освобождението на 
Димитровград работническо- 
спортното дружество в най- 
големия трудов колектив 
..ГИД“ е удостоено със сеп
темврийска награда.

Това високо признание ид 
ва на право място. В пос
ледните двадесет години 
ГИД наред с трудовите, ре
довно постига и високи спо 
ртни резултати.

ДИМИТРОВГРАДЧАНИ
ДОМАКИНИ■ -„МЛАДОСТ“ (БОСИЛЕГРАД) — „РАДНИЧКИ“ (ВРА

НЯ) 4:2 (3:1)

Босилеград, 2 септември 1990 година. Игрището Пес- 
кара“ край Драговищица. Теренът тревист, времето под
ходящо за игра. Зрители около 200 души. Голмайстори: за 
за домашния отбор: Б. Воинович в 11 минута, Р. Захариев 
вв 20 и 30 и М. Цветков в 54 минута. За гостуващия от
бор: К. Бакич в 34 и П. Ташевич в 65 минута. Жълти и 
червени картончета няма. Съдията Милан Радивоевич от 
Сурдулица — добър.

Във вторият кръг на на
стоящото футболно първен
ство, на .Междуобщинска 
футболна дивизия Враня гру 
па „Юг“ футболистите на 
„Младост“, от Босилеград из 
воюваха първа победа. Те, 
на свой терен пред около 200 
души любители на футбола, 
при слаба игра победиха от 
бора на „Раднички“ от Вра 
ня. Резултатът от 4:2, полу 
време 3:1 не' съответствува 
на показаната игра. И еди
ният и другия отбор показа 
ха слаба и неитересна игра.
Отделно през второто полу
време, когато изгубиха си
ли.

Инак, първото полувреме 
беше по-добро от второто.
Първи гол отбелязаха дома
шните футболисти в 11 ми
нута. Голмайстор бе Блажа 
Воинович, след добре нахвъ 
рлена топка от В. Чипев. На 
втория гол не се чака дълго.
В 20 минута Р. Захариев бе 
най-иаходчив в наказателно 
то поле на гостуващия от
бор и не беше му трудно 
от близо да улучи целта. След 
10 минути Захариев повтор 
но се влисава в листата на 
голмайсторите. Този път 
той бе добре послужел от 
М. Цветков. След този гол 
мнозина виждаха катастро
фа на иранския отбор. И 

наистина, ако футболистите 
па „Младост“ продължиха 
да играят така и ио-нататък 
може би и щеше да бъде 
така. Обаче, те като, че ли 
вече виждаха, че са обезпе

В Димитровград на 15 сеп 
тември в рамките на работ 
ническо-спортниге игри ще 

- се проведе регионално- със 
тезание по теглене на въже. 
В него ще участвувват от
бори от пет градове: Пирот, 
Бабушница, Алексинац, Про 
купие и Димитровград. До
макин на състезанието е 
Общинският съвет на Съюза 
на синдикатите.

ври
Димитровградските баскет 

Солисти след неотдавнаш
ния подвиг в Куршумлич 
успяха да направят още е- 
дин. Като гости успяха да 
победят и отбора на „Мла
дост-Весна" от Бела палан
ка, който в момента е на
чело на табелката. Макар и 
а отслабен състав, димигро 
пградчани доминираха.

Предвождани от кагшта- 
кг. си Зоран Геров,— игра
чите на „Свобода“ надмина 
ха „Младост-Весна" във вси 
чки елементи на баскет
болната игра, а Гброн отбел 
яза и 47 коша.

В последния кръг „Сво
бода“ ще играе с отбора на 
„Пирот".

чили сигурно победа, спря
ха, заиграха неорганизирано 
и индивидуално. След три- 
-четири минути може би и 
поради грешка на вратаря, 
гостите чрез левокрилният 
нападател отбелязаха гол и 
намалиха водачеството на 
домашния отбор. С този ре 
зултат и завърши първото 
полувреме.

През второто полувреме, 
темпът на играта попусна. 
И единият и другия отбор 
играеха неангажирано, фут 
болистигс повечето гледаха, 
кой ще сгреши отколкото 
да организират добра и ко
лективна атака. При такава 
игра отбелязаха още по е- 
дин гол. Голмайстор за до
машният отбор в 54 минута 
бе М. Цветков, а за гостува 
щия П. Ташевич в 65 мину
та.

Отборите играха в след 
те състави: „Младост“-: Л. 
Гашевич, Д. Златков, М. Гли 
торов, Б. Воинович, В. Та- 
сев, М. Василев, С. Стоич
ков, В. Чинев, Р. Захариев, 
М. Цветков и А. Димитров.

„Раднички“: Д. Шабанов 
ич, Б. Раманович, П, Сепу- 
тович, Л. Ташевич, С. Али- 
йсвич, П. Дуракович, Ф. Я- 
шаревич, Д. Реджепович, 
Д. Силисгаревич, С. Рамаио 
вич и К. Бакич.

Следващият трети кръг 
бомилсградския отбор госту 
ва па отбора „Синджелич" 
от Лсвосое — Буянопац.

М. Я

Д. С. Д. с.
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8 УМОЛЯВА СЕ ВСЕКИ, КОЙТО ЗНАЕ НЕ

ЩО ЗА СЛУЧАЯ 
ЖОВ „ТРАБАНТ“ 3761 АК НА ПЪТЯ ДИМИТ
РОВГРАД — ПИРОТ НА 6 КМ В СФРЮ, СТА
НАЛА НА 23/24 ФЕВРУАРИ 1990 ГОДИНА ДА 
ОБАДИ НА РАДКА КУЗЕВА, СОФИЯ, ТЕЛ 
21-89-13.

88 КАТАСТРОФАТА НА БЕ- §8 88 8Д. с. 8 88 88I общински футболна диви
зия — Пирот

ПОРАЖЕНИЕ ОТ ИО-ДО 
БЪР ОТПОР

§
сП
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„Пърче-■ „Нпртизан“ 
виц“ 1:3 (1:2)

Футболистите на „Парти- 
заи" от село Желюша и а 
повия резон продължават 
по старому. Този път претьр 
пяха поражение от отбора 
на „Пърчевац" край Пирот. 
Като чели изобщо не са из 
ползвали летиата паузи да 
поукрепят редиците си. В 
слаба и неинтересип игра те 
загубиха с 3:1 (2:1).

Това беше игра бе^ игра 
дето се казва. Домакините 
не организираха през целия 
мач почти пито една хуба
во акция и според показа
ната игра — добре мииха.

В следващия кръг „Пар- 
. "изам“ гостува в Темска.

Д. с.

1Ш На В септември 1090 
дина ее павръпшха

го-

ЧЕТИРИ ГОДИНИ

от смъртта на

Веля Велев
ОТ с. Лукавида

Потопите най-мили:

съпруга Христина и 
син Боби

СТРАНИЦА Нбратство 7 СЕПТЕМВРИ 1990



забаваХ&М&р* саТиРа *
КАРИКАТУРЕН ЕКРАН

НАШЕНСКИ ИСТОРИЙКИ

Гараж
’ ЕДИИ ГпГ=-и осно

съсед и

запои

л пол до 
ви. Минал негов 
го попитал:

Куде йе, бре, 

тия Пирот
че праши?_ Бае, кпо

— Ана овс, синат ми се 
„пи оди Немачку че дойде 
е авийои та му щраим тара- 
;ку!

— ЕОи ти, «ае, 'щом ти 
гаражу оа 
япи че доипраиш теквуя 

аоийон, моят ми весникат кико пирочанци се 
йе цариброд-

Еве чет им у

—
пастир «и «с У Ц<ф..б|»яско ""Р“™“ " 
мишу .Погаиовски манастир поред Пирота . 
Учеше оди цариброджаше и породилището, 
че узну и градскуту (матичну) библиотеку, а 
сгедзайу се да узну и Ьимназииуту.

чо требе до пра 
Поганово!де с воз, я 

им гирпжу чък до
I Ст. Н.Зоран ЖивковичБЕЗ ДУМИ

НАШЕНСКИ ИСТОРИЙКИЖЕНА у тЖена! . .. Жена ]е — 
чудан створ!

Прва се нащамти.
Т’м’н се бео замомчил. 

Поче’ да идем на седен 
Не. Башта и мати заспу, 
)а се изгрулим из црЬе. 
па а]д у мрак. Право при 
гьу. У плевшу. И зору 
смо дочекивали.

Целу ]есен. Кад би зи 
ми. она отиде — за дру 
гога!

Ожекише и мене. Ич 
ми не^е било вол>а.

А жена — испила би 
воду с’с ко]у ми ]е ноЬе 
мила.

йоше оди войнуту ки-
цариброджанйе

сват Гога.

Еве съга и границуту оче да узну и стал- 
пишу (чак и у теливонсЬи именик (., Гради- 
поред Пирота“.

__ Море знам Ьи я
цар Бормса носише с

кушала да водим мужа 
за нос. Ои )е мене бил 
— с’с реч. V нашу куЬу 
не] е

Знало се кош |е муж, а 
кво |е жена.

Мужа сам видела пр 
ви пут — на свадбу. га на

зайедно Ьилимат! — рече
кокошка гю|ал;(<Показаше ми га: ,,Ене 

Поглетп младожегьа!“ 
да га: ,,Па, не'а]Ке!“ но

наМене сп ]е мати овака 
учила:

— Муж ]е — муж! 
Как'в ]е, дужна си да га 
пошту^еш. Муж ]е у ку 
Ьу гоЩанпн, а жена 
дирек на куКу.

1а сам ои мо ]у маЬу 
послушала. Несм ни по

.1 а сам мо]ега човека 
познавала по око и по 
орк. По то| сам знала ка 
да може овак', а када мо 
ра опак’. У вр’ очи сам 
га гледала. И — не]е ми 
било лоше. Проживе си 
)а с'с шега саглам. Цел

Гледам царпброджагье се ритайу, нещо не 
се чини дека тука мири-им уйдисуйе, све 

ше на нещо.
им

— Море манете се човеци, тука не мири
ше. ама смърди! — ядосуйе се сват Гога.

*** Реко си: айде и я да се умешам и да ка
на цариброджаше да се не ритайу. АНа другу ]есен ]а ов 

чару^ем и лежим на ши 
ву, у ве^ник.

Уедну ноч, т’м’н да зае 
пим, куче залага. Нешто 
ггришумоши уз ве]ник. 
Надзрну'. Женско! Она! 
Мо}а седенйарка! Само 
у кошу.ъу! Боса!

***
А мо]а жена реч ни 

не]е продумала. Све до 
пред уречку.

— Милоше — рече — 
ако си.. . 1а знам кво ]е 
вол>а.

Ете кво ]е жена!

жем
знайете ли защо? Еве онядън се върчам с ав-Д. Манич Форски
тобус од Ниш и кига вече наближи.мо къмто 
Пирот, йедън шумадннац със шайкачу питу- 
йе: ,,Койи йе ово град?“

— Пирот! — иепърчн се йедън пироча-
нац.

— А знам, то йе Пирот поред Градине! И 
сам любител манастира, сада сам пошао у 
Рилски манастир, па йош од раните знам да 
йе Пирот поред Погановског манастира!

Кво да ви распраям повече. Пирочанацат 
се съви кико пет паре, демек ни лук йел, ни 
на лук мирисал.

I /ОК. М-ПЕТГОо *<&овво0 Юбилей Та сакам да ви кажем: не се много джа- 
пайте. Я гледам телевизийу: там и за време- 
10 първо че кажу кикво йе било у Димитров 
град, па после че кажу за млого-млого по-го- 
леми и по-важни градове. Кико 
Цариброд си йе пак Цариброд!

ш БИ-Пзи-яди, У1 
м У] ОНЗИ»,л 1(1 тю~грдмсгген 

от мене?/
що видите,

ГОА.ИНИ
ГИНИА5ИЯ Истина йош не йе Цариброд, ама може 

у скоро време пак да си върне старото 
Па тъгай куде 
па Цариброд! А

е. 0 0АИЯЯТРОБГРДД, име.
че ни буде краят: Цариград, 

тия що не знайу оди куде 
ветърът дува, че им кажем: 
но да буде после 
Цариброда!

I IV»* «• н,ч 
И» и III...

Г&

^1/ г
У нема нищо чуд- 

каже Пирот поред
Манча

и! да се11 %
__ 14щк

ьткЯо Директор и глжвш 
иихров.

декември“ М| Ь

НАрплнл™ „НА българската


