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ЦК НА СКС ОБСЪДИ ПОДГОТОВКАТА
ЗА КОНФЕРЕНЦИЯТА НА СЮК ПЪРВА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗА НА КОМУНИ

СТИТЕ В БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

ПРЕДИ ВСИЧКО - СПЛОТЕНОСТ ОТГОВОРНОСТ и 

ДИФЕРЕНЦИАЦИЯНа десетия си пленум който се съ- 
ст°я през миналата седмица, Централ 
ният комитет

дели на Конференцията ясен 
кризата — и Съюзът на комунистите, 
и самоуправлението ще бъдат доведе
ни под въпрос. В Косово 
трябва да бъдат извършени 
промени, за да бъде прекратено изсел 
ването и да се подобрят междунацио- 
налннте отношения.

Пленумът най-много ще се пом
ни по забележителното изложение на 
д-р Стипе Шувар, член на Председател 
ството на ЦК на СЮК, и по нестерео- 
гипната заключителна реч на Слобо- 
дан Милошевич, председател на Пред
седателството на ЦК на СКС.

изход от
на Съюза на комунисти

те в Сърбия обсъди 
Конференцията на СЮК и от 30 кандн 
дата избра с тайно гласуване 20

подготовката за обезателно Жестоките
републиката и поведението на ръководителите и 
ръководствата ще имат благоприятно влияние вър
ху работата на републиканските и покрайнинските 
конференции на СК

критики по адрес на положението вкрупни
делега

та на СК в Сърбия на предстоящото 
събрание на югославските 
Ето и основните

комунисти, 
поръчения от пле

нума:
Конференцията на СЮК непремен- 
трябва да укрепи единството 

Партията. Само сплотени

Първата конференция на Съюза на комунисти
те в Босна и Херцеговина,но която се състоя към 
края на миналата седмица, премина под знака на 
изказванията на делегатите от партийната база. 135 
делегата (102 говориха, а 33 
изказвания) от общо 211 представители 
ните и общинските организации на СК казаха ця
лото незадоволство на партийните членове, а члено
вете

на
можем да 

преодолеем политическата и икономи
ческа криза. Доколкото СЮК не опре- приложиха писмени

на първич

на републиканските ръководства бяха 
по слушатели.

Д-Р СТИПЕ ШУВАР предим-

ДВА СЦЕНАРИЯ 

НА РАЗВРЪЗКАТА
Босненско-херцеговската действителност 

изтеклите две години излъчи
наречения положителен натиск отдолу. Макар че 
имаше и много изказвания по образеца на предва
рително написани отчети, в които се говори хубаво 
за себе си, доминантна характеристика на Конфе
ренцията бяха критиките и изискванията за отго
ворност и последователна диференциация. Защо за
стана диференциация в републиканските ръковод
ства по повод аферата „Агрокомерц”? Кой и как 
щпти функционерите, които потънаха в безотго
ворност и неморал? Откъде толкова афери и слу
чаи? Защо не се дават пълни информации на 
въпросите във връзка с Неум и „Карингтоновата 
вила" в Сараево? Кой е виновен за тежкото поло
жение па стопанството? Защо и след аферата „Аг- 
рокомерц” се вършат кадрови комбинаторики? За
що не се проверява богатството на функционерите? 
Могат ли членовете на СК да имат доверие на сега
шните ръководства на СР БиХ и СФРЮ и могат ли 
тези ръководства да установят единство и да откри
ят офанзива срещу кризата?

На тези въпроси трябва да отговори Централ
ният комитет на СК в БиХ на заседание, на което 
ще обсъди становищата на Конференцията. Зада
чата па ЦК е твърде деликатна, понеже на Конфе
ренцията той беше посочен като главен виновник 
за спирането на днференцнациията по случай „Аг
рокомерц”. Голям брой делегати изтъкнаха, че пар
тийното ръководство на Босна и Херцеговина не е 
способно да се справи с натрупалите се проблеми.

през
много поводи за така

ДОКОЛКОТО ДЕМОКРАТИЧЕСКИТЕ СИЛИ НЕ 
ОТНЕСАТ ПОБЕДАТА, ЮГОСЛАВИЯ И СОЦИА 
ЛИЗМЪТ ЩЕ БЪДАТ ЗАСТРАШЕНИ

Обществено-политичес 
кият живот в Югославия 
и отношенията в Съюза 
на югославските комуни 
сти днес сочат два възмо 
жии сценария на развръз 
ката. Става дума преди 
всичко за стълкновение 
между демократическите 
и недемократическите си 
ли. Стълкновението е все 
по-остро, ежедневно се 
манифестира и неизбежно 
се доближава до развръз
ката си. В нея можем да 
навлезнем само с още 
една демократическа кра
чка напред. Доколкото 
демократическите сили не 
отнесат победата, Югосла 
вия и социализмът ще бъ 
дат застрашени.

кови и други спекули, 
имащи за цел да разбият 
Югославия, и се застъп
ват за регионално повръз 
ване вън от единната 
югославска политика. От 
аспект на социалното съ- 
юзничество демократиче
ските сили се борят за 
съюз с работниците, сел
яните и социалистически 
насочената техническа и 

иптелиген

други среди и федерация
та, искат демокрация п 
публичност от други п на 
съюзно равнище, а в соб 
стаената си среда забран
яват вестници, вместо да 
полят идейна борба. От 
аспект ма външната поли 
тика демократическите сп 
ли искат да запазят и да 
развиват югославската но 
литика в света и отворе
ността й за прогресивните 
сили от всички краища 
па света, докато недемо 
кратическите сили пропа 
I мрат евроцептристичен 
или бл о ково-соци ал I «ети
чески модел. От аспект па 
тех! юлогиятй демократи- 
тическите сили искат ед
инна югославска страте
гия ,,а технологическо ра 
звитие с опора върху до
машната памет, а недемо 
критическите искат да 
вържат 
някои, външни техиологи-

хуманистическа 
ция, докато недемократи
ческите сили сс застъп
ват за свързване с нацио 
налнитс слити върху прог 

на националното порами 
мирсиис.

От аспект ла лублич-
демократическитс 
застъпват за юго- 
кониепт на инфо- 

система, й за

ността 
сили се 
славски

Четете в броя:
Нишки регион
ТРУДНИ ДНИ ЗА СТОПАНСТВОТО стр. 3рматиината 

разбиваме ма бюрокрашз- 
всички равнища, от

Сега вече напълно 
гат да се разпознаят пла
тформите на демократи
ческите и недемократиче 
ските сили, в страната и 
в Съюза на комунистите. 
От аспект на федеративно 
то устройство демократи
ческите сили са за Югос
лавия върху основите на 
АВПОю и Титовия
Нетгг, а недемократичсски
те сили се връзват за бло

мо-
Разпсквання по проектоамандмпннте в 
Димитровград 
БЕЗ ПУСТЕЕЩИ ПЛОЩИ

ма на
собствената среда до фе- 
дсрацията, за публичност 

живот

сгр. 4
ОК па СКС в Босилеград разисква по тезненте за 
Конференцията на СЮК 
ДА СЕ НАМАЛЯТ РАЗЛИКИТЕ МЕЖДУ 
РАЗВИТИТЕ И НЕРАЗВИТИТЕ

на политическия 
на всички равнища и за 

в работата 
институции, ср 

и за откри

стр. 5
В съррсиноишшсто за високи добиви и 
Димитровград
УВЕЛИЧАВА СЕ БРОЯТ НА УЧАСТНИЦИТЕ стр. 7 
На посещение в едно военно стопанство 
САМИ ПРОИЗВЕЖДАТ МЕСО И ЗЕЛЕНЧУК

стр. 8

публичност 
па всички

страната ни заецду забраните 
та идейна борба, а мроти- 

им сили си
кон-

вогюложпите 
служат

(На 3-та стр.)с нападки срещу



НАС IИ УI ПО СВЕТА

Разширяване на 

отношенията

ЖЕНЕВСКОТО СПОРАЗУМЕНИЕАФГАНИСТАНСКИТЕ ВЪСТАНИЦИ И
СФРЮ — ЕИО

Войната ще продължи
митинг (присъствували са 
около 30 хиляди въстани- 

и бежанци) споразуме
нието не е прието. Разли- 

въстаниците

Муджихедините предвсстяват, че войната ще иро-
сегашното правителст- 

се възстанови собствено „ислямско
дължи все докато не се свали 
во в Кабул и не

ц и
единния евро

пейски пазар, от 1993 годинак ще подтикне югослав
ския износ в страните на Европейската икономическа 
общност — заяви Клод Шесон, член на Съвета на 
ЕИО, който преди известно време посети Югославия•

В разговорите които с 
Клод Шесон водиха пред
седателят на Председа
телството на СФРЮ Ла
зар Мойсов и председате
лят на Съюзния изпъл
нителен съвет Бранко Ми 
кулич бяха обменени мне
нията за отношенията ме
жду СФРЮ и Европейска
та икономическа общ
ност, средиземноморското 
сътрудничество, положе
нието на развиващите се 
страни и за проблемите, 
които предизвикват дъл
говете им.

— Убеден съм, че създаването на ки между 
все пак има. Фундамента-ие са участвували в пре

говорите не приемат спо
разумението и предвестя- 
ват, че войната ще про
дължи все докато не

На 14 т.м. в Женева е 
споразумение листите на пример напъл

но отхвърлят споразуме- 
„умерените" лар-

подписапо 
между правителствата па 
Афганистан и Пакимстан 
за прекратяване па граж-

нисто,
тии са изтъкнали, че съсдини в програмите на 

ЕО за научни и техноло- 
жкн проучвания-

На организираната пре
сконференция Шесон под
черта, че Брюксел, т.е. 
дванаестимата в 
имат „пълно разбирател
ство" за югославските 
икономически и финансо
ви трудности като опове
сти, че ще препоръчи на 
правителствата на страни
те-членки на ЕО, наскоро 
на Югославия да се отпу
сне краткосрочен кредит, 
който да послужи докато 
започнат да пристигат 
средствата от предстоя
щия ангажимент с Меж
дународния 
фонд. В този контекст е 
подчертан интереса на 
ЕО за завършаване на 
югославския автопът „Бра 

' тство-единство", което, ка 
кто е казано ще открие 
възможности и за други 
такива съвместни начина
ния.

се все пак 
лостигна-

споразумението 
най-важното е

оттеглянето на съ- 
сили от Афгани-

то
ветските 
стан. На митинга на койг

ЕИО водачитето са говорили 
на седемте 
е приета 
която са изтъкнати чети
ри условия коитб трябва 
да се изпълнят за да се 
завърнат афганистанските 
бежанци 
(около 3 милиона души): 
напълно оттегляне на съ-

организации, 
„резолюция." в

Пакистанот

ветските сили от всички 
краища 
възстановяване на ислям
ско правителство в Ка
бул, премахване на всич
ки последици от десетго
дишната война и демон-

на Афганистан,Афганистански бежанци дават подкрепа на водачите на 
муджахедините да се отхвърли женевското споразу
мение
данската война в Афгани
стан.
Гаранции за осъществя
ването му дадоха СССР и 
САЩ. Обаче афганистан
ските въстаници, които

В разговорите е конста
тирано, че съществуват 
условия за разширяване 
на сътрудничеството меж
ду нашата страна и ЕИО 
(особено в съобщенията, 
изграждането на инфра- 
структурни обекти, в еле
ктрониката и туризма), 
както и че е необходимо 
да се създадат условия 
■Югославия да се присъе-

монетен
свали сегашното правите
лство в Кабул и не се ус
танови „ислямско".

Не всички въстаници 
обаче са единствени. На 
състоялия се на 17 т.м.

тиране на всички мини 
около градовете, селата и 
пътищата.

ОБСТАНОВКАТА В ПЕРСИЙСКИЯ ЗАЛИВ СЕ УСЛОЖНЯВА

Израел н САЩ си отмъщаватВ ХАНОВЕР НА 20 Т.М.

Мнкулнч откри изложба САЩ нападнали нефтни ирански платформи. 
Иран „върнал" отмъще нието.

Обстановката в Залива тформа е на Обединените 
се усложнява. Не само, Арабски Емирати. Вашинг 
че не престава' „войната тоц оповестил, че иранци 
срещу градовете", в която те обстреляли и самолети 
и Иран и Ирак имат голе 
ми човешки жертви, но 
започнаха и нови стълкно 
вения — американски ко
раби и въртолети на 18 
т.м. са открили огън сре
щу ирански невтни плат
форми. Както оповестил 
Вашингтон нападението ' 
върху две ирански пос
тройки станало след ка
то американска фрегата 
се натъкнала на мина, ко

на САЩ. Американците 
нападнали една иранска 
фрегата.

Американското, т.е. ира 
нско отмъщение продъл
жава.

Председателят на Съюзния изпълнителен съ
вет БРАНКО МИКУЛИЧ на Международния па
наир в Хановер на 20 т.м. откри изложба под на
звание „Югославия — страна партньор". В този 
град той води разговори със съюзния канцлер 
Хелмут Кол и с други политически и стопански 
ръководители в Германската федерална репуб
лика. В ТУНИС Е УБИТ АБУ ДЖИХАД, ВТОР ЧОВЕК 

В ООППанаирът в Хановер е една всред най-големи 
те манифестации в света, а страната — партньор 
се определя всред държавите, с които ГФР има 
развито икономическо и друго билатерално сът
рудничество.

Куршуми в 
ревотоцият

НАШИ СЪСЕДИ Все още не е известно кой 
вършил атентата

На 17 т.м. в Тунис е 
убит Халил Ал Везир (из 
вестен като Абу Длсихад), 
заместник 
палестинските 
ни сили. Все 
весгно кой; организира и 
извърши атентата 
най-близкия

на ясер Арафат и втория 
човек в Организацията за 
освобождение на Палес
тина.

Съмнява се, че това зло 
деяние е организирал Из- 

Израелските офи- 
циални лица 
мълчат без оглед, 
винения пристигат от вси

е организирал и из

Гърция и Албания подобряват 
отношенията си

страни. Повече изра 
елски вестници оповестя
ват, че акцията са орга
низирали и извършили — 
израелски командоси.

чки
ято в международните во 
Д1'А положили иранците. 
Нападението, т.е. 
нието заповядал президен 
тът Рейгън. Техеран оба 
че оповестил, че твърде
нието не е точно и че с 
него

Подписано споразумение За малограничен оборот 
Преди няколко дни Гър 

ция и Албания са подпи
сали споразумение за ма 
лограничен оборот, кой>- 
то трябва да повлияе вър 
ху подобряването на тър
говията между двете стра 
ни. Споразумението е под 
писано в янина когато ше 
фът на албанската дипло
мация Рейс Малиле посе
тил Гърция. Малиле и до
макинът му Папудяс се 
договорили и за установя

коменданта наотмъще-
въоръже- 

още не е из
ване на съобщителни връ 
зки между _гръцкия ост
ров Корфу и албанския 
град Саранде.

Абу Джихад е погребен 
в Дамаск (Сирия).срещу 

сътрудник По случай атентата сре
щу Абу Джихад Председа 
телството

американците искат 
да оправдаят присъствие
то си в региона.

Преценява се, че отно
шенията между двата на
ши съседа, които 42 годи 
ни са били във формално 
военно състояние се подо 
бряват и че върху това е 
повлияла Белградската ср 
еща на министрите 
балканските страни.

на Съюзната 
конференция на ССТНЮ 
отправи, съболезновател- 
на телеграма до Изпълни 
телния комитет на ООП,' 
в която покрай 
се казва, че това

Но и иранците г 
ват. Те са нападнали ед- 

невтна платформа в 
в която работят

отмъща-

на раел.Залива другото 
е злоде 

яние срещу палестинска-
все още 

че об-
на американски специалисти. 

Както се узнава тази пла
та революция.

СТРАНИЦА 2
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ДВА СЦЕНАРИЯ 

НА РАЗВРЪЗКАТА
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО
(МРО) В НИШ НА МЕЖДУОБЩИНСКАТА РЕГИОНАЛНА ОБЩНОСТ

Трудни дни за стопанството
(От 1-ва стр.)

П1ин№а<*?а състоялото се тези дни заседание на Председателството на Междуоб- 
щинската регионална общност (МРО) бяха 
проса: стопанската дейност 
чалото на тази

конто имат за цел модер 
иизация па капитализма в 
рамките на наемния труд 
И иай-сетие от аспект 
социалистическото

разгледани няколко твърде важни въ- 
на трудовите организации през изтеклата (1987) и на- 

в година, отчета за геоложките изследвания; в Републиката с обзор
хидрометеорологията ^нформ^цГ„о°ша?ГУбЛИКаНСКаТа ПР°ГРаМа "° РаЗВИТИ6
тите по

ческн стратегии, 
мер за „Еврика" или за 
програмата на СИВ.

напри-

на
самоу 

демократичес
ките сили го виждат 
интегрален

на
правление система в нея, реализация на активнос

ти на т-т ТановИ1Чата от Осмото и Деветото заседание на ЦК на СКС в общини- 
щата година*1 РС1ИОИ И пРогРама за работа на Скупщината на МРО за предстоя-

Демократическите сили 
се застъпват катоза - единна 
правна система и единно

процес 
целокупната 

обществена репродукция, 
а недемократическите си

на
решаване в

прилагане на законите в 
страната, а 
тическо-догматичните 
ли прокламират 
лнц цивилни

Стопанските показатели 
и ма

ят „майски пакет" от 
рки още повече ще изос
три условията на стопани

НИШ - ЦЕНТЪР ПО 
ХИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ

националис- ме-за изтеклата (1987) 
чалото наси ли искат да го сведат до 

работническа 
цня, работникът да реша 

само във фабриката си 
и то само по въпроси на 
простото възпроизводство.

текущата годи
на, сочат стагмпране 
производството,

национа 
общества 

негация на самоуп
равлението дори и когато 
ги отъждествяват със са

партиципа- сване ,което изисква пъл- 
мобилизираност 

всички трудови 
ви за използуване на вси
чки вътрешни (резерви. А 
те не

на И по отношение на хи- 
дрометеороложките наб
людения и проучвания 
Нишки регион е недоста
тъчно съблюден в програ
мата на Републиката. За
това в това отношение за
напред се предвижда 
Ниш да стане силен • хид
рометеорологичен център, 
с добре организирана про 
гивградна защита. С ог
лед че Белград ь близко 
бъдеще ще стане един от 
центровете, снабден с най- 
съвременна лаборатория 
за изследване на водите, 
занапред трябва Ниш да 
се обособи в център, кой
то активно ще допринася 
за развитието на тази об
ласт, имаща огромно зна
чение за селското стопан
ство и за други отрасли 
на стопанството. Предви
жда се създаване на съ
временна и модерна ин
формационна система.

намаля
ване акумулативната спо
собност ма

пакато нав а
колекти-

стопанството, 
рязко покачване броя 
стопанисващите със загу
би трудови организации и

намоуправителното общес
тво. От аспект са малко, както 

констатира Председател
ството.

Предстоящата 
ренцпя на СЮК

на движе- 
нието н устройството де 
мократическпте сили се 
стремят да повържат но
вите обществени движе 
ния с работническото дви 
жение и с концепцията за 
освобождаване на труда, 
докато противоположни
те им сили искат да на
сочат алтернативните дви 
жения срещу- работниче 
ското движение и соцна

Конфе-
иеоснователпо нараства
не ма личното потребле
ние. Единствено светъл 
момент е нарастването на 
износа на чуждестранни 
пазари, който през първи
те няколко месеца на те
кущата година е по-голям 
със 74,3 на сто.

Инак общият доход за 
1987 г., въпреки че номи
нално е нараснал с 90 на 
сто, с оглед на скокообра
зно растящите цепи реал
но е по-малък с 12,6 на 
сто. Същото положение е 
и с дохода: при номинал
но увелечение от над 77 
на сто, реално е спаднал 
с 18,5 на сто, докато чис-

ще пре
мине под знака на стълк
новението между тези си 
ли и в самия Съюз на ко 
му пистите. От Конферен 
инята обаче не

НЕДОСТАТЪЧНИ ГЕОЛО
ЖКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Разглеждайки отчета за 
геоложките изследвания в 
Републиката, 
телството на МРО конста
тира, че през последните 
няколко години Нишки 
регион е почти изоставен 
от програмата на изслед
вания (главно се реализи
рат програмите, приети от 
премахнатата регионална 
самоуправителна общност 
по геоизследвания). „СКъ 
самите връзки' 'вече не 
се възстановяват дълъг 
период, па затуй е необ
ходимо спешно да се тър
сят начини за по-обемис- 
ти геоложки изследвания 
па територията на регио
на. Председателството за
ключи: Републиканската
СОМ да преразгледа про
грамата па изследвания и 
па Нишки регион да се 
отдели повече внимание, 
понеже разполага с доста 
полезни изкопаеми.

може да 
се очаква окончателна ра 
звръзка, но всички сили 
в СЮК. които дишат в 
ритъма на демократичес
ката платформа, на Кон
ференцията трябва да се 
изборят за революцион
на акцня в рамките на та 
зи платформа, за задълбо 
чена стопанска и общест
вена реформа на югосла 
вското общество, която 
трябва да се извърши без 
протакане, а Съюзът на

Председа-

лизма през призмата на 
многопартийна система. 
От аспект на мястото и 
ролята на СК демократи 
ческите сили се борят за 
Съюз на комунистите ка
то авангард на интелекту 
алните и останали произ
водители в обществото, а 
недемократическите про 
пагират така ,наречена мо 
дерна партия по образеца 
на гражданските партии.

тият доход номинално е 
увеличен със 71, на сто а 
реално не отчита увеличе
ние.

комунистите, чрез дифе-
Председателството прие 

информацията за претво
ряването в дело на стано
вищата от Осмото и Деве
тото заседание на ЦК на 
СКС в общините на Ниш-

ренцпация да изгради иде 
йчо и акиионно единство 
върху задачите на демо
кратическата развръзка.

Прието е заключение 
„да се бие тревога” за 
всички (99), организации, 
стопанисващи със загуба, 
много от които са покри
ли загубите с ревалоризи- 
раните приходи, което е 
оптическа измама, че ра
ботят добре. Оповестеип-

ки регион, както и прог
рама за работа на Скуп
щината на МРО за насто
ящата година.

СЛОБОДАН МИЛОШЕВИЧ

Н стопанска, н 

обществена реформа
Ст. Н.

ЗАСЕДАНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО ТС НА МОК НА ССТН В НИШ

Отбраната н защитата дневна задачаПромените трябва да върнат на работническата 
класа всичко, което им бе отвзето през изтеклите го
дини — собствеността, държавата и авангарда ССТН в Ниш за избиране на предсе

дател и подпредседател на Скупщина
та па Междуобщниската регионална об 
щност. Кандидат за председател е Бо
жидар йоцич, а за подпредседател 
Драгомир Джорджевич, които и сега 
изпълняват тези функции.

На заседанието па Прсдседателство- 
М е ж ду общ 1111 с к ата конференция 

Социалистическия съюз 11 Ниш, съ-
то на

Конференцията на СЮК 
трябва да сложи край на 
безкрайната дискусия 
въпроса как да се изба
вим от кризата, 
па оплакванията 
ните последици. СК тряб
ва да създаде възможност 
на работническата 
да изрази непосредствено 
интересите си и въз осно
ва на тях да устрои обще 
ството. Опия, които живе
ят с/г труда, живеят теж
ко, а трябва да 
хубаво. Ако не живеят ху 
баво, тогава: или това не

едповреме
области

шим промени 
ИНО ВЪВ всички 
— в икономиката, полити 
ката, културата, науката, 
образова \ I исто, кадровата 
политика и иIгформирапс- 

Злачи трябва да изпъ 
ршим обществена, а не са 

стопанска реформа...
имат смисъл 

ако допринасят, да

ма
стояло се тези дим, е подкрепена лн- 

кандмдатп за функции в Престата па
дседателството па СК Сърбия п Скуп
щината па СР Сърбия за председател 
и подпредседател на председателя 
Председателството Петар Грачании, от- 

Алсксандар Митрович (сега член 
П ре дседател стпото), за председател 

Борислав Йонич, делегат на об
ет,вет п за под

ло

И край 
от ней на

Председателството на заседанието 
разгледа и информацията за миналого
дишната акция „Нищо не бива да ни 
изненада" и подкрепи програмата на 
Акцията за настоящата година, която 
отсега ще се нарича „Всички — в от
брана п защита". Констатирано с, че 
опитът от акцията „Нищо не бива да 
пи изненада" е значителна, но и бъде
ще към отбраната н защитата но бива 
да се пристъпва така мапифестацион- 
ио и често импровизирано, а да се 
осъвремени и приспособи към енгурио- 
стио-иолцтичсската обстановка и да 
стане част от всекидневния живот 
работа и възпитание преди всичко на 
младото поколение.

поеното.
пакласа
па д-р
I цсствс! ю-пол I гшчеек 11 я 
председател Кръста Аирамовнч 

Вукманович. Подкрепена е

мо
и Вслн-Промсиитс 

само II лМС-МИ р
тата за председатели па скупщинските 

всичките които и сега изпъл-
се премахне кризата л да 
се положат основи на ра- 

Тс трябва да 
работпическа- 

косто

. съвети, 
п я ват тази функция- 

За съвета па
живеят

сдружения труд Йо- 
еъвста па общините

звитието.
нанърпат пан Николич, за

Николич и за общество! ю-по- 
Жика Радойлович.

всичко, Драган
литическ 11 я съвет

На заседанието е утвърдено и пре- 
каидидатите за Кандп- 

комферепция на МОК

та класа
бе отвзето през изтек- 

— собствеиО-

е социализъм, или социа- 
обез- им нализмт/г не може да 

печи хубав живот.
Общественият ,живот

трябва да въР РДа*

лите години 
стта, държава га

падложенисто 
да ц| кишата

и а ваш а па

показва, че СТРАНИЦА 3
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ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВРАЦИОНАЛИЗАЦИЯТА В 
БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

ПРОЕКТОАМАНДМАНИТЕ И 
ПУБЛИЧНОТО ИМ ОБСЪЖДАНЕ ЧАСТИЧНИ РЕЗУЛТАТИ

В ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА Когато се касае за бор-В подхода за рационализация в обществено-поли
тическите организации липсва съвместна акция- За 
инициативата на Председателството на ОО на 
в Босилеград, според която общинските обществено- 
политически организации да формират обща професио 
пална служба, все още не се разисква.

ческата организация и 
за рационализацията 

ществено-политическите 
организации ето и една, 
струва се, полезна инициа 
тива.

в обСУБНОРБЕЗ ПУСТЕЕЩИ ПЛОЩИ
Непосредствено сл-

Публнчното разискване приключи предсрочено
Публичното обсъъжда- 

не на проектоамандмани- 
те в Конституцията на 
СФРЮ в Димитровград
ска община е проведено 
във всички трудови орга
низации и местни общно
сти. Какъв интерес са 
предизвикали 
амандманите говори фак
та, че в сдружения труд 
в разискванията са взели 
участие около 2400 заети.
Голямо е числото на пре-

наед Осмото заседание 
ЦК на СКС, Председател
ството иа борческата ор
ганизация в общината за
стана на становището, че 
професионалните служби 
на обществено-политичес- 

организации тряб-

са трима — председател
ят и двама работника в 
службата. В младежката 
организация на щатна ра
бота е само председател
ят, който и получава ли
чен доход. Секретаря'! на 
Председателството функ 
цията изпълнява волоитер 
ски, но не получава доба 
ки. За намаляване на 
разходите за личен до
ход, т.с. за волоитерски 
добавки конкретни крач
ки не са предприети и в 
ОО иа СУБНОР. Предсе
дателят и секретарят на 
Председателството полу
чават волоитерски добав
ки и по всичко личи тези 
позиции ще запазят и за
напред.

В общинските общесг- 
вено-пол ити чес к и ор га и и- 
зации в тази икономиче 
ски изостанала община 
понастоящем работят Н 
получават личен доход т.е. 
волоитерски добавки 15 
души. От топа число де
сет функционери и работ 
иици в службите са на 
щатна работа, а петима 
(функционери, т.е. полити 
чески'дейци) получават 
добавки. В реализирането 
на становищата на Осмо 
то заседание иа ЦК на 
СКС за намаляване чис
лото на тези които не съз 
дават доход те постигнаха 
частични резултати. По
точно казано, в акцията 
за намаляване на разхо
дите п за увеличаване па 
ефективността' в действу- 
ването едни дадоха конк
ретен принос, други все 
още не са. Изтъкват, че 
числото пе с голямо и че 
организацията на работа 
с добра.

В Общинския синдика
лен съвет (председателят 
п секретарят па Председа 
телството пе са на щатна 
работа и получават волон 
терски добавъчни, а един 
сътрудник е на постоянна 
работа), са взели решение 
занапред секретарят да 
не получава добавъчни. В 
ОК на СК работят и ли
чен доход получават пе
тима души — председате 
лят и четирите работни
ци (един помощен работ
ник) в службата. Тук не 
е иа щатна работа и во- 
лантерски добавки получа 
ва секретарят на Предсе
дателството. Засега все 
още не е конкретизирано 
дали |ще се намали чис
лото на заплатените дей
ци и работници. Това се 
отнася и до ОК на ССТН 
където на щатна раб.ота

се уточнят отношенията 
между републиките и фе
дерацията. Подкрепено е 
предложението на един
ствен начин да бъдат уре
дени ПТТ и електросто- 
панскнте системи, желез
ницата.

Все пак най-гол ям инте
рес сред трудещите се, а 
това се показа и иа засе
дание на Общинския син
дикален съвет на седми 
април, когато бяха суми
рани резултатите от пуб
личното обсъждане, пред
извика
XVIII, регулиращ наслед
ството на обработваемите 
площи. Все още същест-

ките
ва да се обединят в една 
обща служба. Инициати
вата обаче, според която

проекто-

не само да се изучи въз
можността за намаляване
числото на заетите, но да 
се извърши и известно 
преразпределение на тру
довите задачи, досега не 
предизвиква интерес в ос 
таналите организации.

№амандмаи

В. Б.
гТ-й *•

ОК НА ССТН В БОСИЛЕГРАДщ
щл Условие за по-голяма 

демократичност
5Т

№ф.

■4 ш
■ '•'

У*шКшшШШшвт Вместо досегашните шест в Координационното 
тяло за кадрови въпроси се предлагат тринадесет 
членове.дложенията, между ко

ито се изтъква искът за 
образуване на съвет на 
сдружения труд в Скупщ 
ината на СФРЮ, както и _ 
това
на СФРЮ, да е отговорно 
пред
СФРЮ. Предложено е да 
не съществуват председа
телствата на републиките, 
а вместо тях да същест
вува председател на вся
ка република. За да се 
премахне затварянето в 
републикански и местни 
граници предложено.е по- 
големи права да има фе
дерацията и да се засили 
нейната роля, както и да

вува дилема дали правата 
трябва да бъдат еднакви 
на домакинствата занима
ващи се със селско сто
панство и тези на които 
това не е главната дей
ност. Има предложения 
да няма разлика (Здрав
ният дом). Обаче единст
вено е становището, че с 
проектоамандманите тря
бва да се осигури земята 
да не остане необработе
на. От тук произлиза и 
забележката, че тя тряб
ва да се даде на тези, ко
ито могат и искат 
обработват
чия собственост е тя.

С цел да се въведе по- 
.голяма

досегашните шест, зана 
пред да наброява тринаде 
сет души: 
конференция на ССТН ще 
делегира три, а Общинс
кият комитет на СК, Об-

демократичност 
при провеждането на кад 
ровата политика, Общинс
ката конференция на Со
циалистическия съюз в 
Босилеград, на последно
то си заседание състояло 
се към края на изтеклия 
месец, между другото 
прие изменения на Обще 
ствения договор за кадро 
ви въпроси. Става дума 
за изменения според ко
ито Координационното тя 
ло за кадрови въпроси 
при Общинската конфе 
ренция на ССТН,

ОбщинскатаПредседателството

Скупщината на
щинският синдикален съ
вет, Общинският отбор 
на СУБНОР и Общинска
та конференция на ССМ, 
както и Общинската скуп
щина по двама.

Приемайки 
но изменението, 
тите на ОК на ССТН

единодуш-
делега-да я 

независимо под
чертаха, че с увеличение
то на членовете на Коор 
динационното

А. Т. вместо тяло до 
значителна степен ще бъ
дат премахнати проявени
те досега различни непра 
вилности в 
на кадровата 
преди 
рането на

КАНДИДАЦИОННО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ССТН В ДИМИТРОВГРАД

Постигнатото — виза за още един мандат - провеждане
политика, 

всичка при изби-Разисквайки върху отче
та за двугодишната рабо 
та на Общинската скуп
щина, делегатите на Общ 
ниската конференция на 
Социалистическия 
в Димитровград на канди 
дационното 
инодушно 
че постигнатите

време на публичното об 
съждане на отчета за ра 
бота на Общинската ску 
щцина нови предложения 
(освен за сегашните дей
ци) не е имало. Затова се 
очаква делегатите на Об-

Съвета на местните общ дена подкрепа с истинско 
пости Симеон Костов и убеждение, че предложе
на Съвета на сдружения ните изменения ще допри 
труд Драган Златков. иесат

ръководни ли 
ца в обществено-политиче 
ските, стопански и 
организации и дружества, 
за които последна! 
казваха само шестте чел
ни общински функционе
ри каквато бе практиката 
досега.

другиобществото да из
лезе от кризата. Характер 
но за публичното обсъж 
дане на

съюз На заседанието на ОК 
на ССТН бе обсъдена и 
информацията за публич
ното обсъждане на

дума
Проектоаманд

маните в местните общ
ности, а това се отнася и 
до трудовите

заседание ед 
се съгласиха,

щинската скупщина в 
Димитровград на 21 ап
рил отново да изберат за 
председател на Скупщи
ната

прое
ктоамандманите на Конс-успехи 

през изминалия двугоди
шен период са достатъч-

колективи 
е, че се търси много по
вече единство на югослав

Подкрепа 
та досега дадоха някои от 
общинските обществено- 
политически организации. 
Наскоро това ще направ
ят и ОК на СК и ОС.

на изменения-титуцията на СФРю в ме 
стните общности. В рази 
скванията в местните об 
щности участие са взели 
над 1400 жители, и както 
бе констатирано, 
ложените

Слава Тодоров, ана гаранция, сегашните от 
говорни дейци в ОС да 
останат на постовете и 
през следващите две 
дини. ,Още повече че по

за заместник й.°ван Елен 
ков, за председател на Об ско равнище във всички 

области на живота и тру-ществено-политическия съ
Небойша Иванов, на

то
на пред 

изменения е да
да.вет

А. Т. М. Я.
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^РЕД КОНФЕРЕНЦИЯ^ТА НА СЮК БЕЛЕЖКАзаседание на ок на скс в БОСИЛЕГРАД
ОК НА СКС В ДИМИТРОВГРАД

Да се намалят 

между развитите 

и неразвитите

Голям интерес 
Конференцията

;— Публичното 
дане на Тезисите 
готовка на 
та на Съюза 
киге

разликите за - Закъсняла
акцияобсъж 

за под-
Конференция

щевременно обаче, 
сложени забележки, че те 
не дават конкретни 
ки. за разрешаване на на 
трупалите се обществе
но-политически и

бяха

насо
на югославс- 

комуписти, както из 
тъкпа във встъпителното 
си изложение

На състоялото се През този месец обще
ствено-политическите о- 
рганизации в Босилег- 
радска община разис
кваха за миналогодиш
ните стопански резулта 
ти — време когато се 
налага да се разисква 
за тримесечните от та
зи година.

Старата практика, сп 
бред която обществе
но-политическите орга 
низации и ОС в Босиле 
град за стопанските ре
зултати разискват с го 
лямо закъснение—про 
дължава. Вместо да об
съдят резултатите на 
време и да окажат по
мощ в премахването на 
евентуалните слабости 
те задачата си изпълня 
ват със закъснение от 
три—четири месеца. Вс 
ъщност, чакат анализ 
да изготви Службата за 
обществено счетоводс
тво...

В този случай повече 
то се занимаваме с ми 
налото, отколкото да 
откровяваме перспекти
ви занапред. Именно, 
обсъждат се резултати, 
които никак не могат 
да се видоизменят. Ра
збира се, ако в стопа
нисването на организа 
циите не се имат пред
вид настоящите проце
си. В това отношение 
се чувствува отне една 
характерност: всяка об 
ществено-политическа 
организация разисква 
отделно, с което не са
мо че се чувствува па
ра лелизъм в работата, 
но често становищата 
на една не са известни 
на друга организация- 
Поне изпълнителните 
им тела и органи би мо 
гли съвместно да обсъ
ждат стопанските ре
зултати и да участву
ват в изнамирането на 
най-подходящи реше
ния за подобряването 
им.

в миналия петък 
седание на Общицския комитет 
стнте в Босилеград, членовете на 
ха резултатите от публичното 
ситс

разширено за- 
на Съюза на комуни- 

този форум сумира- 
разискване върху Тези- 

за подготовка на Конференция на СЮК. В рабо
тата на заседанието взе участие и Добри Джорджевич, 
от Буяновац, които на Конференцията ще предста
влява комунистите от общините Прешево, Буяновац и 
Босилеград.

иконо-
секретарят 

Председателството
мически проблеми в наше
то общество.

Затова в

ма
Общинскмя комитет в Ди 
митровград Душан Ла- 
тсс, а бе подкрепено
многобройиите

разискваният^ 
и па заседанието бе изтъ 
кнато, че Конференция
та ме смее да доживее съ
дбата на заключенията от 
Тринадесетия конгрес, 

особено ако се знае, че 
те бяха плебисцитарно по 
дкрепени. За съжаление 
обаче, изостана реализаци 
ята им. Сега отделно уда-

и в
разисква

ния, е проведено в атмос 
фера в която 
на Съюза на

Публичното 
не върху Тезисите в пар
тийните организации в Бо 
силеградска община йа 
време започнаха, подчер
та Иван Василев, предсе
дател на ОК на СК в Бо
силеград. Същото бе съ
държателно, което пот
върждава очакванията на 
комунистите, че Конфе
ренцията ще даде 01 го
вор на повече въпроси, 
които спъват и затрудня
ват общественото, помпи 
ческото и икономическо
то развитие на общество
то. Симеон Захариев изтъ
кна, че активността по вре 
ме на разискване го нове- 
чето е била насочена към 
разработката и съ тържа- 
нието на Тезисите откол
кото върху съблюдаване
то на слабостите и труд
ностите 
среди. Целта на публично 
то обсъждане бе, :.акто 
каза той, да се утвърдят 
собствените слабости и да

разиеква- тпка членовете 
комуиистн- 

голям им 
предстоящата 

Ко1 [фере! Iция. Потвържде
ние па това са отворени-

да има 
I щей:1 ю-пол 1 т шеско

по-гол ямо 
раз

граничаваме — от базата 
до партийния върх. Всъщ 
ност това е 
новните усилия 
нен прелом, но не с думи, 
а с дела.

На заседанието бе под
чертано, че членовете на 
Съюза на комунистите в 
повечето партийни орга
низации са били самокри
тични, което е нов начин 
г. партийното разискване. 
Те са оценили какво мо
гат п какво ще предпри
емат за премахването на 
немалкия брой слабости 
от субективно естество. 
Търсят обаче, оценка за 
своята работа на Конфе
ренцията да дадат всич
ки.

те са показали 
терее за

едно от ос-
за коре-

— Тезисите дават точна 
то положение, но не посочват

картина за сегашно-
и конкретно реше 

ние за изход от кризата, който може да се наме
ри само ако много по-бързо се осъществи един
ство в Съюза на комунистите, 
ниститс не може и не смее да се занимава с вси
чко. Той не може, например да защищава обще
ственото имущество — затова има съответни ор
гани.

Съюзът на кому-

Обаче, в своите редове трябва да възвър 
не ред, труд и дисциплина, защото само по този 
начин ще спечели отново доверието на трудещи 
те се като тяхна партия, изтъкна Влада Станко- 
вич, секретар на Председателството в Междуоб- 
щинската конференция на СКС в Ниш.

те критични и самокрнти 
чип оценки за активно
стта на комунистите в соб 
ствеиите среди, а съще- 
времеио и за проблемите 
и причините предизвика-, 
ли криза за нашето об
щество. Въз основа ма ни 
формациите ог публично
то обсъждане в първични
те организации на Съюза 
па комунистите състояли 
се от първи до 12 април, 
може да се заключи, че 
Тезисите за подготовка 
па Конференцията са ме 
само цялостно приети, 
по че дават
основа за разискване ма 

М. Я самата Конференция. Съ

рение се слага върху не 
обходимостта от силно и 
цялостно единство в Съ
юза на комунистите като 
основна и значителна пре 
дпоставка за преодолява^ 
не ма определените проти 
воречия. Това е условие 
за по-бързо и ефикасно 
преодоляване на общест
вено-! I ко! юмическата кри 
за. Общинският комитет 
в Димитровград единоду 
шно прие Тезисите, и по 
дчерта, че се очаква 
Конференцията не само 
да даде отговори как да 
се излезе от кризата, но 
и да даде направления в 
това отношение.

В продължение на засе
данието, членовете на Об
щинския комитет ма СК 
в Босилеград обсъдиха и 
дадоха съгласие на отче
та за двугодишната рабо
та ма МОК ма СКС в Ле- 
сковац и приеха предло
жението, за председател 
на МОК на СК да бъде 
избран Зоран Япачкович, 
дипломиран юрист от Ле
скова и, а за секретар па 
Председателството да бъ- 

преизбран Божидар 
Стоя нови ч.

собственитев

се изготви план как съ
щите да се премахват, а 
не да се чакат решения 
от Конференцията. Още 
повече ако се има пред
вид, че състоянието с яс
но, конгресните решения 
също така. Иван Евтимов 
каза, че членовете на СК 
в общината са приели Те
зисите и очакват па Кон
ференцията да се прие
мат мерки и становища 
за иремахавне на труднос
тите, които са огранича
ващ фактор в развитието. 
Добри Джорджевич меж- 
ду другото подчерта, че 
общият иск на комунис
тите и работниците от 
Буяновашка, 
и Восилеградска общини 
е да се смекчат разлики
те между развитите 
достатъчно развитите сре
ди и повече и винаги да 
се сдружава сдруженият 
труд на развитите и 
развитите. Налага се да 
се създаде единен югосла
вски пазар, а бремето на 
кризата да понесат и раз
витите и неразвити краи
ща. В това отношение се 
налага да укрепва трудо
вата дисциплина па всич
ки равнища, да сс 
Дяват захващанията от 

на прак-

п широка
дс

А. Т.

СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА И ГРАД 
КЮСТЕНДИЛ (НРБ)

Има и неизползувани възможности
еди всичко на иромишле 
пп организации, и ще сът 
рудпичат в спорта, култу
рата, здравеопазването, 

възг 11 пател 1 ю-образовате- 
лпото дело, търговията и 
стокооборота, съобщения 
та п ир. Ще сс устрояват 
приеми на 
политически делегации по 
повод националните пра
зници п забележителни го 
дншшши и дати на двете 
общини н традиционните 
граничим събори.

Т руцовите 
носители па (граничното 
сътрудничество, ще изгот
вят свои програми.

ф Миналогодишната програма с реализирана ус
пешно. Приета е програма за сътрудничество през

Когато сс касае за 
топа обсъждане ето 
още една характерис
тика: тъй като в анали 
зите на Службата за об 
ществено счетоводство 
липсват данни за стопа 
нисвансто. на стопанс
ките цехове, стопанис
ващи в рамките на ор 
ганнзацип извън общи 
пата; па тези заседания 
често изостават разиск
вания за стопанисване
то и трудностите им., 

Сегашната практика 
обаче не може да по
лучи подкрепа.

настоящата годинаПрешевска
личим общини, ВСС още 
пс са използувани всички 

особено в

пя КОЛПрез последните 
години граничното съ 

между Бо-
ко възможности,

СТО! 1311СТВОТО, СТОКООбМС-
и не- трудмичсство 

силеградска община 
СФРЮ и Общинския паро 
ден съвет па град Кюстеи 

НРБ, се осъществя

па, спорта и култура. 
|-[а заседанието сп обществсно-в Бо 

комисии 
миналого

смлеград дветеце дил подчертаха, че 
дмшната програма е реа
лизирана успешно и при 
сха Програма за сътруд
ничество през настоящата 

Според Лрогра-

усиешпо: разменят сс 
делегации, посещават се 
трудови 
пят се

ва

обмеколективи, 
опити в учебното 

и културни програ- 
се състеза 

това,

колективи,дело,
ми, провеждат

Но и покрай

година.
ма'Ра, Боснлеградска

и град Кюстендил
об

лия
както бе 
на проведеното теми дим 
съвместно заседание ма 

на двете гра-

щпма
ще организират разменни 

па делегации 
колективи, ир

констатирано
пама- иосещсипн

па трудови В. Б,М. Я.
делегациите

стопанството и
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IШШШШШял

«Н11Н1Ш1Мствпанство ВНИ
ПЕРСПЕКТИВИТЕ ИЛ СТОПАНСКОТО РАЗВИТИЕ НА 
СУРДУЛИШКА ОБЩИНАМЕРКИ ЗА ПЕРИОДА СЛЕДСЪЮЗНИЯТ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ ПРЕДЛОЖИ 

15 МАЙ

Три основни 

насони
Три режима за цените

ф 40 на сто организации свободно ще определят ци п
организациите, чиито цени ще бъдат под непо- 

условиа свобода ф - 95 
да се увеличават със зна

нията си, същ е процентът на 
средствен контрол и 20 на сто организа ции ще имат 
сто — граница за инфлацията, а личните доходи могат 
чително по-малък процент

на

в Сурдулица ф Малки цехове в 
общности • Свързването с 

занапред ще бъде

ф Два пови цеха
по-големи местничетири 

мощни организации 
основа на развитието

голяма част от валутния 
прилив се връщат дълго
вете. Затова са. обезпече- 

1,410 милиарда дола-

и системи иподготвил редица мерки в 
рамките на политиката на 
цените, с помощта на ко
нто ще се постигне свобо
дно формиране на всички 
цени в 1990 година.

По-либерал ни ще бъдат 
условията за внос от чуж
бина. Вече през май ще 
се въведе 
жнм за 40 на сто от об
щия внос н за 35 на сто

Съюзният 
лен съвет тези дни пред
ложи мерки, които ще се 
прилагат (разбира се, след 
като бъдат обсъдени и 
приети в Скупщината па 
СФРЮ) от 16 май, относ
но в периода след време
нните ннтервентнп мер
ки. Оповестяването на ме
рките трябва да се раз
бере и като 
ция”, че с постигнато спо
разумение с Международ
ния валутен фонд, поне
же преди известно време 
подпредседателят на Съю
зния изпълнителен съвет 
Милош Милосавлевич на
помни, че проектомерки- 
те тогава не бяха предста 
вени на делегатите на Ску 
пщината на СФРю* пора
ди необходимостта да се 
утвърдят някои кванти- 
фикатори от споразумени
ето с МВФ. -

пзнълшпе-

Същсврсмешю бяха из
дирвани възможности за 
откриване па нови развой 
ни перспективи.

— Оценихме — каза ир

След периода ма интен
зивно свръзване с големи 
стопански организации и 
системи („Цървепа заста
на" от Крагусвац,
Лола Рибар" от Желез- 
пик, „Галеника" от Земуи, 
„Сммло", „Кощаиа" и Па
муковия комбинат от Вра 
пя) стопанското развитие 
па Сурдулншка община 
навлезе I» етап, когато тр 
ябванге да се осмислят но 
ви насоки и програми.

Първите две години от

им
ра дългосрочни кредити. 
Според думите па Оскар 

Съюзния „ИвоКовач, член па 
изпълнителен съвет, Юго
славия тази година тряб-

сдесдателят па Общинс
ката скупщина МИОДРАГ 
РИСТИЧ на Общинската 
капдидациоииа конферен 

че е необходимо

свободен ре
ва да се заборчн с 5,1 ми-„кнформа-
лмарда долара, от които 

долара ще 
бъдат употребени за ре- 
фмпапспрапс на дългове-

п,пя
да построим поне два по- 
големи цеха в центъра на 
общината и малки цехове 
в четири по-големи мест
ни общности. Първата за

от вноса от конвертируе
мите пазари. Предвиждат 2,3 милиарда 
се рестрекции (ограниче
ни контнгентн п позволе
ния) най-много за 25 на 
сто от вноса. те.

ОБУЗДАВАНЕ НА ПОТРЕ
БЛЕНИЕТО

ФИНАНСОВА „ТРАНСФУ- 
ЗИЯ" ОТ ЧУЖБИНА

Предвижда се нов на
чин, по който ще ее оп
ределя курсът на нацио
налната нн валута. Досе
га курсът се определяше 
според отношението меж
ду домашните и чужде
странните цени, валутите 
па развитите страни и 
платежния баланс на стра 
пата и според предлагане
то н търсенето на валута 
на пазара. От 16 май кур
сът на динара ще се оп
ределя главно според пре
длагането и търсенето на 
валута на пазара. В зави
симост от потребностите

Общото п съвместно по
требление ще бъдат под
ложени ма по-сплсн кон
трол. Съюзният бюджет 
за тази година може 
се увеличи

да
С 60 НА СТО ПО-НИСКА 
ИНФЛАЦИЯ най-много с 

94 на сто (реално остава
па миналогодишнотоЕдна от най-важните це 

ли на новите мерки е ог
раничаването на инфлаци 
ята на 95 на сто, за да 
бъде с 60 на сто по-ниска 
от миналогодишната. Це
ните ще бъдат-либерали
зирани по следния начин; 
40 на сто организации сво 
бодно ще определят цени

рав
нище). Средствата за об
що потребление в
ЛИКИТС

репуб- 
п покрайнините

„5 септембар" все повече става носител на стопан
ското развитие на общината

могат да се увеличават с 
10 процента ло-бавпо от 
увеличението на дохода в дача е близо до реализа

цията си. През май тряб 
ва да започне строеж на 
цех в рамките на „5 сеп
тембар" за производство 

части за „Юго-флори- 
да" с проектосметна сто.й 
пост над 25 милиарда ди 
нара. В заключителен ет-

настоящпя петгодишен 
планов период главно пр 
емимаха под знака па усп 
лията за преодоляване на 
многобройните трудности 
па младите стопански ко 
лективп, за оспособяване- 
то им да работят успеш
но п при острите условия 
на кризата. Резултатите 
па тези усилия са види
ми; основната организа
ция па сдру жения труд „5 
септембар" стана 
колектив в общината, спо 
собеи да произвежда каче 
стисна продукция, да се 
справя успешно с остри
те изисквания 
и ла бъде носител

стопанството.

През първите шест ме-
доходи МО-

увеличат със 
в сравнение 

на ми-

сеца личните' 
гат да се

ПОВЕЧЕ СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНАТА ЗАЩИТА
па

Острите стопански условия доведоха голям 
брой работници до ръба на екзистенцията. Зато
ва Съюзният изпълнителен съвет предлага да се

130 на сто
със същия период 
налата година, наизвършат промени в законопредписанията, за да 

се увеличи броят на източниците на средства за 
гарантираните лични доходи, които ще се съгла
суват на всеки три месеца в цялата страна.

девет- ап са разговорите с „Кру 
шик” от Валево и 
големи организации в ре
публиката п страната 
връзка с

месечмето със 132 
а до

на сто, 
годината

други
края ла

със 119 па сто. Трудови
те организации, които 
ботяг добре

във
Ще се спре отливането на средства от фон

довете на инвалидно-пенсионната защита, за да 
има средства за зищтнй добавки на 
рите.

водещ построяванетора на другия заплануван цех. 
Построяването му ще за 
почне

и отделят гго-пенсиоие- вече средства за 
Ц«я, ще имат

акумула- най-вероятно до
ВЪЗМОЖНОСТ края ма годината.

ма пазара 
на ин-

да разпределят 
средства за 
ди. За тях

те на произведенията си, Народната банка на Юго
славия ще купува или про 
дава валута на пазара, ка
то при това държи смет-

повече
Компетентните в общи

ната .изтъкват, че се ин-
под непосредствен кон
трол ще бъдат цените съ
що на 40 на сто органи
зации, а 20 на сто органи- ка за валутните резерви
зации ще увеличават це- на страната. Трудовите ор
ните си при задължение- ганизации и занапред ще 
то да уведомят Съюзния -работят според сегашния

валутен закон. Остава за
дължението им да прода- 
дат заработената валута 
на деловите банки в срок

лични дохо- 
се предвиждат

вестиш юина дейност, да
же п да бъде главен 
сител на стопанското

но- тензивират 
също с мощни стопански 
организации

разговоритепо-високи горни граници
на Разпределението: 145 
на сто за първото 
Дие, 137 за

раз
витие на общината; „Мач 
катица” се утвърди 
най-гол ям

об-вън от 
щината във връзка с реа 
лизацията на втората за
дача
цехове в Йелашница, Ма- 
сурица, Божица и Бинов- 
це. До средата на година 
та трябва да се „види"

катополуго- 
деветмесечие-

производител 
лагери

страната, модернизира пр 
оизводството си и подобр 
ява условията 
след двегодишен —
„25 май — Галеника"

на стоманени взавод за цени и обще
ствеността на 30 дни пре-

построяваие нато и 122 на 
та година.

сто за цяла-
ди поскъпването на про
изведенията. Във втория 
етап, от 16 ноември, отно
сно от 1 януари, още 10 
на сто организации на

на труда;
Очаква

акумулативността 
славското

се размерът на упадъкот два дни. от-на ю го- 
стопанство да 

достигне 3,5 на сто, което

конкретният резултат на 
тези

ново пое сигурната пъте
ка; трудовите единици на 
вранските организации ра 
ботят успешно. На 
план

Споменатите , три . либе- 
рализации (па цените, вно 
са и курса на динара) ие

разговори. Тогава ще 
бъде по-ясносдружения труд ще опре

делят цените според усло
вията на пазара. Съюзни
ят изпълнителен съвет е

къде и как
во може да бъде постро
ено.

е доста висок процент в този
ще се предприемат 

мерки и в следващите го 
дини.

могат да се проведат със 
собствени

сравнение с изтеклите де
сет години.сили, понеже с

К. Г.
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ПРОЛЕТАРИИ ОТ ВСИЧКИ СТРАНИ СЪЕДИНЯВАЙТЕ СЕ!■комунист
40 ■аяадкг

Искреност АКТУАЛНО

„Усложняване“С ъюзът на комунистите се доведе в положение, че е принуден 
да доказва искреността си към работническо-класовите реси. Не без интс-

причина се подчертава, че прогресивен обюат 
;°Же да се направи с демократизация на отношенията в СъюзаРца 
™СТИТ6 КаТ° УСЛОВИе За по-нататъшна демократизация на об 

ществото върху социалистически самоуправителнн основи. Обаче 
не рядко се забравя, че тази желана 
бъде превъзходно работническо-класово 

На класовата

В
демократизация трябва да 
ориентирана.

същина на политиката на Съюза на комунис
тите бе посветена Конференцията на Съюза на комунистите 
сна и Херцеговина (15 и 16 април), първата в поредицата на Кон
ференциите на СК. Да си припомним, че една такава задача на Кон 
ференцията произтече

Косово
в Бо-

На седмата годишнина от на
чалото на третата контрарево- 
люция на албанските национа 
листи, през първите дни на ап
рил, в Косово само в една сед 
мица стана следното: „Рилин- 
дя” публикува текст (интервю 
с Бранко Хорват) за необходи
мостта от учредяване на Косо 
во като република; къщата на 
Арсич бе запалена с „Молотов- 
лев коктейл"; Общинският, ко 
митет на СК в Прищина по въ 
проса за кадровата политика 
се раздели, както се казва „на 
национална основа” или на ед
на страна албанци, а на друга 
сърби и черногорци, 
това бе причина по 1001 път да 
се каже как в Косово положе
нието е сложно, дори се усло
жняват! Ако състоянието в Ко
сово действително не бе мно
го сериозно, човек би могъл и 
да се насмее на тези често пов 
таряии и оръфани фрази, кои
то нищо )не означават и кое
то е още по-лошо, никога не 
задължават.

сърби и черногорци в ръковод 
ствата, този път партийните и 
в общината. Зад цялата проце 
дура, (която сърбите и черно 
горците на заседанието тънко 
и хронологически изложиха), 
се откриват критериите, които 
ни припомнят на врвхмето и по 
литиката, която доведе до кон 
трареволюиията и Косово бут
на в тежка криза. Припомня 
ни на Шотра, Реуфи, Секуло- 
вич и други непокорни сърби, 
черногорци и мюсюлмани, кои 
то отбиха диктата и политика
та на Ходжа, Бакали и други 
националистически лидери и 

Пък и зарад това биваха изхвърляни 
от ръководствата, а после тор
мозени по най-лош начин!

Значи ли това, че отново се 
открива „перспектива" на поко 
рните сърби и черногорци, кои 
то вместо последователно осъ
ществяване на политиката и за 
дачите на СМК в Косово, "ще . 
се равняват според мощните 
групи н лица, чийто опортюни- 
зъм и липсата на истинско ан
гажиране в борбата против 
банския национализъм може 
да ни доведе до там че и десет 
годишнината на контрареволю- 
цпята да „отбелязваме” с нови 
„коктейли" и делби!

Делбите и, по това което ви 
дяхме и чухме по ТВ, може да 
се каже острият конфликт ме 
жду албанците, от една и сър
бите и черногорците, от дру
га страна, и това в партийното 
ръководство(!) на престолната 
община — е сериозен ещнал, 
койго най-силно говори за 
състоянието на съзнанието не 
само в тази община. А докато 
не стане прелом в съзнанието 
па хората, поне на ония, кои
то предвождат акцията в Ко
сово, тежко ще се осъществят 
истински промени и напредък 
в Покрайнината. Кризата само 
ще се задълбочава.

от познанието за тежко нарушените общест- 
отношения и деформираните поведения, а провокирана бе от 

удара в „Агрокомерц”, като екстремен 
Конференциите тръгнаха след 

дали трябва да се свикват извънредни

вени
израз на тези уклони. ' 

изчерпателни разисквания за 
конгреси, относно ка

кво да се очаква от конференциите. Забравяше се, обаче, че прове
ждането на тези партийни срещи като облик на работа на централ 
ннте и покрайнийски комитети е уставен дълг. Чудеса от конфе
ренциите, ясно, не трябва да очакваме, обаче не е продуктивно, 
по-точно бюрократически е непродуктивно минимизирането на тех
ните възможности. Защото всеки облик на организиране и действу- 
ване на СК просто трябва да се разбере като приемственост на въз
можностите нещо да се направи. Край на краищата, трябва да се 
откъснем от изключително междуконгресните, междуконференци- 
онните и междумандатните подходи към живота, защото вече е 
окончателно ясно, че обществените отношения и развитието не се

това

конструират в помещенията за заседания, относно нужно е да се 
разбере, че животът е този, който определя съдържанието и об
лика на политическото действуваие. Но, обрат трябва обезателно 
да се направи. Въпрос е кога, въпрос е от кого и как ще бъде во
ден. Въпрос е в коя насока и в полза на кои обществени сили.

Качеството, което бе вече постигнато със съдържанието и ши 
рочината на разискванията на партийните членове в БнХ по слу
чай Конференцията охрабрява и предлага още един шанс да се ор
ганизира и насочи наличната енергия на партийните чланове.

Разискванията по повод Конференцията са шанс за „снимка"
таковасъстоянието па отношенията в СК и едно

Струва ни се че е потребно
на съзнанието и 
познание е многократно значително.

ал-Ако всички това и още мно 
го друго става след седемгодп 
шпата борба против албанския 
национализъм, борба в която 
са се ангажирали и политика
та п държавата, човек е при
нуден да се запита: кон и кол 
ко големи са резултатите на та 
яп борба. Ако „Рнлнндя” днес 
обяви застъпването за Косово 
—република, (а утре ден се дн 
стапцпра от това), докато същ е 
, 11евреме1 пю арестуваме 
заради „коитрареволюниопнпя 
лозунг КП" —тогава фразата 
„усложняване" трябва да

истинска квалификация

има и екстремни из-във връзка с това да посочим, чс има и щс
Да бъдат порицавани е бюрократичес- 

носителитс на
казвания в разискванията.
ка слепота, а да се прилагат твърди методи към

изкачвания би охрабрявало догматична. Следователно, имаше 
радикатизъм в дебатите. Той поне се стремеше нещо да се нрави, 
защото постоянно е опасен радикализмът на бсздеиността. В ра- 

искането СК делотнорпо да се потвърждава в бор-
работническата

тези

зискванията, с
бата за историческите и текущите интереси па

единство па СК на всички равнища 
Във връзка с това, поставя ее въпроса за 

па демократическия
демократически „натиск" па 

на СК. Нужен ни е демократически 
11ровежда Iщптралмзнра- 

Във

накласа, търси установяване 
на организирането му. 
осъществяване на принципите

самите дебати са цепен
централизъм,

децачлепри което
иовете върху ръководствата
централизъм, където демократическото се .

централизира демократическата оноворпосл.
(а недостатъчно развито) общуване 

демократическия цептра-

се за
но, защото го
всеки случай хоризонталното 
в СК с условие и за делотворността

мени е
п от пея да се тръгне в акция. 
Така — каква квалификация, 

и акция, пък и резул-
па

ЛИЗ'ЬМ. бе отговорността. такава
тат.Инак в дебатите между основните теми

Всичко тона с последопаио 
разграничаването

Също може да се каже н за 
делбата в ръководството 
прищннеката организация 
СК Случилото се па последно 

ОК на СК в

паръководители и
основни промени в кадрова (а подтика

приемственост в процеса па
нап ис-

с търсенето на
канете да се премахнат привилешше.

Съюзът па комунистите, впрочем 
ността си не в името па работническата

заради себе си. Да пошорим
категория, по

то заседание на 
Прищина е индикативен и кра 
йпо тревожещ

По това което можа да се 
ма ТВ, чуе и прочете, оче 
е настояването, че заклю 

албанците (майорпза-

трябва да доказва авангард 
с пея, заради 
дума за искрс 
за нейната ма- 

и самокритиката — които са в 
трябва да бъдат матсриализи- 

че ли пе са и съществували.

класа, мо 
, става

знак.
с това ипея, а

ността не превъзходно 
териаяизация- Така както критиката 
най-тясна връзка с искреността 
рани, защото в противен случай като

като морална види
видно
ч т ел но
цията с безспорна, с познатия 

резултат) да избират Свпо КържаванкраенЗия Диздаревнч
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СИСТЕМАТА НА ДЕЛО
ки.юлсд това той поиска и мери ту.пл.н.ия ^ Ю;^лавия и

!У Ео през миналото лято бе място е - сигнал за тревога, 
обнародвана тази оценка, а сетне Очевидно е, че косоаскияг
бе приета, и Югославска нрогра- правозащитния на самоуправле- 
ма за Косово, нравозащитниците иието непогрешимо знае мястото

в и ролята си. Той спазва своята 
чиято разпоредба 

съгласувана с Кон

КОНСТИТУЦИЯТА И ЕЗИКЪ!

- !
V ■!- 'сНяма нищо'нелогично в стано- йетентпите в Косово. Там мълчат, 

внщето на покрайминския обще Какво и да кажат; когато е „каза 
ствен правозащнтНпк на самоуп- ' но" всичко.
равлението в Косово във' връзка Покрайиинският обществен
с обусловеността на трудоустроя правозащитник на самоуправле- 
ването от познаването на два ннето в Косово просто не приема 
езика, нито пък в „оръжието”, с оценката на Конституционния
което го защитава. За по-необик-. съд на Югославия, че в конкурси па самоуправлението
новено може да се смята това, че те за приемаме на работа познава собствените си програми задачата Конституция, 
съюзният обществен правозащит- мето на два или повече езика не — съгласуваме на всички самоуп за езика не е 
ник на самоуправлениетб на всич може да фигурира като условие, равителни актове с оценката, 
ки страни разгласи за несъгласие- понеже'това с в разрез с Консти- 
то по въпроса за двуезичностга, туцнята. Съдът предупреди, че ко 
който трябва да бъде снет от дне нституциоипите права па работ
ени^ ред въз основа на реше- Пика не смеят да се ограничават,
{нието на Конституционния съд на така също и правото му ма труд.
Югославия от август миналата го , Тъй като езиците на народите и

внесоха

Югославия, и стаституцията иа 
новището на своя Конституцио-

иямаНо покрайиинският правоза исн съд. Затова естествено 
щитмик иа самоуправлението в защ0 да се тревожи от факта, 
Косово се обяви против това. че републиканските и федерални- 
Той има своя конституция и свой тс тела квалифицират поведение 
Конституционен съд, които по съ то Му като „обмислена обструк- 

по-ииак. Той ция" и „пряко противопоставяне” 
па утвърдепата политика и стано
вища. В духа иа системата, 
то е изградена върху общото до 
говаряне и съгласуване, той пре

щия въпрос решават 
заяви/ „Не мога да искам от об-пародностите в Югославия са ра 

Съюзният правозащитник на виоправии, познаването на два 
самоуправлението постъпи по или чповече езика никак пе може 
правилата когато се отнесе до ня да бъде- условие за осъществя ва- 
кои тела и когато обнародва ка- не правото иа труд. С други ду- 
кво и кой осуетява реализация- ми, за да постъпи на работа, ра- 
та на една от задачите в югославс- ботникът трябва да знае един от 
ката програма за прекратяване на езиците, които се употребяват слу 
изселването от Косово. Но негова жебно на територията, 
та постъпка беше само вопъл на живее и работи, и това условие е 
отч^н. Онези, към конто се отне достатъчно, 
се той, не могат да му помогнат, 
а не може да се обърне за по- збуден именно от съюзния общес 
мощ към ония, които могат да 
помогнат.

дина.

щипските правозащитпици да 
провеждат и решението 
титуциоимия съд па Югославия, 
и решението па Конституцион
ния съд на Косово”.

Става дума за косовска „фор Югославия със становищата на 
къдсто мула” — обусловеността на тру- ' Конституционния съд на Косово!

коя
иа Колс-

длага съгласуване на становища 
та на Конституционния съд на

доустрояваието от познаването на 
два езика (на определени работни 

Конституционният спор бе въ места) е предпоставка за осъщест
вяваме на правата на майчин 

твен правозащитник на самоупра език. Според косовского тълку-

Така на интересуващите се от 
домашните обстоятелства този 
случай пределно ясно открива вс 
ички съществени елементи на

влението още преди четири го ване това даже е израз на равно югославската система и политика.
Той се оплака пред Комисия дини, когато беше утвърдено, че лравието на езиците иа народите Покрайиинският правозащитник

та на Скупщината на СФРЮ, коя трудоустрояването в Косово масо и народностите. Покрайиинският на самоуправлението в Косово ме
то следи провеждането на югос- во се обуславя от познаването на правозащитник упорито твърди, жду другото заяви за „Борба”:
лавската програма и пред. Отбо- два или повече езика и от „нацио- че това условие се определя само „Нека се приеме в Покрайнината 
ра на Председателството на СК налния ключ” и че това знание се за 4147 работни места, относно
на ССТНЮ за междунационални награждава отделно. Уверен, че за 4,6 на сто, й това число може
отношения- Те подкрепиха ста- това не е в унисон с Конституци да се пренебрегне. Разбира се,
новището на Конституционния ята, и че влияе върху изселване- той изхожда от общия брой рабо
съд на Югославия и приеха заклю то на сърби и черногбрци, съюз- тни места.
чение, че становището трябва да пият правозащитник на време ин Съюзният правозащитник на
се проведе(!) и че случаят трябва формира Скупщината на СФРЮ, самоуправлението обаче се ръко
да бъде спешно разгледан от ком- която подкрепи неговите оцен- води от становището на Консти-

политическо становище и ние ще 
го провеждаме”. И още по-пря- 
ко: „Ако политиците кажат — ня 
ма никакво обуславяне, няма да 
го има”. По-ясно наистина не мо 
же да се каже.

Юлия Богоева—Остоич

СИНДИКАТЪТ БЕЗ АРГУМЕНТИ
Съюзът на югославските син

дикати още няма становище дали 
да даде подкрепа на все по-глас-

Затова трябва да припомним, раснали, разноски на стопанисва
не от като се появиха исканията пето и жизнените 
за въвеждане на такъв съвет в огромните маси работници, на ко- 

ните искания на сдружения труд Скупщината на СФРЮ, а това ито средствата, получени от вло- 
за въвеждане на съвет на сдру- продължава вече цяло десетиле- жения жив труд в 
жения труд в Скупщината
СФРЮ, защото „Няма достатъчно добри аргументи. Наистина и- живот, 
аргументи за това”, каза Стоян ония с Против не бяха без доб- 
Стой)чевски, член на Председател- ри обяснения. Но, колкото 
ството на Съвета на СЮС ... „Си- то минава „борците” 
ндикатът все отне не може да се

ните надежди на същата тази ра- 
разноски на ботническа класа.

Защото, ако работническата 
класа търси въвеждане на съвет 

сдружения на сдружения труд в Скупщина- 
имаха труд са единствен източник за та на СФРЮ и вярва,

вото въвеждане може би
на тие, заговорниците на ЗА че с него-

нещо
ще се и промени в нейна полза, 
а почти десет години доказва, че 
системата някаде е дефектна без 
нейния глас в неговия връх и ако 
след почти пяло десетилетие във

Колко пък от тази 
остава за това разпеделение, най- 
добе свидетлствуват 
които все повече предупреждават, 
че почти половината от работни
ческата класа в своята социалис
тическа самоуправителна страна 
живее ма границата на минимума 
или дори под този минимум. За 
това колко на

половина
време-

за въвежда- сведеннята,
не ;на този съвет имаха все по-

определи за този съвет, — каза вече и повече доказателства за 
Звонимир Храбар, председател на необходимостта му в иай-висшето 
Съвета на ОЮ.С. (Двете мнения скупщинско тяло. 
бяха- изнесени на конференцията 
за печата състояла се на 11 април 
т.г. в Белград).

Върховете на нейната 
ция мислят, че „все още няма до
статъчно аргументи”, не трябва 
да учудва никого

организа-

При това сдруженият труд по
стоянно предупреждаваше, че сле- 
дствие иа това, решенията се при- 

Признаваме, че е трудно да емат без него, а в негово име, а 
се отговори иа вечния въпрос разбира се, постоянно се -влошава 
„Какво би било, когато ,би било”? съотношението в разпределението 
Все пак учудва, че в съюзния на създадения доход, доходът на 
Синдикат като работническо-кла- стопанството 
сова

въпросът дали
сдружения труд 

остава за основно възпроизводст
во (за разширеното 
ство вече се

тази „нейна” — да припомним —
преди всичко класова, 
тическа

а не поли- 
организация, действител- 

защищава „нейните — ра'- 
ботническо-класови интереси."

възпроизвод- 
и не говори), колко 

за натрупване (акумулация) 
добно, все по-малко

но и
и по-

размислят
неравномерно, не- ония, които в своа полза пптп

мнение °Р^ТзТ^да1ЛеаданВаа Гн ГГго” “ Р™ “ГнГтрТд™ “
Съвет на сдружения труд в Ску- °1 сдружения труд в стопанство-
тХНоаар^мен^Юч;ЙЯзатоваСТв което “ГсГч™^
Съвета ня Гтог л Д ..създаден динар на менатата конференция за жуоняСъвета на СЮС „все още не е ония, които с работата си го съз- листите тг тона Г журна-
взето становище", че още не са дали оставаха три четвърти. Ами- то се очакват ГГ™’ КЪДе'
„сумирани мненията”, че „няма налага година държавата и ней- '«ай-реши/елни Иа№РЗДИКални и
нито една република или покрай- ната администрация взеха почти сечеР пътят па
НзГвъвеждЯаТне наЛтГкъвВсъветна П°Л°ВИНата' ПРИ това ьеликодуш- на стопанството ..
„ЗА въвеждане на такъв съвет на но оставяйки на сдружения труд ката класа която

втората половина с нея 
крива своите, от инфлацията

С. Зекич

искания да се пре- 
осиррмашяването 
и на работничес- 

работи в сто- 
— на форума към кой-

равнището на Югославия и подо
бни. да по данството 

то с право са отправени послед- Ш 1x1 IIIII.Nна-
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ВУКАШИН ТРИВУНДЖА, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ КО МИТЕТ НА СК В НИШ

Кампании™ъС3 НИ нужни
мо) поради безделие в Ниш. Мно 
го обективни трудности кумува- 
ха на трудностите. Но ние наето 
яваме своя Дял на работа час 

. по-скоро да изпълним. Затова се 
н определихме да остоим решава 
пето на проблемите на производс 
гвото и по-големия доход. Ниш- 
кото стопанство може и повече, 
и по-добре да работи. Едва кога- 
то производството ни „тръгне”, 
тогава може еерибзно и по-трай- 
но да решаваме всички пробле
ми: трудоустрояването, образова 
нието, здравеопазването и т.н.

В това ще успеем ако, между 
другото, започнем да трудоустроя
ваме млади специалисти от бюро 
то на незаетите. Но това е общо- 
югославски проблем.

На изборното заседание на На основата 
комитета в началото на март- ренцираме 

Вукашин Тривунджа — 
критически оценихме 
ната работа на повече

на тях ще се и дифе 
— и членовете, и ръкоказва ни водствата.

Първият нашдву годиш-

«*»— Г»
ито живеят и работят в нашата броя на чиновниците В 
оощина и се договорихме 
зи работа да интензивираме 
добрим в предстоящия период.

Тогава оценихме, че Осмото 
заседание на ЦК на СК на Сър
бия влива вяра на

голям изпит е

тази за
дача най-далеч е стигнала Общ- 

и по имеката
как та-

скупщина. Надявам се,
че и останалите учреждения ще 
ускорят тази работа. Понеже с

голям брой чиновници 
не може да се преодолее кризата. 
На неотдавнашната стачка в 

по- „Граджевинар” работниците ре
шително изтъкнаха такъв иск.

толкова
членуващите 

на Съюза на комунисти 
те и мнозина раздвижи към
в силата

неотдавнашното заседа
ние на Общинския комитет окон-голяма и по-качествена работа.

Първите резултати от това вече ПредгГтях намаляване на „режия чателно чухме правата истина за
са осезаеми. Същевременно оцени та" търсеха работниците на „Ву състоянието в този колектив. Сто
хме. че тази активност не е, усло лкаН”. А думата на работниците ланските
вно да кажем, „равноправно ра трябва да се зачита. Наистина то
зпределена”. Не е малък броят на ва ще бъде трудна работа. Мио-
първичните организации на СК, го хора ще засегне загубването
в които заключението на Осмото на работното място, па било това
заседание и становищата от Ак- -и временно. Затова всички, конто 
ционната програма на Общинс- намаляват броя на работниците 
кия комитет, приети след това за трябва да правят и програми за 
седание, не се осъществяват. По- тяхното материално осигуряване, 
не не така, както се очакваше и а това не е лесна задача, 
как е възможно. Такива органи
зации са поне няколко десетки на 
брой. Главно са от извънстопансг 
вото, след това от някои местни 
общности и от по-малките колек
тиви, а безспорно, че и в големи-

— Когато вече така изчерпа- 
ръководители на ДИН хелно говорите за проблемите, да 

и не само те са убедени, че ниш
ката цигара, без оглед с какво ка

напомним още един — анонимни 
те писма за председателя, на Об
щинската скупщина и обществе 
мия прокурор. За какво се касае?

— Рано е за каквито и да би-

чество е, ще се продава леко, из- 
черпаваха силите си в маратонци 
разисквания за разпределението 
на ръководни места. Другите за 
това време предложиха на паза
ра на нова технология- Наисти
на състоянието в ДИН не е дра
матично, но очевидно е как не

ло оценки, но мога да кажа, че 
тези шестдесетина идентични ано 
нимни писма, отправени на мно 

от ръководителитего адреси 
на местните общности до центра 
лиите комитети, създадоха голяма 

Покрай на
бива да се ръководи с една фаб 
рика. Затова задължихме партий
ното ръководство в Тютюневата шата организирана . акция за из 
промишленост веднага, а това зна баране на председател на Общин 
чи през април, да провери пове
дението на комунистите във фаб 
рпката и оцени техният „принос”

Когато вече говорим за памал 
вся-яване ма администрацията 

как трябва да споменем и реорга 
низанията на три 
то здравеопазване. Според предло 
жението, което сега се разглежда

политическа вреда.

СОСТ в пишко
ската скупщина, е раздвижена па 
ралелна анонимна акция сегашни 
ят кандидат да се отрече. Какво 
в тези писма е истина, а какво

те трудови . организации, където 
е и най-голяма концентрацията трябва да съществува само една 

трудова организация в здравеопа 
зването. А това означава

десетки по-малко ръководите- то (положение
Ако самите те не направят това

за стагнацията на производство-на комунистите, не всички първи 
чни организации са еднакво де
йни.

то и влошаването на материално- лъ>ка, ще установят компетентни 
работниците. Комитетът никому не дава

„бланко” доверие. Зад всеки тря 
навреме, ще се включи Общин бва да стои неговата работа и 
скпят комитет. Така ще работим

НЯКОЛ-
нако

ли и служащи.Става дума преди всичко за 
неоспособеност, следакционна резултатите, но не може и да 

приемем такъв метод на разплата 
— Покрай посочените рабо- с ХОрата. Писмата показват, че

много наши
подават на мълви и че още не 

свикнали с гласност в рабо-

годинаМиналата деловатова за опортюнизъм и все пове
че присъствуващото мнение, че

.момент на нарушени резултати под
и при подобни случаи.стопанство приключи с 

очакваното?
ппшкото

в сегашния 
отношения в обществото и отсла 
бване авторитета и влиянието

организация и

ти Общинският комитет ще тря 
бва да решава и проблема за не
заетост, след това образованието

съграждани леко сеДа не повтарям бройки, кои- 
нзнепа-то всички пи неприятно 

даха. Особено нарастване па 
губите. Обаче становището

комитет е ясно. Задъл- 
комунпетите в сдружения 

стопанската

на сме
тата. А без публичност — няма

за-СК, първичната
не може много неща сама да ре-

Затова разбира се допринесо- щииския 
много партийни ръководства,

05 здравеопазването...
— Известно е, че Ниш в мо- 

повече от 21 000 безра
па

ни демокрация-
мента има 
боиш. Известно е също така, че

ши. жнхмеха и
които са приемали решения без труд да анализират

базата как тези решеш,, дейност и работата па комуни* 
° тигс. За всички стопанисващи със

обек-

здравеопазване 
намират в твърде трудно

образованието и 
то седа питат
положение.трябва да гласят.

От друга страна, 
броят на членовете па СК, които 
наопаки схващат партийната де- също: смяна 
мокрация. за всичко, дори и за сапации и фмш. 
онова, което е решене, биха иска предвижда

веднаж да подискути- та, кои/о .рлбва да 
впрочем

за това няматмалък загуба, ако Къде са решенията? Предине е причини, становището е всичко в съживяваме па произво 
^гГГвирочсм' п*--™™ 11 с"апе «а по-голям

ти ви и
ма

доход в сдружения труд, а тогава 
помощ на по-законопрсдписапия — и в по-гол яма 

широката общност, понеже всич 
КМ проблеми не са настанали (са

Разговора води: 
Велимир Филипович:

сс спазват.
ли „още
рат”. Такива приказки 

и доведоха до кризата.
След Деветото заседание

СК ла Сърбия още по-кон чужди пари 
пашите 

че повече
„разисквания" за онова, което

— няма. Доста са при

ля позина ще причп- 
проблеми,Знаем, че па

социални и другипи нечие безделие сни на по покритие па КОМУНИСТИТЕ В МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИповече няма да има.
ЦК па
кротно разговаряхме за 
задачи и заключихме, Чудни поколения

/

изглежда па— Как това щс
е практика?

надоговорено 
калките.

_ С голям оптимизъм
и в онези органи- ст 

дълго работят 
какво се основава

_ Характерен е примерът
Тютюнева нромпшлепо- 

(ДИН). До преди няколко го 
без Вини това е била най-известната 

и пай-акумулативиата фабрика за 
Югославия- Днес сигур- 

Докато враняпцп, 
и останали 

ма производство 
годишно, в 

година произ-

очак- нишката Местната общност „Обнлп- функции. Само, както на шега до
мен веиац" В Нищ с типично град бавя Кръста Димнтриевнч, пред- 
ска Част с приблизително 5800 седател на Конференцията на СК 

.Понеже това е „стара ча в местната общност, може би 
няма да бъде добре ако този коле 
ктор бъде завършен за една—две 
години.
Вършат
•шО работи и функциите си ще от- 

общ- стъпят на младите. А млади в ме 
стната общност няма.

(На 4-та стр.)

ватс промени 
зации, които 
успех. Върху

Ваш оптимизъм? жигола
ст” па Ниш, повечето комунални 
проблеми са решени. 
де завършен, и така нареченият 
„ю;кен колектор", иенсмоиерите-- 
активисти па тази местна

цигари в 
но това нс с.ТОя

задраип Когато бъ-_ Това пс е само случаят с банялучапи, 
мен, това с схващане, преоблада « 
ва що не само в общинското ръ- гои 1щ
ководство, но и сред комунисти инчо намалява с по «ессти-
в първичните организации, Р ) ■ жче процента. А и скла-
работниците. . попете им са пълни с пепродадс-

Нашите програми са ясни и Д°“еге 
тяхната реализация- "и чшар

Защото, тогаиа те ще за- 
венчки свои (обществе-

дапост казват, че могат мирно 
сс оттеглят от своите водонтерскн

ще отстоим
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ЧУДНИ
ПОКОЛЕНИЯ

Хроника
ГодишниниНападки: На заседанието на Предсе

дателството посочих, че същи
ната па нападките срещу ЮНА, 
включително и тези от иай-но- 43 години от пробива и а Срем 
во време са аптчюгославски и 
крайно " антикомунистически.
Тези нападения са съставна ча 
ст на умишлена антикомунис- , на ще бт^де малко по-другояче

ознаменувана и вместо редов
на среща в парка паметник 
край Шид, па 8 май ще се със 
той народен митинг, на който 
тържествено ще бъде открит 
паметникът „Сремски фронт".

Югославските народи и на 
родности се отдължиха на бой 
ците, които на този шестмесе
чен фронт положиха животите 
си в основите на свободата, с 
изграждане на паметник му
зей и други обекти, които бъ
дещите поколения трайно ще 
подсещат за това', каква е це
ната па нашето братство и 
единство и единение. Сама на 
това място, според досега ут
върдените сведения, са загина
ли 15 000 бойни от всички на
ши народи и народности.

— Пример на такова поведе
ние на ОК към първичните орга 

Наистина, в тази местна общ низации в местните общности са 
ност има пет нървичнии органи- неотдавнашните избори за пред- 
зацин на СК, с 227 членове. Спо- .седател и секретар на ОК, па мие 
ред числото това би била сила, пие е Лепосава Драич. — Цял 
на която може да се разчита, но Ниш се изказва за едни каидмда- 
когато се знае, че средната въз- ти, а избраха други. Чак допълни * 
растова граница на комунистите тел но за това получихме кратка 
в тази местна общност, а такова официална информация. Не мо 
е положението и в по-голямото же партийното градско ръководс • 
число на партийни организации 
в града, даже 65 години — кар
тината е значително по-мрачна.
Все пак, годините правят своето.»
Не може както преди. Макар, че 
ветеринарните не се предават — 
бившите бойци, СКОЮ-овци, удар 
ницн, със среден партиен стаж

(От 3-та стр.)
На 12 април се навършиха

ския фронт — една от наи-теж 
китс битки на югославското 
полесражение. Тази годишни-

тическа активност па силите, 
които искат да използуват кри 
зата, в която се намира наша 
та страна, с цел да се разбие 
братството и единството и югос 
ланското общество отклони 
от Титоппя път па социалисти 
ческото самоуправление. Те са 
част от нападенията срещу па 
шата целокупна система, сре
щу придобивките на пашата со 
цмалпстмческа революция.

тво по този начин да 
към членовете па .СК, с повече от 
40 години „стаж".

Все пак, не всички неща 
толкова мрачни в тази местна об 
щност. Опитните ветерани, прека

се отнася

са

лени в много акции, въпреки че 
са пооСтарялн, добре изпълняват 

от 40 години, все още са активни, обществените си задължения. Вси 
не затова, че пекат да се потвър чки проблеми в местната общ- 
ждават, а поради това, че в мест Ност, според думите па ВУКОЕ 
ните общности няма кой да вър РАДОВИЧ, 
ши волонтерскнте обществени 
работи.

решават се с договор, 
а задачите, които им задава Об
щинският комитет навреме завър 
шват. Въпреки, че не могат да 
се похвалят с някои изключител
ни резултати, и те, а и граждани 
те са доволни. Вече една година в 
просторните на Местната общно 
ст идват.й младежи, позанимаят 
сес нещо, четат, слушат музика.

— С това не се изчерпват не 
щата, които биха можали да при
влекат младите на тази част на 
Ниш, каза ни ДЕЯН ЛАЗАРЕВИЧ, 
единственият младеж сред активи 
стите в местната общност — но 
все пак и това е от значение.

В нашата местна общност 
живеят и 283 членове на СК, ко
ито са свързани със сдружения 
труд, посочва ЛЕПОСАВА ДРАИЧ. 
— Това са икономисти, юристи, 
професори и всичките повече пъ
ти сме повиквали да дойдат в Ме 
стната общност, да ни помогнат 
поне в някои от акциите, но мал
цина се отзоваха. Мнозина от Добри

новини
тях и не знаят'Къде са ни про
сторните. Чудни са това поколе
ния, всеки се грижи за своето. С 
такова отношение на комунисти
те от сдружения труд към пар
тийните задължения в местната 
общност запознахме и Общинс
кия комитет, търсихме помощ, 
но резултати няма.

МИОДРАГ ВЕЛКОВИЧ, секре
тар в първичната партийна ор-

Милан Далевич
Председателството на СФРЮ 

и Председателството на ЦК на 
СЮК дадоха истинска квалифи 
кация ,,а тези нападения и пое 
тавиха задачи
това. Оценките и становищата 
па най-вмешите държавни и об 
ществено-полптически органи 
намериха широка подкрепа в 
югославската общественост. Об 
аче, в някои среди и вестници 
имаше ме само некритични от
бранителни становища, 
нататък се продължи с нега
тивно писане за системата

Именно, едно от подобните 
„съдържания" бе и разискването 
за промените на Констиутцията. 
Залата от 350 места се оказа мал
ка за да събере всички, които же 
лаеха да участвуват в разискване 
то. ' Най-характерно, беше жела-

От стоманолеярната в Сме-
дерево и нататък пристигат ху 
бави новини за все по-добрите 
производствени и експортни ре 
зултати и за увеличената про 
дажба на стоманените изделия 
на домашен пазар. През първо 
то тримесечие на настоящата 
година бе постигната 
на продукция, която с 57 на 
сто е по-голяма от тази

във връзка с

ганизация си спомня, че през сре 
дата на миналата година ЦК на 
СЮК задължи всички комунис
ти да се включат в работата на
Социалистическия съюз. И в Ниш 3ъМ' но всички безрезервно 
се разисква върху тези матерна- крепиха предложението за укреп

ване на общите функции на феде 
рацията. Търсеше се с Конститу
цията на. СФРЮ да се дефинира 
равноправното положение на Сър 
бия с останалите републики.

нието на гражданите да се поту
ши напливът на конфедерализма. 
Никой не заговаряше унитари-

под-
рекорд-

но и
през

и същия миналогодишен период. 
Постигнат

ли, но всичко остана по старо.
Инак, активностите, от тази 

местна общност особено се опла 
кват от сътрудничеството с общи 
нското паритйно ръководство От 
тази местна общност с години 
наред никой не е избиран за член 
на ОК на СК, а „задълженият" 
член на общинския политически 
актив рядко присъствува на тех 
ните събрания- Комунистите са ( 
твърде недоволни, каза ни БОРИ 
СЛАБ ЗДРАВКОВЙЧ, че от 
та узнават какво се случва в ор
ганизациите на СК..

армията.
Споменал бих, че на страни 

ците на „Младина" точно 
стоящата година бяха публику 
вани

е рекорд и в про 
дажбата на стомана, ламарина 
и ленти на вътрешния и външ- 
ния пазар. Металургическият 
комбинат Смедерево през 
те последни месеца е 
над 232 хиляди тона

в на

на»й(-екстремни статии,' 
спекулативни кон

струкции и инсинуации за 
ЮНА. ТЯ почти става „войниш 
км” вестник.

три 
продал 

стомана и

ПЪЛНИ СЪС

стоманени 
то представлява увеличение от 
76,7 на сто. Осъществен 
нос на стойност от 28 
па долара, което е почти 
пъти ловече от износа през съ 
щия период на миналата 
дина.

произведения, коетъй като само 
през изтеклите три месеца са 
публикувани около 80 е и ИЗ

МИЛ! ю- 
три

текстове
и повече илюстрации и фото
графии за армията и 
пата. Милан Далевич,

печа-
отбра-

в интер
вюто за „Политика"В. Ф. го-

Комунист иа в к „Комунист1' Влайко Кривокалич замест
ник главен и отговорен редактор Борислав Ву- 
четнч, главни и отговорни редактори на репуб
ликанските и покрайнинските издания: Зкя дИ- 

И ХеР«ег°вина), Момир Бър- 
(СъРбия). Реджеп Хайрулаху (Косово), Ри- 

сто Лазаров, Славко Герич (Словения), Мирко 
Михалевич (Хърватско), д-р Новак Йованович 
(Черна гора), Коста Тоджер (Войводииа).

Адрес на редакцията: Белград, Площад 
" ™ГС" М И- ™*Ф°«нГ централа 

^ 6Д,0т”е^„«7В793БеЛ1РаД Б™РД '•Ле™-С указ на Президента на Републиката от 
21 декември 1964 година „Комунист” 
с Орден народно освобождение,
30 декември 1974 
единство със златен венец.

Директор на НИРО „Комунист": Витомир 
Сударски, главен и отговорен редактор на вси- 
чки издаши на „Комунист": Влайко Кривокалич.

Урежда единна редакционна 
вен и отговорен редактор на всички

е удостоен 
а с указ от 

с Орден братство игодина Издава НИРО „Комунист". 
Печата се всеки 

хърватски, то ест на четвъртък на сърбо-
хърватско-сръбски (кири- лица и латиница), словенски, македонски" 

бански езици, а съкратени издания на българ
ски, унгарски, словашки, румънски, русински и 
италиански езици.

Председател на Издателския съвет на из
данието на „Комунист” за СР Сърбия: Мило 
мир Петрович, заместник 
дан Йованович.

колегия: гла- 
. издания председател Слобо



ЪТВ!
ПОГАНОВО, ТЕЗИ дни

ВОДА, ПЪТИЩА И
Водоснабдяването 

ло Поганово и по-нататък 
е актуален проблем. Ис
тина, засега в

на се ПОПРАВЯ СЕ ПЪТЯТ ДО 
ПОГАНОВСКИ МАНАС 

ТИР
Новоизбраният предсе 

дател на местната общ- 
го мост в село Поганово ТА 

ШКО ЦВЕТКОВ много се 
пя- ангажира за съживяване 

ма активността на местна 
га общност.

— Останали са 70—80 
стари хора в селото, но 
не се предаваме. Ето в мо 
мента в ход е акция за по 
мравка на пътя от Пога
ново до Погановски мана 
стир на дължина от 2,5

повечето
махали има вода, но ако 
сс повторят сушавите 
дини, кой знае да ли чеш
мите в много домове
ма да пресъхнат. 

Тези дни десет семейст 
ва от махалите „Люля" и 
„Обложи на" възобновиха

-•

Г. Алексов — най-добър в производство 
месо

съревнование за високи добиви в дими
ТРОВГРАДСКА ОБЩИНА

на агнешко стария 
ще" п след едногодишна 
„суша” отново имат хуба 
ва питейна вода. Това са: 
Тапа Миладннов, Георги 
Манов, Тома и Данчо Ко
стови, Данча 
Васил и Зарко Виденови, 
Влада Стефанов,
Митов и Спас

„Млачикаптаж

Ташко Цветков 
— Помогнаха и Стоян 

Костов и Таса ВасилковУвеличава се брояг 

на участниците
километра, защото на ме 

Димитров/ ста е разбит и негоден за 
моторни превозни средст- 

Петър ва — казва Цветков. Ре- 
Денков.

Очаква се в скоро време да внесе по 2000 динара, 
към тях да се приобщи Събрахме към 500 000 ди 
и Никола Миялков.

с трактори като развозва 
х?. чакъла и пясъка — ка 
зва Цветков, а с камиони
работиха Моша Аврамов, 
Раша Мадов и Димитър 
Алексов

шихме така всеки жител

изтъква Чвет
ков.
КОЯ Е СЛЕДВАЩА 
АКЦИЯ?

— Като завършим с по 
мравката на пътя 
ва Т. Цветков, ще органи 
зираме акция за почиства 
не на селските гробища, 
защото са в лошо състо
яние.

Следваща поредна ак- 
ция са пътищата „Кету- 
ша" и „Подребен”.

— И тези пътища до ли 
вадите горите и малините 
в тези места отдавна не 
са поправяни и се налага 
да ги доведем в ред. Се
га имаме и възможност, 
защото братя Влайкови 
са набавили булдозер и 
лесно ще се справим с 
„трудните места" — казва 
Т. Цветков.

Остава да се обезпечи

нара, а известна сума от-
В съревнованието за ви 

соки добиви в Днмнтров- 
общипа тази го 

ня-

дннчани са най-добри. Ми 
палата година това е ВЕ
ЛИН НАЦКОВ като пръв 
п НИКОЛА ЗАХАРИЕВ ка 
то второнаграден. Трето 
място спечели ГЕРА РА- 
ДОВАНОВ от Радейна.

Съревнованието за внсо 
кн добиви в селското сто

* • ?*»

градска
дина поради сушата 
ма производители на пше 
ница и царевица. Награ
ди са присъдени само 
производство на малини, 
овче и краве мляко и аг-

каз-

1 ,-—а.за

нешко месо.
В производство на ма

лини първа награда от 80 
хиляди динара получи ЙО 
ЯАН ВАСИЛЕВ от село 
Драговпта за произведени 
3188 кг малини от 0,3 хе 
ктара или 10 627 кг от хе 
ктар. Втора награда полу
чиха ПЕТЪР МИТОВ от 
Поганово — 10 575 кг/ха, 
ГЮРА АНГЕЛКОВА от 
Драговита — 10 515 кг/ха. 
Две трети награди получи 
ха НИКОЛИЯ МОМЧИЛО 
ВА от Драговита и ВИТО 
МИР ГЕОРГИЕВ от Пога 
ново.

В производство на овче 
мляко първа награда поду 

МИРКО ДАВИДКОВ 
от Смиловци. Втора награ 
та спечелиха ЦВЕТАН ДА 
ВИДКОВ от Смиловци и 
ЙОВАН АРСОВ от Височ- 
ки Одоровпи. Три трети 
награди са присъдени 
ДЕСИМИР СТОЙЧЕВ от 
Моипци,
НОВ от Радейна и ДРА
ГАН СТОЯДИНОВ от Ви- 
сочки Одоровпи.

панство през миналата го 
дина са подпомогнали 25
трудови организации и об 
щности от Димитровград
ска община и две от стра 

Институтът за ца
ревица от Земун поле и 
Комитетът за селско сто 
панство на СР Сърбия- 
На тържествено заседа
ние па Общинската кон
ференция па Социалисти 
чеекия съюз и Координа
ционния отбор за С7,рев

на 14

ни

Поганово

година бяхме пусна и самоуправителна- 
та общност за пътища в 
Димитровград —казва Цв 
егков.

Трябва да се изтъкне, 
че сред погановчани жи
веещи
Стоян Костов е събрал 
300 00С. а в Пирот Станко 
Гацев е събрал 70 000 ди
нара. Акцията иродължа-

— Цяла 
без вода и много се намъ 
чихме — казва Спас Ден-

един от организа-ког.
торите на акцията. Купих 
мс нови, по-широки тър- 
би, като внесохме по

вода н за амбулаторията, 
г. Димитровград Зъболекарска служба не 

може да работи без вода,

нованпе проведено 
април, на пай-добрите бя 
ха връчени наградите в 

на ПРЕДРАГ

80
хиляди динара всяко до
макинство ,а трасето 
дължина от каптажа 
резервоара от 800 метра 
си прокарахме сами. 
га имаме достатъчно 
да— казва Денков и доба 
пя че водата за остарели

а погановчани, драговитча 
ни и банскодолци имат 
нужда от зъболекар.

М. Андонов

наприсъствие 
МАНЧИЧ помощник ди- до

и копом и чсс коректор за 
комерчсски отношения и 
ЛЮБОМИР МАРКОВИЧ

Сс- ва.чи во
НАШУШКОВИЦАза па-I юмощ| 11»к-д I»ре ктор 

учпо-зехничсско 
ни честно с чужбина при 
Института за царевица в 
Земун поле.

Трябва да се 

подмени мрежата
сътруд-

тс селскостопански прои
зводители е гол51*ю богат

на
А. Т. ство.

ГЕРА РАДОВА- по 40 000 ди-са внесли 
нара.

От 16 февруари по 20 
нащуШковчаин излизат на 
трудова акщ|[, която во- 

работникът Веса Нн-

Мекатачи приятна 
ма пашуШоквчаии изпол-

зтт-
МА СЕЛАТА” В СУР-ЗАВЪРШИХА „СРЕЩИТЕ 

ДУЛИШКА ОБЩИНА
1Шзуваха за разрешаване 

ред I ща кому 1 тл но-битов! I 
Преди всичко,Телевизор за Биновце — Калобовце въпроси, 

построили са 800 метра ма 
.членски пътища. Свърза-

Най-добър ° иройзводст 
во на агнешко месо с 
ГОША АЛЕКСОВ от Сми

ли
кодов.

Неотдавна в село Нашу 
шковица беше избрано и

Калабовце е
селата" вМестната общност Биновце

—— - •тшш'ЯЬ8Т. —■ —
класира Сувойница и 

място Кие-

махала Върбица с 
па селото. От

ловци. На второ място са 
ДЕСИМИР СТОЙЧЕВ 
Моипци и ДРАГАН А ЛЕК 
СОВ от Смиловци. Трета 
награда спечелиха ВЕЛИН 
БАНКОВ и ЙОВАН НЕ
НОВ от Смиловци и 
КО ДИМИТРОВ от Брай-

на с
от центъра 

самоупраш пол пата . общ
ност за пътища и коумна 

и Бобушни-

ново ръководството на ме 
стната общност. Една от 
най-главните задачи, кон
то доестната общност си 

дълг е да

община.- Сурдулишка 
визор. На второ място сс 

стерсо-касетофоп. а па трето 
Мачкатица с паградс- 

н провеждането
спечели
пац, който спечели радио, 
ма е телефон за голям нрммос

лиа дейност 
на пашушковЧани 
нат да им изпрати валяк 
за валиране на пътя. За 
чази цел петдесет и чети
ри домакинства- п селото

па- очак- е вменила в
се вземат мерки за подмя 
па на електрическата мре 
жа, тъй като вече, е дотра 
яла.

ИЛ- Божнца е провъзгласенГоран Тошев от
за най-добър рецитатор.
акцията.

ковки.

В производство на кра
ве мляко но традиция <Ра

К. Г. М. А.
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ДИМИТРОВГРАД
ДИМИТРОВГРАД С1Р0ЕЖМ НАПРЕДВАНОВИ ИМЕНА НА УЛИЦИТЕ сели и книжарницата. Ко 

гато се построи тази сгра
да, дясната страна иа ул. 
„Маршал Тито" ще бъде 
почти завършена от една
та до другата ж.и. барие- 

Остават само „Гоши- 
ното” и малките стари 
сгради от „Комуналад" до 
ж.и. бариерата, но 
тях пече има градоустро
йствени идеи. А. Т.

Сградата иа ул. „Мар
шал Тито" № 6, която за
почна да се строи мина
лата година, „излезе" от 
земята. Работниците иа 
строителната, трудова ор
ганизация „Градня” в Ди
митровград понастоящем 
усилено строят 
етаж.

нав названиятаски. Улица „Христо Сми- 
рненскй” отсега ще се на
рича „Едвард Кардел”. 
Някогашната 
„Ком" ■ вече не съществу
ва. Улицата, която носе
ше името на Стефан Ди
митров е преименувана в 
„Джуро Пуцар”, а улица 
„Люба Алсксова” във „Вс 
лко Влаховнч” и излиза 
на улица „Моша Пиядс”. 
Улицата „Марко Шука- 
рев" е преименувана в 
улица „Владимир Бака- 
рич”, а „Крум Златанов” 
е име па продължението 
иа улица „Моша Пиядс" 
до улица „Велко Влахо- 
пич". Улица „Сутйеска" 
започна от моста срещу 
старото пазарище (днес 
средното училище и, „по
кривайки" улица „Гии- 
ска", продължава 
края на селището. Малка
та уличка „Сребърна” ще 
носи името на Никола Те
сла, а улица „Гробарска” 
става „Зеленгорска”. Пе- 
търлашки път занапред 
ще се нарича улица „Про 
летерска". Сегашната ули
ца с това название полу
чава името „ЮНА” и про
дължава в квартал „Го
рски разсадник".

В квартала, в който се 
намират квартирите на 
гумарата ситно има про

мени
улиците. Паралелната ули 
ца с улица „Сутйеска" ще 
носи название „27 юни — 
Ден иа самоуправители- 
те”, а улицата над улица 
„Сутйеска" ще носи 
то па Сава 
Напречната улица вдясно 
от улица „27 юни” носи 

„Паргизаи-

Съгласно решението на 
Общинската скупщина в 
Димитровград от 3 юли 
дишалата година тези дни 
се меняват названията на 
някои улици в града.

По повод 50-годишнина- 
та от идването на друга
ря Тито начело на ЮКГ1 
борческата организация 
на Димитровград предло
жи, а Скупщината сетне 
прие главната улица в Ди
митровград цялостно да 
получи името на Тито, а 
всички излизащи на нея
— имената на негови най- 
близки сътрудници. Така 
сега улица „Маршал Ти- 
то” започва от автопътя
— градински път 
лукавашката бариера. 
Площад „Освобождение” 
запазва името си, а сгра
дите получават номера на 
главната улица. Улица 
„Симо Милошев" се преи
менува в ул. „Каднняча”, 
а част от улица „Найден 
Киров” която върви по 
автопътя -— градински 
път — получава името на 
Симо Милошев. Улица 
„Момчил Войвода" е пре
именувана в „Цариброд- 
скн партизански отряд", 
а чест от същата улица 
между автопътя и улица 
„Христо Ботев” ще носи 
името на Видое Смилев-

улица
ра.

име- 
Ковачевич. първия

и за
тазиКакто с известно 

сграда ще има 18 кварти- 
оссм едностайни, 

шест двустайни и четири 
гарсониери, 
се строят за нуждите иа 
някои трудови организа
ции и за 
В приземието па сградата 
ще се помества сънреме- 
исн магазин за 
стоки, а в мазето 
супермаркет, 
пите досега работи пъзли- 

около 500 милиона

названието 
ска".

В кпортал „Горски ра
зсадник" улицата, която 
сиръзва всички преки ули 
цн и излиза па улица 
„Велко Влахопич”, получа 
па името иа Роза Пано. В 
квартал „Селище” пър
вата улица от лявата стра 
иа ма улица „Власаки 
Алексоп" ще поен назва
ние „V конгрес”. Втората 
улица в същия ред ще сс 
казва „Македонска", тре
тата „Иван Горан Кова- 
чич", четвъртата „Бранно 
Чопнч”, петата „Влади
мир Назор”, шестата „Бо- 
сутска". Следващите но
вопроектирани улици на 
петърлашки път ще пос
ят имената: „Скоювска”, 
„13 май”, „Горанска” и 
„VIII сръбска бригада".

Останалите улици запа
зват досегашните си наз
вания.

БАБУШНИЦАрм

Двнзграждане иа 
занаятчийския център

Квартирите

През есента на минала- 
н а чал ото на тази

солидарността.
та и в 
година започна доизграж 
дането на
център в Бабушница, 
йто се строи край сегаш
ния пазар. Архитектурни
ят облик на този обект, е 
същ. както и на вече по
строеният. В 
част
цн за. частни занаятчии.

занаятчийскисмесени
ко-голям 

Договоре
ло

пат па
динара. Поради обектив- 

лървият
ДО

сегашнатапричини
срок за довършаване 
сградата е продължен с 
около два месеца

пи
ще има 7 работилнина

до Както и преди, така и 
този път, тези обекти се 
строят сравнително 
но, понеже общината ос 
вобождава от такси и об
лагания строителната пл
ощ, за сметка на което 
частните занаятчии уреж
дат вътрешността на обек 
тите, относно работилни
ците.

края на юни т.г.
Всичко е уредено да 

бъдат бутнати старите ма
газини до пощата — кни
жарницата и текстилният 
магазин, на чието място 
ще се строят делови по
мещения- Магазинът за 
текстил вече е празен, а 
тези дни трябва да се из-

евти-

Ст. НА. Т.

НА ПОСЕЩЕНИЕ В ЕДНО ВОЕННО СТОПАНСТВО ясно месо на трапезатаНеотдавна с група жур
налисти посетихме едно 
военно стопанство край 
Ниш и от видяното се 
уверихме, че и в произ
водството на храна арме
йците наистина отбеляз
ват завидни резултати.

Веднага след пристига
нето на стопанството, впе 
чатление ни направиха ху 
баво подготвените лехи за 
засаждане на зеленчуков 
разсад, модерните свине
ферми, фермите за угоява 
не на телци, съвременна
та кланица, където всич
ко е механизирано, прос
транните оранжерии за 
отглеждане на зеленчук, 
ветеринарната аптека ...

От разговора със стар
шината Ново Чабаркапа 
узнаваме, че на военното 
стопанство, което заема 
площ от около 41 хекта-

сн.
От ръководителя на зе

ленчуковото производство 
Люба Илич узнахме, че в 
съвременните оранжерии 
произвеждат няколко 
ленчукови култури годиш 
но. От един хектар успя
ват да получат добив, и 
до 10 вагона. През месец 
януари са успели да про
изведат 2,5 вагона доматът.

Управителят на стопан
ството Зоран Миленко- 
вич, агроном по специал
ност, изтъква: — И тук, 
както впрочем във всич
ки отрасли на селското 
стопанство, не се знае за 
работно време. На стопан 
ството работят граждан
ски лица или като сезон
на, или пък като постоян
на работна ръка.

В кланицата срещнахме 
войниците Иво Андроше- 
вич, Енко Николич, Йозо 
Станович, Сафет Ниджич, 
Донго Золтан, Стйепан Хе 
рлак, Мирко Танич и Ма
рко Зебич, от които ня
кои и преди идването им 
в ЮНА били 
всички тук 
се обучат и след 
нето от казармата вероят
но на мнозина от тях то
ва ще им бъде и профе
сия. Така Армията е и 
своеобразна школа за под 
готовка на младите за оп
ределени професии.

Сами произвеждат месо и зепенчун
зе-Във всички поделения на К)НА години наред голямо внимание се посве

щава и на производството на храна. В съвременни свинеферми, ферми за угоя
ване на телци, овцеферми, зеленчукови градини и оранжерии армейците сами 
произвеждат месо и зеленчук. Така те на практика осъществяват целите и зада
чите на икономическата стабилизация
ра, организирано се про
извежда качествено свин
ско и телешко месо и зе
ленчук, с което успяват 
да задоволят нуждите от 
тези хранителни продук
ти във всички поделения 
на своята територия. Ста 
ршината Чабаркапа ни 
съобщава внушителни ре
зултати: миналата година 
са успели да произведат 
104 тона млад лук, зеле, 
домати, салата. Излишъ-

лки прасета и телета ку
пуват от селскостопански

ците от зеленчуковото 
производство се дават на 
трудовите организации за 
нуждите на техните рабо
тнически столове. След то 
ва са произвели около 600 
тона телешко и свинско 
месо от собствените си 
ферми.

те организации и тук ги 
угояват. За прехрана на 
свинете използуват конце
нтрат, докато са малки, и 
помии от войнишките ре- 
свинете ползуват 
то е осигурен и съвреме
нен

конце-
Стопанството е 

осъществило чист доход 
от 165 милиона динара.

Старшината Драгослав 
Вучетич, ветеринарен ле
кар, ни запознава, че ма-

ветеринарно-санита- 
рен контрол на месого и 
здравна защита на живот 
пите, така че войникът ви
маги има качествено п 1 Ар-

касапи, а
напълно ще 

излиза-

Денко РАНГЕЛОВ
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БОСИЛЕГРАДСКИ СРЕДНОШКОЛЦИ НА

**

РЕПУБЛИ КАНСКОТО СЪРЕВНОВАНИЕ

За тях МЛАДЕЖКИ НОВИНИ ОТ 
ЩИНА

СУРДУЛИШКА ОБоще ще 

се чуе „Пера Мачкаговац" 

на „Ясеновац '88"Невенка Митова, ученичка 
съревнованието по

във втори клас учас- 
руски език, а Дарко 

клас по математика. Досегаш
ните резултати са дело на упорит труд 
и преподавателите им.

твува на 
Спиридонов от първи

на учениците
Бригадирките и бригади 

рнте на сурдулишката мл 
адсжка

ва акция „Ясеновац '88”. 
Трудовите им задачи на
акцията са свързани с ур 
еждането на Националния

Успехите никога не се трудова брига
да ,,Пера Мачкатовац” 
ще работят в първа смя
на на младежката

си образование. Казва че
постигат случайно. Те са 
винаги отражение 
беотрицание и упорита ра
бота. Те радват и

ще положи усилия и сре
дното образование да 
върши с 
Бъдещата си

на се- за-
трудо парк.

СЪРЕВНОВАНИЕ НА РЕЦИТАТОРИТЕ
отличен успех, 

професия 
все още не е избрала. За- 
щото за такова трудолю
биво момиче,
Невенка всичко е 
жно. Еднакво обича 
ки предмети, въпреки че 
малко предимство

природо-математичес- 
ките предмети. Занимава 
се и с журналистика. Ре
довен е сътрудник на де
тския вестник 
че”, а понякога и във ве
стник „Братство”. Деен е 
член на литературно-ре-

задъл-
жават за нови победи. Не
венка Митова 
Спиридонов,

и Дарко 
ученици в

На общинското сърев
нование на рецитаторите, 
което сс проведа неотдав 
на в Сурдулица, се състе 
заваха 33 „млади майсто
ри” на рецитаторството, 
разделени в 3 категории.

В категорията на учени 
цн до четвърти клас побе 
дител е АНА ТАСИЧ от

цитаторите от пети до ос 
ми клас.. Втора е АЛЕК- 
САНДРА НИКИЧ 
вното училище „Вук Кара 
джич” от Сурдулица.

Сред рецитаторите от 
третата категория (учени
ци от средните училища) 
най-добре е БИЛЯНА Й0- 
ВАНОВИЧ от образовате
лния център „Йосип Броз 
Тито”. На второ място се 
класира СУЗАНА КИТА- 
НОВИЧ, средношколка от 
същото средно училище, 
а на трето — АЛЕКСАНД
РА АЛЕКСАНДРОВА от 
образователния център 

„Моша Пияде” в Сурдули

каквато е 
възмо- 

всич-
средношколски я 
вателен център „Иван Ка
раиванов” в Босилеград, 
преди десетина дни учас
твуваха на републиканско 
то съревнование — Неве
нка по руски език, а Да
рко по математика. Резул 
татите от посочените сър
евнования все още не са 
известни. Без оглед на то
ва и досегашните не са 
малки — първи на учили
щните, между най-добри- Средношколския

в Босилеград.
ДАРКО СПИРИДО

НОВ, е роден в Босиле
град. Също така с отлич
ник от първи клас. Носи
тел е на Букова грамота. 
Няколко пъги е участву
вал на общински и регио
нални състезания, за кос-

образо- от осно

Д. Спиридоновдава
на

матичсската област. Каз
ва, че за отличен успех е 
необходимо постоянно и 
редовно учене. Когато вре
мето правилно се разпре
дели и целесъобразно из
ползува, подчертава той. 
има време за всичко: уче
не, игра, помагаме на сво
ите и пр. В свободните ча 
сове, слуша музика, а обп 
ча п спорта: футбола и 
баскетбола. Затова неря
дко е с другарите си 'на 
игрището край Драгови
щица.

Както и Невенка и Дар
ко е добър другар. Пома
га на съучениците си, ак
тивен е и в младежката 
организация- Преподава
телите за него имат само 
похвални думи.

основното училище „Вук 
Караджич” от Сувой.ница. 
На второ място се класи
ра МАРИЯ ВУКЕЛИЧ от 
основното училище „Вук 
Караджич” от Сурдулица.

ЙЕЛЕНА ЯНЕВИЧ от 
основното училище „Йо 
вам Йованович — Змай” 
от Сурдулица е победител 
па съревнованието ма ре-

„Другар-

питаторската секция при 
център

те на регионалните.

ца.
К. Г.

ДИМИТРОВГРАД

Започна „Бригадирско лято"то говорят не малкият 
брой различни награди, 
грамоти и благодарствени 
писма. От предметите най- 
много обича групата пре- 

природно-мате-

„Металац” и „Комуналац” 
по 1 бригадир, докато ос
таналите 30 души са чле
нове па градската мла
деж. ‘Облекло за бригади
рите е ушла конфекция 
„Свобода”.

Общата стойност на за
лесителните акции въз
лиза на 40 милиона дина-

Към 50 бригадири от 
трудовите организации и 
градската младеж, пре
димно незаети, откриха 
таз 1 од 11 ш 11 ото ори га д 11 р- 
ско лято па 18 април. За 
лесяват се 50 хектара с 
нови и пзсаждат също 50 
хектара лапи засадени 
площи с борови фпдан-

М. Я.дмети от

БОСИЛЕГРАД
Н. Митова

Програма за Деня на 

младостта
НЕВЕНКА МИТОВА, е 

родена в село Гложйе. 
Кръгла отличничка е от 
г/ърви клас. С отличен 
успех завърши и първи, 
а само петици реди и във 
втори клас на средното

ра.К11.
Залесителните 

се провеждат в ,,Боровско 
поле” п край село Мони 
ни, и ще продължат едпп 
месец.

„Димитровград" е дал 8, 
„Градпя” 2, „Свобода" 4, 
„Сточар" 3,

акции Вече. е известно, че тази 
димптровградча-годнна

нп ще участвуват на съ
юзната трудова акция „Го 
рпчко 88”, във втора смя-кул-щс бъде изпълнена 

тур|ю-забав1 ш програма. 
На 25 май, па игрище- 

край Драговищица ще 
гимпастичес-

плПредседателството 
Общинската конферен- 

ССМ, неотдавна 
по чест

па.
А. Ташков

„Братство",ЦИя на 
изготви програма тоДИМИТРОВГРАД се състоят 

ки упражнения 
и девойки от

Деня па младост 
в която освен младс- 

девойки ще участну 
войници от грапич- 

пиоиери

110ЕТИЧ Н А АНТОЛОТИЯвуванс па младо 
Осиов 

Образова
„Майските сре
щи"—на 27 и 28

та, жи
жи и мото училище, 

тел IIИ 51 център И гранично 
Заплапуиа-

ват и Смиловци Iпото поделение, то поделение.май от предучилищна разнообразна кул-и деца
възраст. В навечерието

ще се проведе 
пробег

и младс- 
е и фа-

с лагерен 
зала на 

бъде

па е и 
турпо-забав! 1а програма:

реш •та

па Килограм надежда 
накрая »а света 
И край на амбициите 
Ако избягаш

Комитетът за провс- 
на „Майските 

Димитров-

лразиика 
велосипеден 
крос

песни,пародии 
цим и хора, В които що 

и младежи и

II
ждане

за юношисрещи” в 
град реши тези дни те
зи тържества но

участвуват
девойки
общината.

Запланувано от някои села вжи.
келио шествие

В голямата 
Културния Д°м Ше 
устроена малка виктори- 

в която гг||р участву
ват ученици от Основно
то училище и Образовате 

и център и представи 
тел И на ,Ю,НА- След това

Ако нс избягаш 
лягаш
На периферията иа надеждите 
И в ъгъла на кръчмата.

слу*
на младо- ОГЪИ*чай празника 

стта да се проведат на 
27 и 28 май.

състе-Ще сс проведат 
запия по футбол, шахмат, 

маса и други спопа.Тези дни ще бъде из
готвена и окончателна
та програма на срещи-

тенис на 
ртове. Мила Басов

М. Я.м.те.
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„Прекомерно" чнсло работници
ЦЕНТЪРА ЗА КУЛТУРА В БОСИЛЕГРАДВ

вид обществената роля 
Центъра н 
му задачи — работници 
са малко. Друг е въпрос 
как са разпределени и ор
ганизирани и дали има 
възможност по-инак да се 
организират. В това отно
шение централен 
е: защо па 
приемани хора, конто не 
изпълняват условията за 
работа па работните си 
места п защо в Центъра 
почти няма дейци които 
да тласкат културата 
пред?

наПонастоящем в гова културно ведомство работят 
13 души, а според анализа на една работна група Ра_

7, евентуално 8 работни- 
Далн наистина са много или са разпределени 

съответно?

възложените

ботата могат да изпълняват
не*ци.

нтъра формираха работна 
група, която да изучи по
ложението п да предло
жи мерки за подобрява
нето му. Покрай другото 
тази група предлага да ее 
намали броят па заетите 
в Центъра — от 13 на 7, 
евентуално па 8 работни
ци. Да припомним, от це
локупния брой работници 
петима са библиотекари, 
двама са задължени за 
развитието на културната 
самодейност, а останали
те речи си са обслужа- 
ва,щ персонал. В анализа 
се подчертава, че трима 
работника не изпълняват 
критериите за местата на 
които се намират — три
мата са библиотекари.

Лошото материално със
тояние и трудностите, ко- 
1Гго вследствие на него по
следваха в културата из
общо, напоследък нало
жиха да се обмисли как 
със съществуващите и не- 
досаттъчни средства да 
се организира и развива 
културната дейност. Този 
въпрос в Центъра за кул
тура в Босилеград, ведом
ство което трябва да се 
старае за задълбочаване 
на връзките на културите 
на народите и народнос
тите, следователно и за 
развитието на културата 
на българската народ
ност, е още по-специфи
чен. Тук през последните 
десетина години култур
ната дейност е в упадък. 
Покрай финансовите сре
дства един от главните 
въпроси е и липсата, на 
културни деятели, които 
да носят факела на кул
турата.

Имайки предвид затру
дненото материално поло- 

. жение на центъра и недо
статъчните резултати на 
културното поле, преди 
няколко месеца Изпълни
телният съвет на ОС, Из
пълнителният отбор на 
СОИ за култура и самоу- 
правителният орган в Це-

въпрос 
времето са

на-

Ако се утвърди, че има 
„прекомерни" сигурно е, 
че под „удар" ще се 
мерят тези които не из
пълняват условията да ос 
танат на сегашните си ра
ботни места. В това отно
шение са съвсем ясни и 
законопредписачията 
числото ще се 
Ако обаче издаването на 
книги в Босилеград, Би
стър, Горна и Долна Лю- 
бата и Горна Лиси на (къ- 
дето главните читатели са 
учениците и кътето има 
и училищни библиотеки) 
и прожектиране го на фи
лми (пак в Босилеград и 
от време на време в сел
ските центрове) и зана
пред останат главна гри
жа на Центъра, за разви
тието па културата дума 
не може да става.

иа-

п
намали.

С цел да им помогне ко 
правилния 

насоче-

Едно време се знаеше— 
след основно училище 
най-голямо брой осмоклас 
ници се записват в гим
назия, а много по-малко 
в някое средно профили 
рано училище. Днес ди
лемата за осмокласниците 
е много по-голяма. Стара 
та (някои казват добра 
гимназия) вече я няма и 
свършилите основно учи 
лпще веднага трябва да 
изберат бъдещата си про 
феспя- Поне така е поста 
вена дилемата пред тях.

Дали наистина е преко
мерно числото на работ
ниците в Центъра? На то
зи въпрос отговор наско
ро ще дадат компетентни
те органи, а като най- 
официален е самоуправи- 
телният орган в центъра. 
Без оглед това и привър
заността върху която мо
же да се сложи забележ
ка считаме, че „прекомер
но” число работници има 
ако се имат предвид ре
зултатите които се пости
гат. Имайки обаче пред-

лко—толко в 
избор, средното 
но образование в Димит
ровград е организирало 
посещение на учениците 
от осми клас от Основно 
то училище. Освен че са 
разгледали кабинетите в 
средното насочено обра
зование, осмокласниците 
са имали възможност да 
се запознаят с насоките 
и възможностите за запи 
сване през настоящата 
1988/89 учебна година, им 
айки предвид че профе
сионалната ориентация от 
миналата учебна година 
започва още от първи кл
ас в средното училище. 
Освен с учениците отдел 
но е проведено и своеоб-

В. Б.

А нултурните цели?
Все пак решението: мел 

ницата да се строи в цен
търа на селото, най-меко 
казано, буди недоумение. 
Желюша е крайградско 
селище с над 500 домове 
и над две хиляди жители. 
При това то е между мал 
кото селища в общината, 
което и занапред расте и 
се разширява.

Известно е, че селища 
от подобен тип, наред с 
жилищното строителст
во, водят особена грижа 
за благоустрояването му 
и по-конкретно за архите
ктурно оформление на 
центъра. НаИстина за ед
но такова начинание са 
необходими големи мате
риални средства, които 
на желюшани (и не само 
на тях) недостигат.

Тези дни на Председа
телството на Междуоб- 
щинска^а регионална об 
щност в Ниш, разглеждай 
кй информацията за изра

ботка, приемане и прило
жение на градоустройст
вените

Приетото решение да 
се строи мелница в центъ 
ра на с. Желюша предиз 
вика доста спорове и не- 
доволствие на местната 
общност в селото. Желю 
шани желаят мелница, 
но не в центъра на село
то. Те съзнават, че една 
такава мелница отдавна 
е необходима и на село
то, и на Димитровградс
ка община, защото засега 
по мливо се отива в съсе 
дни общини.

зно щеше да се ползува 
центъра на селото. На 
желюшани е необходим 
градоустройствен план, в 
който центърът да бъде 
обособен като архитектур 
на (и културна) цялост. 
Преди всичко: в центъра 
трябва да се 
културен

разно съвещание с техни 
те родители на същата 
тема.

Инак, през следващата 
учебна 1988/89 година в 
средното насочено обра 
зование в Димитровград 
в първи клас ще бъдат 
записани четири парале 
лки, от които две машин 
на специалност, а по една 
правна и природо-матема- 
тическа. Във втори клас 
ще бъдат записани три 
паралелки по една от ве
че посочените 
сти.
клас работят по старата 
програма, което значи че 
ще има по две паралелки 
— в трети машинна и

планове на тери
торията на региона,, меж 
ду другото се констатира: 
,, неза до во л ител мото 
тоя ние по отношение 
градоустройствените пла
нове и несъгласуваните и 
непълни общински пред
писания за тяхното прове 
ждаие са

със-
на

построяват 
и младежки

дом, киносалон, библиоте 
ка, училище и други об
ществени здания. Още по 
вече, че тук вече има кул 
турен дом (който засега

предизвикали 
твърде отрицателни пое 
ледици, понеже е настъпи 
ла деградация на просто
ра чрез нерационално пол 
зуване, нарушаване на 
природния амбиент, зает 
рашаване и унищожаване 
на културните блага...".

Веднага да кажем, че в 
конкретния случай тази 
констатация не може сто- 
процентно да се прило
жи в „желюшкия случ
ай". Тук става дума за при 
бързано решение (за щас
тие узнаваме, че е отмене 
но), с което нецелесъобра

само носи това име), наб
лизо е..................... .... художествено ате- специално 

Трети и четвъртилие на „художника. П. Пе 
тров и т.н. Следователно, 
да се надяваме, че мелни
цата ще бъде построена 

друго място, а желю 
шани да потърсят израбо 
тка ма

на
природо-математическа, а 
в четвърти машинна и пр- 
иродо-техническа насока. 
Всички

градоустройствен 
като не забравятплан,

културните нужди на се- насоки вече са 
верифицирани от съответлото.
ните просветни органи в 
региона.Ст. Н. А. Т.
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БОСИЛЕГРАД: МЕЖДУ 
ОБЩИНСКА ФУТБОЛНА 
ДИВИЗИЯ ВРАНЯ ГРУ 
ПА ЮГ

В СУРДУЛИЦА Е ОСНОВАН БАСКЕТБОЛЕН 
КЛУБщФизическа култура „С РУ1 „Застава—ПЕЗ"

РЕГИОНАЛНА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ — Е клуба са се запленили около 40 талантливи за 
баскетболната игра младежи

Изхождайки от високия 
интерес на сурдулишката 
младеж за играта „между 
два коша", Общинската 
конференция на Съюза на 
социалистическата 
деж в Сурдулица иеотда 
вна раздвижи инициатива 
за основаване на баскетбо 
лен клуб. Тези дни иници 
атпвата-е претворена в 
дело: учредена е Скупщи

Четири гола на 

Роденко Захариев
НИШ

Победиха гостите мата на клуба и са избра* 
ни нейните органи и тела. 
Клубът е получил името 
„Застава — ПЕЗ", а още 
на старта в него са се за
пленили около 40 талант
ливи за баскетболната иг 
ра младежи.

„МЛАДОСТ" (Босилеград)
: „МЛАДОСТ" (Д. Врто 
гош) 4:0, (3:0)

ФК „А. Балкански" 
(0:1) ФК „Рудар" (Алексинац) 0:1

Футболистите на „Асен 
Балкански" претърпяха вт 
оро поражение

мла-!ха да отбелязат гол 
вземат двете точки.

Публиката бодреше 
машния отбор, но малка 
беше ползата от това. То 
зи път „А. Балкански" иг 
ра много по-слабо от

и да
Без по-голяма мотивиро 

вка, в петия кръг на таз
годишното 'футболно пър
венство, футболистите ма 
„Младост” от Босилеград 
извоюваха още една побе 
да. На своя терен 
бедиха

на дома- до- В ОК на ССМ изтъкват, 
че клубът има добри ус
ловия за дейност.

шен терен през тази про 
Този път от 

ния отбор па „Рудар” от 
Алексинац. Истина 
тровградчани 
толкова

лет. солид-

К. Г.дими- 
не играха 

играеше 
пред

ми
налата седмица, когато вс те по- 

едноимеиния от
бор от Долни Въртогош 
с 4:0, полувреме 3:0. Каз
ваме без по-голяма моти-

На 3 май т.г. на гроби
щата в село Смиловци на 
нашата мила, незабравима и 
непрежалима съпруга, дъ
щеря, майка сестра и етърва

лошо, 
се така да се каже ичките единадесет футбо 

листи се бореха за всяка 
топка и когато като гости 
победиха в Трупале.

вратата на 
отбор, но от няколко кон

гостуващия

траатаки — гостите успя- вировка, защото гостува
щият отбор настъпи с ос 
ем играча. Сигурно е ако 
беше комплектен босилег- 
радските футболисти щя
ха да играят далеч по-ор 
ганизирано и с по-голяма 
мотивировка. През второ
то полувреме, когато гос
туващият нямаше пика 
кви шансове, поне да из 
равни резултата, футбо
листите па домашния от 
бор просто се поиграва- 
ха не само с футболисти
те на другия отбор, но и 
с нервите на зрителите.

Инак, п този път Р. За-

Младена—Дена 
ТодороваПЪРВА ОБЩИНСКА ДИ 

ВИЗИЯ — ПИРОТ
отбор в своята дивизия.

Голове за „А. Балканс
ки" отбелязаха 
Мптов и Мики

ФУТБОЛ —ПИОНЕРИ — 
ПЪРВА ГРУПА

Драган
Иванов

от с. Смиловци
щс даваме
ШЕСТМЕСЕЧЕН ПОМЕН

Поканвахме роднини, бли 
зки и познати да участвуват 
в помена.

Опечалени: съпруг Станое, дъщеря Даниела, май
ка Христина, брат Васил, сестра Грана, девери Стоян 
и Йован, етървн Милица и Дивна, зълва Миряна и зет 
Миле, внучета и множество роднини, близки и познати.

ГОСТИТЕ ПО-ДОБРИ И С 
ДЕСЕТ ИГРАЧА

„Партизан "(Желюша) — 
„Темац” (Темска) 3:5 (1:2)

ПОРАЖЕНИЕ НА 
„А. БАЛКАНСКИ"

И в четвъртия кръг на 
пролетния Дял на първен 
ството футболистите на 
„Партизан" от с. Желюша 
не успяха да зарадват сво 
нте привърженици. Този 
път загубиха на домашен 
терен от отбора на „Те
мац” с 5:3. Известно вре
ме гостите играха с десет 
играча, но и това не беше 
от значение за слабия от 
бор на „Партизан”, който 
с четвъртото си поредно 
поражение спадна в дол
ната част на табелката.

В пролетния Дял на 
първенството пионерски
ят състав на „А. Балкан
ски" загуби на своя терен 
с 8:2 от „Ястребац” от 
Ниш. Гостите бяха мно
го по-силни във всички 
елементи на футболната

ВЪЗПОМИНАНИЕ
На 11 май г. 11 часа на 

димитровградските гробища 
ще дадем
ШЕСТГОДИШЕН ПОМЕН

хариев показа, че е извън 
реден
бър реализатор. Той сам 
отбеляза четирите гола 
макър че с добре пазен.

футболист, и до-

игра и нанесоха тежко 
поражение на димитров
градския отбор.

на

Зсрица Пецева
М ЯД. Ставров от Димитровград 

Времето минава, но ни
кога нс ще заличи спомена 
за твоя светъл лик. Отиде в 
цветуща младост и ни оста
ви вечно да тъжим по теб.

Опечелени: майка Цена, баща Георги, сестра Тодо
рка, братя Тодор и Златко, снахи: Гина и Дана и др. 
близки, роднини II

Регионални първенциШАХМАТ

паха 10 отбора от дссст 
общини: Ниш, Пирот, Ба 
бушница, Димитровград, 
Мерошппа, Гаджпн хап, 
Долсвац, Прокуппс, Кур 
шумлпя. Първото място 
спечелиха, димIггропградча 

съответно

Шахматният отбор 
основното училище „Мо
та Пи яде” в Димитров
град в състав: Васил Сто
именов (У1-3), Зоран Мила 

(VIII-!), Анатолий Пе- 
(УШ-2) и Рокн Стой

на

МЛАДЕЖКА МЕЖДУОБ 
ЩИНСКА ФУТБОЛНА 
ДИВИЗИЯ

познати.

нов ВЪЗПОМИНАНИЕцев
менов (У-2) под ръководе ни ,а второ, 

трето Ниш и Прокупие, с 
точка п половина

На 24 април 1988 година се 
навръшватФК „ЛУЖНИЦА" _ ФК 

„А. БАЛКАНСКИ" 1:0 (0:2)
преподавателятвото на

физкултура Васко Сто
на 16 април т.г.

предно ТРИ ГОДИНИтях.именов,
на регионалното 

състезание 
първо място и се класира 
за републиканско 
замие.

В състезанието участву

Републиканското състе 
запие ще се проведе в 
Куршумлийска баня от 
29 април до 2 май, т.г.

от смъртта на нашия скъп и 
незабравим съпруг, баща, брат 
и дядо

шахмат-
спечелиПродължава серията от 

успехи на младежкия съ
став на „Асен Балкански”. 
Този път те победиха „Лу 
жница" от Бабушница с 
2:1, като още веднаж по
твърдиха, че нямат равен

по

състе-
Петрун Н. ДимитровСт. Н.

от Босилеград 
Скъпи наш! Въпреки че времето неумолимо те

че, твоя светъл образ не изчезва от нашите сърца. На-
изпълва

НА „СВОБОДА” В ПИРОТНА КРОСА

Победи Юлия Каменова против н иай-обнкновената 
нашите сърца със спомени и тъга.

Твоя кротък поглед от старите снимки и твоето 
добродетелно сърце ни карат да преобразим тъгата в 
стремеж към работа и щастие, което всеотдайно

всекндневност

ПОПРАВКА
Както изтъкна треньо

рът на димитровградски
те лекоатлегици АЛЕКС А 
НДЪГ МАРКОВ

ат-Добрс подготвените
„Железничар" 

високо
класираха на кроса па 

~Слобода" » Пирот, кой- 
на 9 април 

зае

В миналия брой 
на в. „Братство"

„Инекс-

ти
в летици на 

от Димитровград пн желаеше.
И тази пролет, когато животът се 

следваща, ти ще живееш в нашите 
човечност И благородно ще бъдат подтик и на

буди и всяка 
мисли. Твоята 

паши*

конкурса на 
Сточар" — Димитро- 

допусната

димит- 
сс готвят засс ровгранчани 

юбилейните кросови бяга 
„Борба", които

вград е 
грешка. За ръководи 
тел на комерческия 

ТО „Ине-

то се проведе
Юлия Каменова

в своята ,ка- 
Еленко-

пия ма в. 
ще станат па 24 април в 
град Кюприя. Тогава щ,е 

възможност да сс
известния

те деца.
т.г. На 24 този месец ще посетим твоята вечна къща 

отново да възвърнем спомените и да залеем със сълзи 
н циетя*

първо място 
тегория* Даниела

Неиад Петров, пиоие 
Саша Петров, юпо- 

второ МЯСТО.
25 състсза

сектор на
кс-Сточар" е отпеча- 

необходи-
имат

ва и Вечно скърбящи:
съпруга Надежда, син Радко, дъщери Любица и Цон- 

снаха Митра, зетьове Стефан и Васил, сестра Ми-
Впкторня.

срещнат и с 
спортен педагог 
дар Петрович, който про
явява интерес за развити 

атлетиката в Дн- 
М. А.

тано, че е 
мо завършено 
виеше, а 
се чете

Алсксаири и
ша, заеха

И останалите
полу- 

трябва ла 
ВИСШЕ об-

ка,
лаика, инуцн Димитър н Петър, внучки 
Борка и Наташа и други многоброции роднини.

Димитровград се 
до десето мяс-

тели от
класираха

сто па 
мпгрошрад.раяование.

•го.
СТРАНИЦА 11

БРАТСТВО • 22 АПРИЛ 1988



сагиРа * забава
ИЗ „БЛЯСЪЦИ НА ОСТРОУМИЕТО"

Полза
Да притежаваш, без да се ползуваш, 
не е нищо.

Езоп

Заузвърнул якуту!Магаретата биха предпочитали сла
мата пред златото.

Хсраклит
— йедън йе „със шиПер че 

народатЛАма не йе...
Да речеш 

га раниш" кико
Еве избирамо най-различни вункционе- 

ри. И йоще требе да бирамо.
Преди това на ст,брания оратимо кико 

това требе да буду съглам човеци: и добри, 
и работни, и правични, и ... Кига слушайе- 
мо йоще тъгай я върте главу: куде че най- 

баш теквия/ дънъска народ се изитри, 
йедно орати, друго мисли, а трето праи... 

— А има — има!* — каже ми Ставрия.
кротко, ем

кажеПодаръците са всякога еднакви, ра
зличава ги само начинът, но,който 
ги правят.

Сснска

Малко се цени онова, кое го е лесно 
достъпно. демоПстроний

Всеки охотно слуша, когато го уго
варят да яде или да живее.

Петроний

емЕве я знам йодно момче: 
скромно, ем учевно, ем работно ...

— Па защо не га предложиш за вунк- 
циоиера? — питуйем га я-

— Ещо па я да га предлагам — оно йеЗаслужава пълно одобрение онзи, 
който съединява приятното с. полез
ното.

вече предложено ...
— Ама оно и я знам йедно текова — 

реко я!
Хораций Тия до нас що седеоше и они почеше 

да орате кико и они знайу по йедно теко
ва момче и дека и она заслужуйу да будуПочестите носят доходи.

Овидий вункционери ...
И тека од дуМу на думу — искарамо. 

целу сурийу добра момчетия*
Минуше изборите за Ставрийното .мом

че — и истина: избраше га.
„Бре тия Ставрия — мислим си ^ — 

он ти йе бре роден да буде прав кадровъц" 
— помисли си я.

Мину йедън месец и срето я Ставрий
ното момче у чаршийуту. Чекам ко порано 
да ми каже „Добърден", ама оно ме погле
да, виде ли ме, не виде ли ме

Най-скъпо ми струва онова, коего 
ми е подарено.

Монтен
Перица Илиев БЕЗ ДУМИ

Честта и изгодата не спят в едно и 
също легло.

ВИЦОВЕ Сервантес
СНАМЕРИЛА СЕ

— Това минава всички предели! — разсър
дил се мъжът; — Пак няма обед. Отивам на ре
сторант.

— Почакай пет. минутки — казала жената.
— Какво, нима за пет ,минути обедът ще 

бъде готов?
— Не, но и аз ттте ида с теб.

не знам,Онова, което не ползуваш, е тежък, 
товар. ама си замину и нищо не рече.

„Е, не ме йе видело момчето, малко ли 
су му са бриЬе легле на главу” — реко си я.

Не мину ни йедна неделя, пак га срето 
у чаршийуту. Пак гледам я че ми каже ли 
добърден, ама оно ме поизгледа и мину ко 
през турска гробища ...

„А теквая ли йе работа! — 
чекай да видим Ставрийу кво че каже 

съга".

Гьоте

Ако човек не се нуждаеше от храна, 
от облекло, от жилище, от удобст
ва — той завинаги би останал в 
животинско състояние. помисли сиСЪСЕДИ

— Вашите кокошки всеки час минават в мо
ята градина.

— Това си и предполагах щом повече не се 
връщат.

„ В. Г. Белински

Тамън помисли това, ете ти га Ставрия 
иде, посърнул, стущил се кока све живо йе 
покопал.

Подаръците назад не се взема г.
Пр. Мериме

Кво си бре Ставрийо ощумел, ква 
беля те йе снашла — питуйем га и дзебне 
ми около сърце да не йе най-лошото.

/ОчМ.ПЕТР0В~-----7Г-----------------------------------

Неактивни активисти
— Ама кво да ти распраям —

— не йе за распраяше! Сечаш ли 
ва момче що орати дека „Добро йе 
то!" Истина беше добро. Ама 
срете, погледа ме и диже нос, замину 
никога не йе сретъл. А чуйем 
да раздава акъл за било и небило . . . Съглам 
заузвърнуло якуту!

рече он 
се за оно- 

момче- 
еве оточкаме 

кока 
дека почело

— Брей тамън бе 
търлям нос, ама съга 
вишъл кико <йе. Ама не йе 
джабе: „Дай му 
Само мене

решил и я да ти на- 
нема вайда. Сам си 

казал народат 
— да му. чуйеш глас!", 

ме радуйе дека све йе до време!
влас
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