
Врдоетй» _ Указ на презйдейта на 
СФРЮ Иосип Броз Тито от 
14 февруари 1975 година из
дателство „Братство” е удо
стоено с Орден братство и 
единство със сребърен венец 
за особени заслуги в област
та на информативната и гра

фическа дейностЛ^МСТЗДДКНДБЪПГАРСКДТА НАРОДНОСТ В СФР ЮГОСЛАВИЯ ^ и за при
нос в развитието на братст
вото и единството между
нашите народи и народностиГОДИНА XXIX ф БРОЙ 1352 • 13 МАЙ 1988 Г. ф ЦЕНА 100 ДИНАРА

КОМИСИЯТА НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА СР СЪР-
пш№тЛОЖИ КОНЦЕПТ ЗА РЕФОРМА НА СТО
ПАНСКАТА СИСТЕМА КОНФЕРЕНЦИЯТА НА СЮК ЩЕ СЕ СЪСТОИ ОТ 29 ДО 31 МАЙ В БЕЛ

ГРАД .

Минимум норми,
максимум
самоинициативи

ТРИ РЕФОРМИ
СТАНОВИЩАТА НА КОНФЕРЕНЦИЯТА ТРЯБВА ДА ПОДЧЕРТАЯТ 

ТРИ ПРИОРИТЕТНИ ЗАДАЧИ: РЕФОРМА НА СТОПАНСКАТА СИСТЕМА, 
РЕФОРМА НА ПОЛИТИЧЕСКАТА СИСТЕМА И РЕФОРМА НА СЪЮЗА 
НА КОМУНИСТИТЕ

Конференцията на Съюза на юго- 
славските комунисти ще се състои от 
29 до 31 май в Център „Сава” в Бел
град — бе решено на заседание на 
Председателството на ЦК на СЮК. В 
работата на това най-голямо събрание 
на югославските комунисти в между- 
конгресмкя период ще участвуват 786 - 
делегата — 585 са избрани в базата, 
а 201 са членове на органите на СК, 
които имат права и длъжности на 
делегати. Конференцията ще работи в 
пленум и групи, които няма да бъдат 
формирани по „сектори”, както се 
прави на конгресите. Този начин е 
избран, за да се създаде възможност 
за изказване на възможно най-гол ям 
брей делегати.

Председателството на ЦК на СЮК 
прие проектопредложение на станови
щата, които трябва да бъдат приети 
на Конференцията. Обща е оценката, 
че становищата на Конференцията 
трябва да подчертаят три приоритет
ни задачи: реформа на стопанската 
система, реформа на политическата си
стема и реформа на дейността на Съ
юза на комунистите.- Също така е не
обходимо ясно да се каже какво може 
и се налага веднага да бъде реализира
но и кои въпроси (понеже не могат 
да бъдат рещени на Конференцията 1 
поради уставното й положение) тряб
ва да бъдат интензивно разгледани в 
предконгресния период, за да бъдат ус 
.иешно разрешени на XIV конгрес.

• Обществената собственост може да укрепва са
мо при пълно спазване закономерностите на модерно
то стоково производство

• Никакви организационни шемп не могат да се 
натрапват на трудовите колективи, ни вътре, 
между предприятията

• Държавата трябва да бъде изключена от прие
мането на делови решения и от -мериторното оценява
не на същите

нито

I

Комисията на Предсе
дателството на СР Сър
бия тези дни обнародва 
становищата във връзка 
с предстоящата стопан
ска -реформа, в които ме
жду другото се изтъква:

Основа на реформата 
на стопанската система

да бъдат обхванати реал
ната , амортизация, мате
риалните разходи и лич-

Дебюрократизацията 
изисква да се сведат до 
необходимото равнище 
интервенциите на обще
ствено-политическите об-трябва да бъдат решения, 

които ще обезпечават по
вишена ефикасност 
стоянно укрепване на об
ществената 
Обществената 
пост може да укрепва са
мо при п>лио спазване на 

мо

щности и организации и 
др се създаде 
демократически 
зъм за приемане на реше
ния по въпроси на сто
панската система и сто
панското развитие. Необ
ходимо е да се преразгле
дат икономическите фун-

съответен
механи-

и по-

собственост.
собстве-

закономерностите на 
дерното стоково произво
дство. Основен стопански 
субект трябва да бъде 
предприятието, което ра
боти съгласно принципи
те на стоковото произвол 
ство и 
критерии и, 
и коном и ческите 
мерности, да утвърждава 
цената на произведенията 

печал-

кцин на федерацията, за 
да се афирмират най-съ- 
ществените, с които сет
не по рационален начин

иконо-щс се съгласуват 
мическите функции на. рс 
публиките и 
ните.

икономическите 
спазвайки иокрайни-

зако но- БЕ ОТКРИТ ВЪЗПОМЕНАТЕЛНИЯТ КОМПЛЕКС „СРЕМСКИНА 8 МАЙ 
ФРОНТ”

ните доходи, относно ре
алните разходи 
фактори на производст
вото. ВЕЧЕН СПОМЕН 31 ВЕ1МТ1 ЕПОПЕЯна всичкиси и да реализира 

бата. Спазването па тези
принципи подразбира с 
цената на произведението (На 3-та стр.) \ иомемателния комплекс ние отдаваме 

почит ма
Паметникът е символ на славно 

за по- единиците на славната Пър-то пи минало и вдъхновение 
триотизма, за реафирмация на основ 
ните стойности на нашата революция 
— братството и единството, отговорно 
стта, единството на думите и делата 

етическите й норми

в този брои: ва армия, конто с героичната си ата- 
12 и 13 април 1945 г. пробиха 

завинаги в полята
ка на
фронта, оставяйки 
и окопите на Сром над 13 000 бойци. 
При това си спомняме и за загиналите 
бойни на Втора и Трета армия, които . 
в тази единна операция непосредстве-

и Скупщината наИзбори в Председателството

ТАЙ^О6 ГЛАСУВАНЕ В СКУПЩИНАТА (СТР. 3, 
ХРОНИКА НА ЮЖНОМОРАВСКИ И НИда 
РЕГИОН 1на гтпК
Разговор с делегат пРеД^?и<^’е|ир0,]^ХОДИМО Е 
СТАНОВИЩАТА СА ЯСНИ — НЕОЬ, / 6 СТР.) 
ДЕЙСТВУВАНЕ „ (
Кръгла маса в ТО „Димитровград стрч
ДВИГАТЕЛИ НА ПРОГРЕСА ('
Клисура
СЕЛОТО СТАРЕЕ...
ДА СЕ МОБИЛИЗИРАТ 
ЖКИ СИЛИ

и на
комплекс „Срем-Възпомепателният 

фронт", който е построен предим
но около

съдействуваха па Първа армия. 
Днес отдаваме признание и на смели
те воини на съветската Червена ар
мия, от чиито редици 1100 бойци поло
жиха животите си в Срем. Спомняме 

600 бойни от П>рва Ор

носки
с доброволни даренияно

над 150 трудови100 000 граждани н на
цялата страна, бс откритколективи от 

на 8 май от председателя па Предсс-
СФР10 Лазар Мойеон. си и за онези 

мИц на.
рия и за загиналите 
тпзапн — гарнбплдннцн.

дателството па 
В речта си

Мойсов между другото изтъкна: 
— С тържественото откриване па въз-

отсчствено-фроитовска Бълга-
италнанскн пар

ии големия народен ми-(на 8 СТР.)
ТВОРЧЕСКИТЕ МЛАДЕ- 

(на 10 СТг»)
ти мг



НАС |И У| ПО СВЕТА
НОВИНИТЕ СТЪЛКНОВЕНИЯ ДНЕС

ЙОСИП ВЪРХОВЕН ПОСЕТИ САЩ

ВОЮВА СЕ Н КОГАТО Е МИРОтношенията постоянно 

укрепват В богатия съвременен свят бедата е най-голямата епидемия- 
При това не престават и военните конфликти — от Втората 
световна война насам са загинали около 17 милиона души, 
понастоящем се водят 25 войни. Сега идеоложките разлики са 

' все по-голяма причина за избухване на стълкновения

а

миналата седмица ВърховецВ разговорите, които през 
води с президента Рейгън и с министъра на външните работи 
Шулц е оценено, че икономическото сътрудничество между 
двете страни е твърде успешно и постоянно укрепва.

войни 11 се водят поради жесто- 
стълкиовения на идеи. От те

зи, така наречени идеоложки во- 
й Латинска Аме

( Прогресивните сили в света, 
особено движението на необвър
заните, с оправдание търсят да се 
запази мира, а спорните 
си да се решават на мирен-начин. 
В усилията си за по-справедлив 
свят те съсредоточават силите си 
за създаване па условия за пре
махване ма бедата, която — как- 
то подчерта Лазар Мойсов, пред
седател на Председателството на 
СФРЮ при откриването на завър 

Белград
министерска среща на „Групата 
77" — в богатия свят е най-голя
мата епидемия. Стига се до аб
сурдно положение, каза той, и 
бедните финансират богатите и 
техните ограничени средства се 
преливат в развитите страни. Ни 
то приливът на капитала от ко- 
мерческите банки практически 
пресъхна. Нови заеми се дават 
само за отплащане на старите. 
Длъжниците станаха износчици 
на капитал — и това към богати
те, индустриално най-развитите 
страни. Целокупните капиталов
ложения в страните—длъжнички 
едва ли са ма равнище на просто 
то възпроизводство...

ки
Отношенията между СФРЮ 

и САЩ са добри и са в поето 
янен възход, но има още неиз 
ползувани възможности за ук
репването им —е подчертано 
между другото в разговора па 
члена на Председателството на 
СФРЮ Йоснп Върховец и ми
нистъра на външните работи 
на САЩ Джордж Шулц. В то
зи разговор, както и в разгово 
ра между Върховец и амери
канския президент Роналд Ре 
йгън е констатирано, че Югос
лавия и САЩ могат и занап
ред да развиват сътрудничест
вото си и откровено да реша
ват проблемите, които се явя
ват. Рейгън и Шулц са изрази 
ли уважаването си за междуна 
родната роля на Югославия и 
мястото й в движението на не 
обвързаните. Обсъдени са по 
вече .международни въпроси, 
отделно отношенията Исток — 
Запад.

По време на разговорите е 
обсъдено и икономическото съ

йии, пет сс водят 
рика. В Колумбия тези стълкно
вения датират още от 1958 г. В 
Салвадор стълкновенията 
маха през 1979 г. Причина за из- 

бе аграрната рефо

въпро-

започ

бухването им 
рма. Миналата година между ге- 

движение „Фарабуидорилското 
Марти" и правителството се води 
ха преговори, но безрезултатно.

Гватемала дати-шилата се неотдавна в
Конфликтът 
ра от 1966 г., а в Перу от 1980 г. 
В тази страна герилците се борят 
срещу демократическото прави- 

бомби

в

ПОподмятаттелство
градовете и вършат 
на пътищата и 
линии. Затова голяма част от на-

саботажи
железопътнитеЙосип Върховец

извънредноселението живее в 
положение. В Никарагуа войната 
започна преди осем години. Пре
ди един месец се водиха прегово 
ри за прекратяването й- Известно 
примирие се чувствува, макар 
контрите от време на време пред

икономическа стаби
лизация и на ангажимента с 
Международния валутен фонд. 
Предвестено е също така, че 
САЩ ще участвува в междуна 
родните програми във връзка 
с репрограмирането на югослав
ската външна задълженост.

ма

че

вестяват акции.
трудничество между двете стра 
ни и същото е оценено като 
твърде успешно. Американска
та страна е потвърдила, че аме 
риканският пазар е открит за 
югославски стоки, а повторно 
е изтъкната подкрепата на 
САЩ на югославската програ

Когато се касае за гражданс
ките войни трябва да се подчер 
тае, че тези войни не водят само 
„заинтересованите" вътрешни си
ли, но, се намесват великите 
(СССР и САЩ) и регионалните 
сили. Примери има повече. Най- 
изразителният е в Афганистан къ 
дето СССР оказва помощ на пра
вителството, а САЩ на въстани
ците. Под водачеството на Горба 
чов обаче СССР започва да узна
ва и да извлича поуки от такава 
намеса. Очаква се че подписано 
то неотдавна споразумение в Же 

. нева между Афганистан и Пакис 
тан (гарантираха СССР и САЩ), 
да даде резултат. Още повече ако 
се има предвид, че СССР оповес
ти, че ще започне да оттегля си
лите си от Афганистан от 15 
май, т.г.

Йосип Върховец води разго 
вор и с генералния секретар на 
ООН Перес де Куеляр. Подчер 
тано е, че ООН и СФРЮ имат 
„същи или твърде тъждестве
ни становища" за .повечето ме 
ждународни въпроси.

ЗАСЕГНАТ Е „ТРЕТИЯТ СВЯТ"

Без оглед усилията на прогре 
сивните сили, фактите и последи 
ците са катастрофални. От Втора 
та световна война досега във во
енни конфликти и стълкновения 
са загинали около 17 милиона ду 
ши, а днес се водят 25 военни 
конфликти. Поразяващ е и фак
та, че войните днес се во
дят в страните на така нарече
ния трет свят. Досега в тях са 
загинали около 3 милиона души. 
От това число три четвърти са за 
гинали в Азия и Африка..

Какво

ЮГОСЛАВСКО-ТАНЗАНИЙСКИ ОТНОШЕНИЯ

Традиционно приятелски връзки
По време на официалното четиридневно посещение (от 

3 до 6 май) на министър председателя и пръв подпредседател 
на Танзания Джозеф Вариоба в нашата страна е подчертано 
значението от по-нататъшното укрепване на отношенията 
между двете страни. характеризира днешна 

та война? Освен войната 
Иран и Ирак днес 
тотални войни между 
няма. Наистина, Виетнам и Юж
на Африка пряко или чрез посре 
дници продължават с военни ин
тервенции. Типична война

С госта на Танзания, който 
в нашата страна пребивава по 
покана на Съюзния изпълните 
лен съвет водиха разговори Бр 
анко Микулич, председател на 
този съвет, Лазар Мойсов, пре 
дседател на

политическо разбирание и тра 
диционното приятелство, изос 
тава зад обективните възмож
ности и потреби на двете 
страни.

Вариоба посети няколко тру 
дови организации, в които бя
ха обсъдени възможностите 
за установяване на сътрудниче 
ство с предприятия в Танза
ния-

между 
практически

държави

Някога и историята на конфли 
кта, и изходът му са съвсем ясни,

оба- 
Започ-

СФРЮ, и Бошко 
Крунич, председател на ЦК на 
СЮК. В сърдечните и приятел

че днес е гражданската, 
ват я въстаници, които искат да 
изменят порядък, власт или да се 
отделят от страната си. В Ангола 
и Мозамбик

но те не престават. Пример 
това

заски разговори е констатирано, 
че билатералното сътрудниче 
ство, въпреки извънредното

е палестинският въпрос. Все 
докато палестинците не получат 
сво,я Държава конфликтът не ще 
се реши. Това впрочем търси це- 
лият прогресивен свят.

например още от 
независимостта 

гражданска-
получаването на
досега не престава 
та война. Някои страни се борят 
за да осуетят или потушат актив 
постите на свои групировки, сек
ти или

ПРЕЗИДЕНТСКИ ИЗБОРИ ВЪВ ФРАНЦИЯ
Решение

то на въпроса ще стане по-скоро 
ако в Израел' 
дава подкрепа, 
името и човещината. Нахлуване
то на израелците в ,Щжен Ливан 

чпреди десет дни 
че апетитите на завоевателите не 
престават.

Преизбран е Митеран
САЩ, която муЗа пети президент на Френската Пета република е избран 

71-годишният Франсоа Митеран, който и през изтеклите 
години изпълняваше този пост в Елисейския дворец.

На проведения втор кръг президентски избори на 8 май за 
него са гласували 54 на сто от избирателите. Неговият 
Жак Ширак, досегашен премиер на френското 
който си подал оставка е получил 46 на сто гласове.

За нов премиер е назначен Мишел Рокар.

народи. Индия това прави 
със сикхите, Шри Ланка с тами- 
лците си и пр.

и в
надделее съзна-седем

ПРИЧИНИТЕ СА ОТ ИДЕОЛОЖ 
КО ЕСТЕСТВО

Казахме, че г
йни са граждански. От 25-те

ривал показва обаче,правителство
повечето днес во- 

: днес В. Б.
СТРАНИЦА 2

БРАТСТВО ф 13 МАЙ 1988



Минимум норми, 

максимум самоиницнативи
(От 1-ва стр.) трудовите колективи, 

то вътре, нито 
предприятията.

НИ НО нейната 
трябва да получи 
мении форми. Трябва 
силна и 
жава на малко

интервенция 
съвре-между 

Настоя
щите организационни об 
лици на сдружения 
могат

Мотивът на предприя
тието при условията нина

отговорна дър-стоковото производство е труд
да имат определно

пунктове 
на интервенцията .Дър
жавата трябва да бъде из 
ключена

да осъществи възможно 
по-голяма печалба. От 
чалбата се отделят 
ства за обществено опре
делената акумулация, а 
всичко останало, като ре
зултат на добра работа, 
успешна развойна . поли
тика, предприемаческа и 
новаторска дейност, само- 
управително се разпреде
ля от работниците в ко
лектива. От тази част на 
печалбата се

пе- място в предприятията, 
но не е нужно да 
яват като

оред ее яв-
задъл жител ни.

от приемането 
на делови решения и от 
мериториото оценяване4облици на сдружаване.

Петар Грачачниь:

ИЗБОРИ В ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО И СКУПЩИНАТА 
НА СР СЪРБИЯ

Д-р Борисав Йович
Реформата на стопанската система 

ясно разграничаване на самоуправителното реша
ване от деловото ръководене, да се рационали
зират техните облици и да се установи пълна 
говорност в рамките на компетенциите им. В ра
мките на закона и решенията на работнически
те съвети деловите органи трябва да имат пълна 
свобода на действуване според професионалните 
си способности и да носят пълна отговорност за 
осъществените резултати.

изисква

Тайно гласуване 
а Скупщината

от-

ПЕТАР ГРАЧАНИН БЕ ИЗБРАН ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА СРС, А БОРИСАВ ЙОВИЧ 
ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКАНСКАТА СКУП 

- ЩИНА
© На заседание, състо- ден, бяха из.вършени с та 

яло се на 6 май, Предсе- йно гласуване. Така реши 
дателството на СР Сърбия ха 285 делегата, които 
единодушно избра ПЕТ
АР ГРАЧАНИН 
дател.

Петар Грачанин, .гене
рал-полковник в пенсия, 
е роден 1923 г. в Светоза 
рево. Завършил е висши 
военни училища. В НОБ 
е .участвувал от 1941, но
сител на
споменица" и народен ге
рой- В СЮК членува от 
1942 година. Бил е комен
дант на Белградска арме 
иска област и началник 
на Генералщаба на ЮПА.
В два мандата е бил член 
на ЦК на СЮК. Член на 
Председателството на ЦК 
ма СК в Сърбия-

Алексаидар Митрович 
бе избран за подпредседа- проведени 
тел ма Председателството 
на СРС.

ф Изборите в Скупщи
ната па СР Сърбия, кои
то се състояха на същия

увеличават 
личните доходи и се отде
лят средства за инвести
ции
По този начин се изявя
ва двойната роля на ра
ботниците в самоуправп- 
телния социализъм: 1) ка
то непосредствени произ
водители и 2) като носи
тели на стопанските ре
шения- Така се насърча
ва материалната заинтере 
сованост на работниците 
за укрепване на акумула? 
цията и за постоянно по
вишаване на собствения 
стандарт. Стопанските ре
шения се приемат при ус 
ловията на пазарно-плано 
ва стопанска дейност и

в предприятието.

• Свръзването и интегра
цията между предприяти
ята трябва да бъдат обу
словени от съвременната 
технология, изискванията 
на домашния и световния 
пазар и от икономическа
та мотивация- Законопре- 
дпнеанията не могат да 
налагат 
облици, нито \пък да ог
раничават трудовите ко
лективи при изнамиране- 
то на най-добри органи
зационни решения-

За да се създаде еди
нен югославски пазар ка
то обща рамка за всички 
стопански дейности, е йе

на същите. Обаче трябва 
да се запази и подсили 
контролната ^ функция- 
Платежният оборот тряб
ва да бъде върнат на бай 
ките, а службата по об
ществено 
да се превърне в служба 
по финансов контрол и 
инспекция, като при то
ва федерацията проверя
ва спазването на съюзни
те закони в пялата стра
на. На тези основи тряб-. 
ва да бъдат учредени и 
останалите служби по ко
нтрол и инспекция- Сче- 
товодствената и евиденци 
оннат'а системи трябва да 
бъдат съществено нама
лени съгласно новото по
ложение на предприятие
то при условията на па
зар»
ПОСТ, ОТНОСНО II В
област трябва да се из
върши радикална дсрегу-

присуствуваха на изборна 
та сесия- За новия пред
седател на скупщината 
д-р БОРИСАВ ЙОВИЧ ГД 
асуваха 255 делегата.

Д-р Борисав Йович е ро 
ден 1928 г. в Никшич, об 
щина Баточина в Сърбия- 
Завършил е Икономичес- 

„Партизанска ' ктг факултет и е доктори- 
рал на същия факултет. 
Член на СЮК от 1951 го

за предсе

счетоводство

организационни

дина. Понастоящем * е 
член на Председателство
то на ЦК на СКС.

Делегатите избраха и 
двама подпредседатели на 
Скупщината: КРЪСТА АВ 
РАМОВИЧ и ВЕЛИМИР 
ВУКСАНОВИЧ. За третия 
подпредседател ще бъдат 

нови избори, 
понеже двамата кандида
та от Косово Ферат Ахмс 
ти н Истреф Келменди 
не получиха необходимо
то мнозинство гласове.

при пълна икономическа 
отговорност на колекти
вите, включително и

дей-
тази

гата стопанска

лаппя-
Положението на образо 

ванпето, науката, здраве- „ОСНОВНИ НАСОКИ ЗА РЕФОРМА НА СТОПАН 
СКАТА СИСТЕМА”
ИЗ

опазването, културата' и 
обществениостаналите 

дейности не с рошено до
бре. Принципът за свобо
ден обмен па труда е де
формиран в парафискал- 
но взимане от дохода при

Без задължително 
планиране

Комисията за реформа на стопанската система, 
която бе сформирана п началото на март от Съюзния 
изпълнителен съвет, тези дни обнародва документ „Ос. 
попий - насоки за реформа па 1 ■ стопанската система .

становища на Комисията
с |,111<Л!рСМС1 ШО IЮДОПуСТИ- 
мо влошаване па матерп* 

положепис па об- 
дейности. Си-

Тук посочваме 
Иви връзка е планирането.

, Задължението да приемат развойни планове зана- 
ОбщеСТВС! Ю-П0ЛИТ11Ч0СК11ТС об- 
в областта на стопанската ии-

оеиовннте
алпото
щест пените 
сте мата на самоупрашпе 
лпитс общности

пред трябва да имат 
щипеш и организациите 
фраструктура., Трудовите организации, като самостоя
телни стопански субекти, сами ще решават трябват 
ли им планове, какво трябва да бъде съдържанието 

колко дълъг да бъде периодът за реализация на 
“ изхождат от особеностите па дейността 

технологическото развитие4 в

на ш н е
обходимо да се осъщсст- 

движеиие 
труд, обхце- 

зиапия

начинът па 
па обще-

ресите и 
финансиране 
отвените дейности ме да-

криваие на предприятие
то, когато 
изпълнява поетите задъл
жения.

БЕЗ ОРГАНИЗАЦИОННИ 
ШЕМИ

свободнови:то не може да
стоки,па мм п

същите, като 
си и интензитета па

ствеп капитал и
цялата територия; ук- 

па динара
доха задоволителни резул- 

е пообходп-па като гаги и затова 
мо да бъдат преразгледа*

ренване 
национална валута; един- 

и ефикасна система па 
отно-

сноя отрасъл-
Тук възниква въпросът па 

по-политпчсскп общности ццо приемат плановете 
организации по са длъжни да

кои основни обществе-
за да бъдат пзпамере-
по-целесъобразпн ре-

ис е пеоб-

на |Щ,
нии ко/ /ом ическите 

шения с чужбина.
сн, когато трудовите 
приемат планове? При това обаче трябва да се има 
предвид, че при условията на деловата автономия ма 

орга 11пзаш и 1 иконом» 1ческ I гге функции

Големината н оргаииза- 
структура на

пм
шения- Оттам 
ходимо те да бъдат нпе-

ционната 
предприятието трябва да 
произтичат от 
но-техническите - 
на съвременното произво
дство и (уг пазарните ус
ловия- Никакви шеми 
могат да се натрапват

СИЛНА ДЪРЖАВА НА 
МАЛКО ПУНКТОВЕ

натрудовите
ОГТО п съдържанието па техните планове* се свеждат 

посредническа ч облягаща се на пазара икономи 
политика с подчертано иеадмипистратниен хара

ктер па обществените планове.

матсриал- сеии в Конституцията>паоснови
СФРЮ като задължител* 

обли*
ДОИ/у нас държавата тря* 

важна роля 
процеси,

пи организационни ческа
бва Да има 
в стопанските

не ци.
на
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УРОНИКД НА ЮЖНОМОРДВСКИ РЕГИОН
ИЗБОРНО ЗАСЕДАНИЕ В СКУПЩИНАТА НА 
ЮМРО

В ЮЖНОМОРДВСКИ РЕГИОНОТ ИЗБОРНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА МОК НА СКС

ПО-ОТГОВОРНО КЪМ ЗАДАЧИТЕ Първа грижа 

развитието 

региона
на СКседател па МОК 

ЗОРАН ЯНАЧКОВИЧ из 
тъкна:

ф За нов председател е избран Зоран Яначкович, 
а за секретар на Председателството е преизбран Бо
жидар Стоянович

— Нашият народ, рабо 
тпическата класа, бойци 
те и младежта па Леско- 
иац п Враня и всички дру 
ги среди приеха политика 
та па Ос мото

ЦК па СКС. Те знаят 
какво приехме и какво на 
истина направихме и зато 
па решително настояват 
за осъществяване па при 
етата политика. В послед 
овател I ю го 11 ровеж даме
па становищата и курса 
па Ос мото заседание на 
ЦК па СКС виждам исто
рическия шанс за преодо 
ляваме па изостаналостта 
па този регион. Затова 
нашето отношение към 
Осмото заседание ма ЦК 
на СКС не може да бъде 
рутинно и формално, по 
творческо.

С избиране на нов пре
дседател на МОК на СКС 
и приемане на’ отчета за 
работа през изтеклите две 
години и плана за работа 
за предстоящите две го
дини приключи изборна
та дейност в СК на Юж- 

регион. 
комунис

тите в региона за пред
стоящите две години ще 
се намира Зоран Яначко
вич, досегашен секретар 
на Конституционния съд 
на Сърбия, докато длъж
ността секретар на Пред
седателството ще изпъл
нява Божидар Стоянович.

Уводно изложение под
несе Милое Стошич, досе 
гашен председател 
МОК на СК, подчертавай
ки, че Осмото заседание 
на ЦК на СКС оказа вли
яние за по-решително и 
по-отговорно решаване на 
проблемите на обществе
но-икономическо й поли
тическо развитие на ре
гиона. Стошич се спря и 
върху конкретните пока
затели за стопанско раз
витие, изтъквайки че Юж 
номоравски регион зае 
първо място в Сърбия по 
динамиката на увеличе
ние на промишленото про 
изводство през изтеклите 
две години. Добри резул
тати са постигнати и в 
областта на дохода, лич
ните доходи и отделяне 
на средства за възпроиз
водство. Намалени бяха и 
загубите, но обезпокоява 
фактът, че през последни
те две години нарасна 
безработицата. В момента 
работа търсят над 40 000 
млади, най-много от Лес- 
ковашка и Вранска общи-

ПРЕДСЕДАТЕЛ Е ИЗБРАН Д-Р• ЗА НОВ 
СЛОБОДАН яНИЧзаседание

грешните работи и в да- 
Скуп- 

ЮМРО не

Делегатите на Скупщи 
пата на Южноморавската 
м с жд уоб I цй иска 
лпа общност (ЮМРО) 
заседанието от 4 май т.г. 
положително оцениха сво 
ята дейност през изтек
лите две години. За отче 
та и работата през изми
налия двугодишен пери
од положително се изка
заха и всички общински

па
мъчната политика, 
щилата 
прие такава оценка.

номоравски 
Начело на

нарегиона
на

За работата на скупщи- 
двепата през изтеклите 

години и предстоящите за 
дачи говори д-р Слободан 
Янич, досегашен подпре 
дседател, изтъквайки че 
и занапред най-важната 
задача ще бъде развитие 
ю на региона, особено на 
общините със смесен на

Зоран Яначкович

Съюза па комунистите н 
трудещите се п гражда- 

на ннте във. възможността да — аионален състав на насе
екстремно нерасе спре отрицателния ход 

на кризата и да се осъ
ществят положителни про 
мени за нейното преодо
ляване. Такъв оптимизъм 
на мнозинството ни е пео 
бходнм, понеже отразява 
готовността за последова
телна борба, стреми към 
положителен изход и мо
билизира хората, а особе 
но е ценна, понеже се яв 
ява в тежка обстановка. 
Затова ' Конференцията 
трябва да успее.

Инак в четиричасовите 
разисквания са потвър
дени становищата от уво 
дното изложение. Закл 
ючено е, че най-важните 
задачи, очакващи кому
нистите от Щжноморавс- 
ки регион е в търсенето 
на пътища за преодолява 
не на кризата и надделя- 
ване на стопанската изо
станалост.

лението, 
звити' и крайгранични сре 
ди. Особено внимание ще 
бъде отделено на спиране 
изселването от общините 
Прешево, Буяновац и Ме 
дведжа. Скупщината оце
ни, че програмата от мер 
ки и активности за спира

Онова, което ни вдъхва 
кураж е убеждението, че 

цялата страна, и 
тук при нас, имаме сили 
и условия да преодолеем 
съществуващите трудно
сти и успешно да решим 
развойните проблеми на 
страната. Само трябва да 
имаме предвид, че е мина 
ло време на интерпретира 
не на политиката, верба
лно подкрепяне на резул 
юниите на Конгреса па 
СК и заключенията па 
Централния комитет. За
това във всяка организа
ция на сдружения труд и 
във всички трудови сре
ди трябва да видим как
во е състоянието, какво 
е необходимо, което тря 
бва да се подобри и на 
стабилна и трайна осно
ва да се промени към по- 
добро.

в

не на изселването не се 
осъществява с желания 
темп, па от компетентни
те републикански орга 
ни ще се търси последо 
вателно осъществяване 
на заключенията, особе 
но когато става въпрос 
за строителството на сто
пански обекти в тези об-

Д-р Слободан Янич

скупщини, с изключение 
на Лесковашката. Имен
но делегатите на Общин
ската скупщина в Леско 
вац оцениха, че скупщи
ната на ЮМРО не е осъ
ществила своята функ
ция, утвърдена с Конс
титуцията и закона, как- 
то и с обществения дого 
вор, освен в областта на 
всенародната отбрана, въ

ЩИНИ.

За председател на Ску
пщината на ЮМРО е из
бран д-р СЛОБОДАН 
ЯНИЧ, който досега е из 
пълнявал длъжността под 
председател, Слободан 

Янич е делегат от Враня, 
инак доктор по икономи
ческите науки.

В заключителната си 
реч новоизбраният пред

ни.
Милое Стошич отделно 

се спря върху проблема 
на изслеване на сърбите 
и черногорците от Преше 
века, Буяновашка и Мед- 
веджанска общини. Кон- 
трареволюционните съби 
тия в Косово непосредстве 
но са се отразили на те
зи три общини със сме-; 
сен национален състав. 
Касае се за среди, екстре
мно неразвити, а това съ
що допринася за изселва
нето.

УЧРЕДИТЕЛНО ЗАСЕДАНИЕ НА СКУПЩИНАТА НА РЕГИОНАЛНАТА СТОПАНСКА КАМАРА В ЛЕС КОВАЦ

скупщина и функционери
Заседанието на Скупщи 

ната на стопанската кама 
ра в южноморавски ре
гион има делови и търже 
ствен характер. Най-нап 
ред бе извършена верифи 
кация на мандатите на 
делегатите на Скупщина
та, а след това Скупщина 
та гласува за изменения 
та и допълненията на ста 
тута на Регионалната сто 
папска камара.

По предложение на кан 
дидационната комисия"за 
нов председател на Скуп- 

и щината на Регионалната 
стопанска камара е изб

ран ДУШАН ЙОВАНО- 
ВИЧ, директор на ТО „По 
речйе" от Вучйе, а за за
местник МОМЧЙЛО -НОВ 
КОВИЧ, директор на тру 
довата общност в Паму
ковия комбинат във Вра
ня ■

За нов
тоналната 

камара е избран БЛАГОЕ 
СТОЯНОВИЧ, 
председател на Скупщи
ната на ЮМРО, а за 
председатели са избрани 
МЛАДЕН СТОЯНОВИЧ и 
ВЛАДИМИР РАДОЙКО- 
ВИЧ, досегашни.

на Председателството на
постоянна работа в кама
рата. Избрани са и члено 
ве на Председателството, 

телата на 
камара

Скупщината и 
Стопанската 
Сърбия.

В деловата част на засе 
данието са разгледани ми 
налогодишните резултати 
на стопанска дейност, ка 
кто и износните

па
Взимайки участие в ра

зискванията Душан Илич, 
член на Председателство
то на ЦК на. СКС, между 
другото изтъкна:

Обективно

председател на.
Ре стопанска

досегашен реЗулта 
мина

предстоя
щата Конференция на 
СЮК буди надежда, а ка-

ти на региона през 
лата и през първите два 
месеца на текущата годи-

под

кто я наближаваме, 
вярата на членовете на

на.
Благое Стоянович „М.М. Момчиловнччленове
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ХРОНИКА НА НИШКИ РЕГИОН
РАЗГОВОРИ В МОК НА СК

ОТ ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯТА В ОБЩИЯ СЕКРЕТАРИАТ НА ВЪТРЕШНИТЕ 
РАБОТИ В НИШНеоснователно изоставане С ПО-ГОЛЯМА ПОДГОТВЕНОСТ 

И ЕФИКАСНОСТТези дни в МОК 
СКС в Ниш

на
се състоя 

среща-разговор с щредсе-

, година, като подчерта не 
основателното изостава- 

в ре- 
сто- 

в 15

не на стопанството 
гиона. От общо 29 
пански

дателите на акционните 
конференции - й секретари 
те на първичните органи
зации (от по-големите 
лективи) на СК в Нишки 
регион. Целта на разгово
рите, както изтъкна Влас- 
тимир Потич,
тел на МОК на СКС в ността не труда отчитат 
Ниш, е да се направи пре 14 отрасли, 
глед как се осъществяват 
заключенията на Осмото 
и Деветото заседание 
ЦК на СКС.

Участниците в разисква 
нията изтъкнаха, че непо
средствено след Осмото и 
Деветото заседание в тру 
довите организации са 
приели конкретни акцио-

На традиционалната ср Тревожи увеличението 
еща на журналистите със на броя на кръвните й се 
секретаря на Общия сек
ретариат на 
работи в Ниш 
НИКОЛИЧ

димно на пияни лица. 
Имало ей, 9 случаи на на 
падение срещу служебни 
лица, при което три мили 
ционера са леко повреде
ни. От друга страна, два 
ма милиционери са суспе 
ндидани поради употреба 
на сила, в положения ко 
гато на това не са имали 
право.

За безопасността на дв 
ижението данните говор 
ят следното: докато през 
първите четири месеца на 
миналата година в регио
на са загинали 47 души в 
злополуки, тази година се 
отбелязва намаление на 
33. Намалял е и броят на 

. повредените. Главни при 
чини за злополуките са 

. неспазване на законопре 
дписанията, но и лошите 
пътища в региона. В 4—5 
случаи водачи на мотор
ни возила са избягали от 
местопроизшествието, но 
всички са открити от ор
ганите на сигурността.

През същия. период са 
избухнали 46 пожари, 46 
по-малко от броя на ми-

отрасли 
е постигнато ксуалните деликти. Отк

рити са 8 убийства и тол 
кова опити за убийства,
8 изнасилваня и 5 опита 
на изнасилване. Проценът

увеличение 
на физическия обем 
производството, а в 14 то
ва производство е по-мал
ко от заплануваното. Уве
личение на производител-

ко- вътрешните 
ДРАГОР 

и сътрудници 
те му по случай Деня на 
сигурността 13 май бяха

на

председа- на тези дела е увеличен с 
6 на сто в сравнение със 
същи,я период на минала 
та година. Всички винов-

изнесени много интерес
ни сведения от дейността 
на тази служба през пър 
вите четири месеца на 
настоящата година.

— Превантивата е на
шата главна задача. След 
това идва откриване на 
похитителите срещу чове 
шките животи, обществе 
мото и частното имущест 
во и обществения ред и 
мир
на разговора 
След това той посочи ня
кои данни, които говорят 
за усилията и успехите 
па тази служба в начало 
то на тази година.

Общата престъпност по 
казва известно намале
ние. Открити са 1733 угла 
впи дела в региона, от ко 
ито 960 или 55% са, стана 
ли в Ниш. В Секретариа 
та не са доволни от бор
бата срещу стопанската 
престъпност. Следствие 
на икономическата и об-

трудоустроя-
ръст от 

на сто, което
ването бележи 
само 0,3 
също е под плановите за-

ници са открити и. даде
ни на съд.на

дачи. Голямо главоболие пре 
дставлява контрабандата 
с опиати. Открили са 14 
случаи ма производство и 
и продажба на опиати: 6 
в Ниш, а останалите в 
Димитровград. Пленени 
са 82 кгр опиати — пове 
че отколкото през цяла 

. та 1987 година. Числото 
на наркоманите в Ниш 
с години се преценява на 
около 70, но вероятно е, 
много по-голямо. Трево
жи, че най-голямо число 
от регистрираните са учи 
лищна младеж, което от 

хсвоя страна.налага и на 
просветните работници и 
па родителите по-големи 
грижи за подрастващите 
поколения докато не са 
станали жертви на това 
голямо зло.

Също така е отчетено, 
че стопанството (въпреки 
ясните определения) 
напред е обременено с 
даждия, които са главна
та причини за стопанско
то изоставане на регио-

за-

каза в началото 
Николич.

нни програми, които в 
една или друга степен 
бавно се реализират.

В уводното си изложе
ние Славка Илич направи 
кратък обзор върху сто
панското развитие на ре
гиона
(1987) и началото на 1988

на.

Разискващите, като оче 
ртаха незавидното поло
жение на своите стопан
ски организации, изтъкна 
ха необходимостта от яс
но идейно-политическо и 
трудово разграничаване, 
защото все пак в настоя- 
ванията си да преодолеят 
кризата, обективно 
спънати с редица обреме
нявания, които стопанст
вото трудно поднася-

В заключение В, Потич 
изтъкна, че този метод 
на работа на МОК на СК 
е нов и че занапред ще 
се практикува и 
срещи-разговори 
да се организират.

през изтеклата

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА 
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА МОК НА ССТН В 
НИШ

са налогодишните през съ
щия период. И тук мно
го е подобрена преванти
вната работа, както и те
хническата оборуденост 

Състоянието с обществе ' на пожарникарските по
деления, които за рекорд - 
но време се озовават на 
мястото на пожара.

Повече
грижи

ществената криза все по 
вече е застрашено • общес 
твеното имущество. До
ри има случаи то да бъде 
плен на ония, които непо

ния ред и мир е както в 
началото на миналата го
дина. Имало е около 500 

срсдствено са задължени побои и 20 неприятелски
вербални - нарушения, пре

такива
по-често

Ст. Станковда го пазят.за
региона особено търсят 
Ьсъществяване на пълно 
единство на югославския 
пазар, премахване на та- 
канаречените „национал
ни икономики”, в страна 
та да се внедри единна 
валутна, монетна и данъч 
на система. Стопанските 
субекти да бъдат самосто 
ятелни, ръководени от 
икономическите законо
мерности, а науката 4 да 
се ангажира повече в ре 
шаването на всички въп 
роси. СЮК да се разпла
ти с явленията на Феде- 
ралнзацията и делението.

ПРЕД КОНФЕРЕНЦИИТЕ НА СКдейству-
ващнте
облици

КЪМ ЕДИНСТВОЧРЕЗ ПРОМЕНИ
КОМУНИСТИТЕ ОТ НИШКИ РЕГИОНПОРЪЧВАТ

ферс! щпята да бъде пре
ломно събитие в борбата 
за единство, стабилиза
ция и просперитет на на
шето самоуправително со 
цналистическо общество. 
Те поръчват задачите, про 
изтичащи от тезпенте тво 
рчески да се изпълнят до 
край. Да не се допусне 
Конференцията да се пре 
върне в среща, на която 
в монолози да се повтаря 
вече казаното, да се го 
мори . за състоянието а съ 
щото да не се променя, 
по да се вземат твърди 
стапбвщца за решаване 
па наболелите обществе
ни и икономически проб
леми по. най-конкретен и 
революционен начин.

папетвото и в обществе- 
I ю-пол ити чес к I пе ор га н 1I- 
зации и самоуправитслии 

условие 
пълно иде

Към края па април в 
НиШ се състоя заседание 

МОК на СКС, на кое- 
сумираха 
разисква- 

чле- 
по Тсзиси 
конферсн

на те органи, при 
да се изгради 
йно и акциоино единство, 
дисциплинирано и 
дователпо да се прилагат

на то делегатите 
двумесечните 

ИИЯ
нове в региона 
те за първата
ция на СЮК.

-Председателството 
МОК на ССТН в Ниш те
зи дни проведе заседание, 
на което бяха разгледани 
отчета за 
Междуобщинската
ференция на 
Ниш, неговото Председа- 

облиците на

па партийните
носле

дейността на 
кон-

решения 11 Д°“
централи

приетите 
мократическия

ССТН в изложение зъм.В уводното 
(Петар Видапович), разис 
кванията (Радойе Кос- 

Никола Стоянов, Ми- 
Миодр- 

Зорап

— Членовете ма СК да 
подкре-телство и 

действуване, както и ори 
ентационните критерии за 

струк- 
и обли

ват безрезервна
па всички пачипапии, 

коиго водят към

Всичко това може 
се осъществи с последова 
тел на революционна 
ция па авангарда, 
се почне 
организация 
зата
мобилизиране на 
работническа класа, 
ки трябва да изпълни 
нте задачи в единния ФР 
оит на борба за промени 
и единство.

датич 
луги и паМилстич, изход

борбата
организационната 
тура на органите 
циге на действуваме и съ- 

проблемите

Джорджови ч,
Момчило Милано 

Паич и др.)

аг ак-от кризата, па 
против всички застои в 

на самоупра-
Митич, катович, Милисав

заключителната развитието 
влепието и реализацията

реч
МОК

от първичната 
на СК в ба- 

до ЦК на СЮК и с 
цялата 

Все

стояиието и 
в работата на обществе
ните организации и сдру- 

гражданите

и в
на председателя

СКС Властимир Потич 
бе колета

па
на Дългосрочната прог- 

за икономическа стана рама 
билизация.женията на между другото 

тиране:в региона.
В уводните 

и разискванията 
мата необходимостта Со
циалистическият съюз за региона,

повече да действу сложните и паи-отговорпи
нашето обще

С една дума казано, от 
Конференцията ма СЮК 
се очаква много. Но 
пълно активизиране на ко 
му пистите И трудещите 
се. Комунистите в пай-го 
лемите стопански колекти 
ви Ь Нишка община и в

изложения — Комунистите, органи 
зациите и ръководствата 
па СК критично са обсъ
дили

__ Над 60 хиляди кому-
15-те общини на 

че нан

овое изтък- с
писти и

смятат, Тезисите и са да-
напред
ва фронтовски сред иасе- 

което е ясно оп-

ли пълна подкрепа па ста 
тях, с особе
на иска Кои

те задачи в
могат и повищата в 

по ударение
трябва да 

кадрите в сто-
Ст. Ст.лението, 

ределение занапред.
ство 
изпълнятСт. н.
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ПО СЛЕДИТЕ НА НЕРЕДНОТО

ОТЗОВАН БЕЗ ДА ЗНАЕ
КОНФЕРЕНЦИЯПРЕДРАЗГОВОР С ДЕЛЕГАТ 

ТА НА СЮК________
БАБУЩТОМИСЛАВ СТАНОЕВИЧ, ДЕЛЕГАТ НА

НИЦА, СВЪРЛИГ И РАЖАН вагшди, в която започна
ли да идват писмени оп
лаквания.

не го Викатцяла година 
иа заседапи,я и пр.

Тези дни беше сложена 
точка на недоразумения
та във връзка с отзовава 

Тодор
състава на Прсд-

ОтСтановищата са ясни 

необходимо е денствуване
Общинс- 

СКС по
своя страна и 
кият комитет на 
искал от Председателство 

Ми

на Съю 
инвали-

Конференцията 
за на трудовите 
ди разби на пух и прах 
тези дни неверните дово- 

внесе-спокойствие в 
си. Михайлов е

Михайпето на
лов от 
седателството на общин- 

оргаиизация на 
инвалиди в

то обяснение защр 
хайлов е отзован, тъй ка
то същият е и член па 
Общинския 
ако се 
се поиска отговорност от

СЕ ТЪРСИ НА• ОТГОВОРНОСТ ТРЯБВА ДА 
ВСИЧКИ РАВНИЩА

ската ди и 
редовете 
върнат в Председателство 
то а осъдени са и напад
ките от страна на Алек- 
сич и неговите съмишле
ници и по адрес на дру
ги дейни членове на орга

трудовите 
Димитровград.

върнат отново'в Пре 
защого

комитет иМмхайл- е провинил, даКон- всеки комунист, напус
кащ СК, трябва да се раз 
товаря отделно. За работ

на предстоящата 
ференция на СЮК деле
гат за Бабушнишка, Свър-

Ражанска общи . ниците-комуиисти причи
ната е в стагнирането на

ов е
дседателството,. 
се установи,

път е бил отзован, а
него.чс но незако

И така, крачка по крач 
- ка, се павлезло в сърие- 

проблема. Ста

поп
Станко Алексич, като ед-

лишка н
Станое-Томнславни е

вич, работник на химпро- 
мишленост „Лужннца” — 
трудова единица „Тъкач
ница”. Инак той е обще 
ствено-полнтическн 
в общината с богата а об 
птествена. и трудова прак 
тика. Бил е секретар

разпределението и самоу
правлението, 
известни „празни простра

инициаторите за
Михай-

дин от вината на 
пало напълно ясно, чс от

низанията.
Осъдена е и постъпката 

отзоваване на делегат
Явяват се отзоваването на

изключен от Пред
на Съюза

Председателството са сме 
пени Михайлов и Сибино 

Алексич,

лой с нанства”, конто твърде уме 
бюрокраци-

седатслстпото 
па трудовите 
в Димитровград, а .Стан
ко Сано» е изваден от съ
става ма Междуобщпнска

без да е даден отчет за 
неговата дейност в него- 

база. Пропуски в ра 
имало,

инвалидидеец ло ползува 
ята.

в а, а е влязъл 
за да може да се продъл вата
жи с по-нататъшното Раз 
стройство па тази 
низания. Междувременно 
борбата се „пренася” в 
Междуобщинската конфе 
решшя на трудовите

ботата сигурно е
трябва да се крити 

градивно и конст-
на орга- но те 

куват 
руктивио.

та конференция на тру
пи вал иди в Ниш.

първичната организация 
на СК в „Лужннца", а по 
настоящем е председател 
на Акционната конферен
ция на СК в тази органи-

довте
И двамата са били остро 
критикувани па последна 
та конференция на трудо
вите инвалиди

■
М. А.И И-щш

зация. Два мандата е 
бил секретар на Предсе . Нш||| 
дателството на ОК на СК 111||^|| 
в общината, делегат в 
МОК и член на Председа 

на МОК на С1^ 
в Ниш, делегат на X кон 
грес на Съюза на синди
катите на Югославия и 
участник на Срещите 
на самоуправителите „Дъ
рвени барйак” в Крагуе- 
вац. Член на СЮК е от 
1961 година.

ь'
в Димит- БОСИЛЕГРАД: ПРЕД 13 МАЙ — ДЕНЯ НА СИГУР

НОСТТА
ровград.

Как се е развивал фил 
история? 

годи ТЪРЖЕСТВЕНО 

И ДЕЛОВО
мът па тази 
През май миналата 
ма, без да е осведомен, 
Тодор Михайлов бива 
сменен от Председателст
вото на Съюза иа трудо
вите инвалиди на събра-

телството

Томислав Станоевич

Именно затова Отговор
ност трябва да се търси 
на всички равнища: от 
най-високите ръководел* 
ва в Партията до ПО на 
СК. Поотслабнала е и дис

тавените задачи, и осует 
яват всеки опит за посе
гателството срещу обще
ствените имущества.

По повод празника пре 
дседателят на Общинска 
та скупщина в Босилег
рад Васил Такев устрои 
прием за група работни
ци от тази служба. В сър . 
дечния разговор предсе 
дателят на ОС запозна 
своите гости с мерките 
които се предприемат за 
подобряване условията за 
работа на Службата.

В рамките на отбелязва 
нето на празника делега . * 
ции на Службата, посети
ха гробовете на почина 
ли и загинали милицио
нери и работници, като 
положиха цветя и почето 
ха паметта им.

И тази година както и 
досега, работниците в Се 
крегариата на вътрешни 
те работи в Босилеградс- 
ка община, тържествено 
и делово отбелязаха 13 
май — Деня на сигурност
та. По повод празника ос
вен посещения се прове
доха и редица 
състезания 
спортна стрелба и тенис 
на маса.

По традиция и тази го 
дина пионерите първи че 
ститиха празника на рабо 
тниците в Секретариата, 
а началникът на Секрета
риата Стаменко Пенев 
пред най-малките гости 
говори за значението на 
Службата, като подчерта, 
че работниците от тази 
Служба съзнателно и от
говорно изпълняват пос

ипе иа трудовите инвали 
ДИ ОТ първи, втори II 
трети район. И на това 
събрание Михайлов не 
бил повикан, а от него
вия район били присъст- 
вуващи само осем души. 
Но и покрай изключите 
лното малцинство, по нас 
тояване на Алексич, Ми
хайлов бива сменен, а на 
негово място в Предсе
дателството „влязъл" са 
мият Алексич. ТЪй като 
по адрес на Михайлов 
били отправени редица 
груби и тежки думи, гой 
решил да опровергае то
ва и се обърнал към своя

На въпроса дали ще се цидлината. 
произнесе на Конферен
цията и какво ще каже, 
тоя сподели:

Накрая да кажа, че ка
то делегат на изостава
щи, предимно селскосто
пански общини, двоумя 
се кому е по-трудно: на 

. работника, или на селс
костопанския производи
тел. В полупланинските 
райони селскостопански
те производители влагат 
много труд, а малко по
лучават. Може би и по 
този въпрос ще се произ 
песа — каза Т. Станоевич.

— Доколкото имам въз 
можност ще взема дума 
та. Но и да не говоря л 
писмена форма ще изло
жа „своите и вижданията 
на базата, която застъп
вам.

спортни 
по шахмат,

Според мен Конферен
цията трябва да даде от 
говор на въпроса: защо 
не се осъществяват ста
новищата на ХШ конгрес 
на СЮК. Становищата са 
ясни — необходамо е дей 
отвие. От материалите 
на първичните организа
ции на СК в досегашната 
сй дейност, а които проу 
чвам, се открояват яяко 
лко въпроса: въпроса за 
производството 'и разпре
делението, чиито парамет
ри трудно се подават иа 
ясни определения.

та организация да му се 
обясни, защото е отзо
ван, както и защо почтиСт. Н.

В ДИМИТРОВГРАД ПО ПОВОД ИЗМИНАЛИЯ 
ПЪРВОМАЙСКИ ПРАЗНИК

м. я.
ПО СЛУЧАЙ 44-ТА ГОДИШНИНА ОТ БОРБАТА НА 
ЦЪРНООКВръчени признания Цветя пред паметника 

на героитеклан-компас”, Васил Ми
лев, директор на ТО „Бра 
тство”, Бранка Христова, 
заета в „Циле”, Джордже 
Мийов, зает в „Нишава” 
и Станко Величков от 
„Димитровград”, 
дарствени грамоти получи 
ха Слободан Симонович, 
Йордан Алексов, Драган 
Станков, Олга Станулова, 
Наталия Джорджевич, Ви 
ктория Станулова, Сини- 
ша Иванов, Катина Мом
чилова и Елеонора Соти
рова.

Общинският синдика
лен съвет в Димитров- 

Освен това, след Осмо- град по случай току-що 
то заседание на ЦК на изминалия Празник на 
СКС до известна степен труда на заслужили лица 
бе „нанесен удар" на па- и организации присъди 
сивността. Утвърдихме нр награди и признания. Ем- 
ограми за действие зав- . блема на Първомайска на 
дадя и известен оптими- града получиха Митница

та в Димитровград, мага
зинът на „Търгокооп” в 
с. Желюша, д-р Сава Ва- 
сов, Баска Димова, рабо
тничка в „Димитровград" 
и Мицко Алексов работ
ник в „Градня”.

По случай 44-та годиш
нина от борбата на Цър- 
ноок

ставители на обществе
но-политическите органи 
зации от Босилеград посе 

Първи тиха паметника на загина
когато партизан

ските части наБлаго-
косовски отряд, Трета ма 
кедонска бригада, Гевге
лийски отряд и Трънски четоха паметта им. 
партизански отряд (бъл
гарски отряд, формиран ни години пред присъст- 
в Църна Трава) отнесоха вуватните говори Симеон 
победа над българската В. Глигоров, професор по 
фашистка войска и поли история. 
ция на 6 май т.г. група

лите партизани като поло 
жиха свежи цветя и по-

зъм, но от началната по
зиция сега трябва да сс 
върви в акция- Известен 
проблем представлява са 
моотлъчването на ком/ни 
стите на СК. Причината, 
че е висок членският внос 
е само изговор. Затуй с

За военните и следвоен-

I.Дипломи получиха „Бал А. Т. М. Я.пионери младежи и пред
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ПРОЛЕТАРИИ ОТ ВСИЧКИ СТРАНИ СЪЕДИНЯВАЙТЕ СЕ!шту яист
« нГяас^1а^3кп“а 1°Г0СЛаВСКИТ* кол*УНЙсТИ Ш Крой 1619 година Х1ЛП
и на Съюза на комунистите в Сърбия Белград, 13 май 1988

ПРОГРАМАТА НА СЮК И НИЕ ДНЕС
ПРОГРАМАТА на СЮК не бе създадена

плод на някое моментално вдъхновение. Търсеше я една оригинал
на, творческа социалистическа революция, нейният опит и нейна
та перспектива. Ето защо Програмата е дело на цялото револю
ционно движение. Заслуга е на група ръководещи югославски 
волюционери, която опита и

случайно, като антидогматически потенциали. Със стопанската и обществената 
реформа, като с отговор на кризата, в която попадна днес нашето 
социалистическо развитие да „допишем" Програмата. Това би би
ло на нейната линия.

За нашата актуална обстановка (колебания, блокади, идей
но-политически стълкновения около концеппцията за изход от 
кризата и под.) актуални са много оценки и предупреждения от 
Програмата. Те едновременно очертават и същината на тази нова 
концепция на социализма, за която се борят югославските ко
мунисти.

ре-
стремежите на движението 

страниците
знаеше 

на Прог-и можеше успешно да изрази, пишейки 
рамата. В това отношение Програмата 
изразява и стремежите на тогавашните прогресивни 
чески социалистически сили в света.

Духът на Програмата е марксистки в най-хубавия 
на думата той е творчески, -критичен,
Основните погледи и цели,

говори с нашия език, но
и демократи-

смисъл
— Стихийните влияния на обществените противоречия че

сто тласкат социалистическите сили или към бюрократизъм и кон
сервативно задържане на отживелите облици на ^социалистичес
кото развитие или към тъпчене на опашката на буржоазния анар
хизъм и либерализъм или псевдолиберализъм. В такива случаи 
водещите социалистически сили правят грешки и' причиняват вре
менни или трайни стагнации и деформации. Неуспехите и полити
ческите несполуки винаги са първата поселдица на такива гре
шки и деформации, но те същевременно подтикват и към по- 
демократически облици и отношения.

— Трудностите от обективните условия, деформациите пре
дизвикани от субективни грешки на социалистическите сили или 
отжвелите облици на системата може да предизвикат и такива 
деформации. Но такива временни кризи — когато се съгледат 
истинсктие причини 
по-бързия напредък на социализма, на по-силното и по-бързото 
развитие на социалистическото обществено съзнание и съгледа- 
ване на отживялото.

— Целокупната история на развитието на работническото 
движение вървеше през конфликти на гледища и мнения- Разли
ките в погледите по теоретически и практически въпроси са из
раз иа диалектическите противоречия в развитието на общество
то и на общественото съзнание и израз на творческата природа 
на социалистическата практика и мислене. Те изразяват цялата 
сложност на преходния период, вкоренелостта на старите схва
щания, предсмъртните треперенпя на една обществена система, 
която слиза от историческата сцена и на резките условия, в кои
то възниква и расте новото социалистическо общество. Само в 
иякоя метафизическа картина на света цари спокойствие, едино
мислие и хармония-

откровен, хуманистичен, 
изнесени в нея издържаха проверката 

на времето и запазиха до днес своята важност, виталност, акту
алност. Най-новите процеси в социалистическите страни, , които 
са все по-близко до духа на погледите, целите 
Програмата като че ли представляват

и принципите на 
твърда сатисфакция за 

жестоките нападки срещу СЮК и Програмата, през времето ко
гато бе приета.

Разбира се, някои работи в Програмата и не издържаха 
пробата на времето. Има в нея и упростени нереални, погрешни
становища и оценки, които по отношение на множеството нови 
теоретически и практически изкуства не биха могли да издържат 
критиката. Това, което е надминато, или не се съдържа в Програ-

остава и днед: като предизвикателство, 
днешното време, 

поставки

мата, а .много е важно
задача за творчески отговор на проблемите на 

Съществено е, обаче, че множество 
интенции в Програмата на’ СЮК не са осъществени, а- ключови са 
и за нашите днешни отговори. Затова Програмта все още е край-

представляват и подтик на по-силния ииосновни

но актуална, а много от нейните основни задачи нереализирани. 
Ние ще трябва по-реално да съгледаме причините 
реални процеси в обществото са текли вън дори и срещу интен- 

основните задачи в Програмата. Във всеки случай
относително изостаналите страни преодолява- 
социализъм, както и приближаването на края 

напредналите страни е много по-дълъг и дъл- 
и отколкото е оптимистично

защо някои

показациите и 
се, например, че в 
нето на държавния 
на капитализма в
бок процес отколкото се предпоставя
преценявано в Програмата. Във всеки случай пс сме и няма да 
се засрамим от собствената Програма, тя е един от наи-съдържа- 
телните и най-вдъхновителните документи след Комунистическия

исторически 
отношение па пей- 

— дали ме трябва да се

нейнитеманифест. Но, по отношение поне на
недостигнати становища, понеосъществени и

ния творчески антидогматичен характер 
засрамим от множеството собствени отговори на Днешната^-исто
рическа обстановка и на обществената криза.' Не е ли това една 
Причина повече? че към Програмата на СЮК да се връщаме като

пълно с— Следователно, социалистическото развитие е 
проблеми п противоречия. Те не може да се „прескочат" с никак
ви административни, псевдорсволюцношш мероприятия, 
са дълбоко вкоренени в материалната база.

защото

вдъхновение?на опорна точка и
Творческият и антидогматичният

след 30 години, а е представен преди 
тайни исторически приноса.

п ^ дотогавашната господствуваща концепция иа со-Първо, на дотогаващ $ рократически) се проти-
циализма (държавен и етатис концепцията па самоуп-
вопостави нашата по-инаква конш-нм

Все докато стоковото производство е обективно обусловено, 
незачитане па закона на стойностите и други закони на пазара 
не засилват, но тъкмо отслабват социалистическите .елементи в сто-

предприятия,

характер па Програмата е 
всичко чрез

евидентен и 
неговите два папетвото, спъват инициативата на отделни лица н 

спъват развитието на производствените сили и раждат сили извън 
производството, конто правят насилие над него. Отношението ме- 

насочвапе п свободното действуване на пазара нсжду плановото
е абсолютно и непроменимо. То е определено с конкретни мате
риални отношения в стопанството в отделни фази на 
развитие и затова текущата практика трябва този въпрос

спрямо конкретните потребности на обществото.

равителния социализъм.
Второ, Програмата е мощно

С това на кризата
открит процес па дедогматиза- 

на социализма и па исто- 
„а отговор за откритите въп- 

се дава градивен програма- 
пс е само желате-

неговото 
посто-ция на марксизма, 

рическото закъснение в търсенето 
роси на социалистическото развитие

Изходът от кризата I Антидогматичният характер
• и не самата Програма, па

ЯМ1Ю да решава

Топа ясно начално становище па Програмата към пазарно- 
плановото стопанство още повече днес е актуално, когато прота
кането иа въвеждане ма пазара и неговите интегрални функции 
задълбочава кризата и социалните конфликти (съществували биха 
и при пазара, но с развитие и перспектива), икономическата 
ефикасност, води към по-малка политическа демокрация и само
управление, статистическо-административна регулатива и волунта- 
ризъм, ретоградип процеси към държавен социализъм.

— Държавата има тенденция да 
дия вътрешен двигател, за да представи себе си като обществена 
необходимост, Така държавата може да,се превърне в стангиращ 
фактор и спъване на общественото развитие.

тен отговор.
лен, но и възможен на
на Програмата е изразен и по а ^ . обществена практика
собственото саморазбиране. Програмата — ще иад-

мисъл цялости.> - казва. се ^ отделни кош
и формулации и така ще афирмират 

концепция иа Програмата

не-и научната 
минават, ще поправят, 
кретни становища, 
революционния ЛУХ 
СЮК.

погледи 
и творческата

ма

нашето социалис- 
нерационално

изменения или 
надминато или 

с въпросите 
--1 отколкото досега да се 
исторически, творчески и

лиши стопанството от пей-закритични времена
тическо настояще и перспектива, не 
искането творческата с,,еР я. което е в- не»
надопълване на Програмата ( занимаването

проблем недокоснато), вместо, 
актуалното време

ненадминати

Затова, в сегашните

(На 4-та стр.)като
и проблемите на 
облягаме върху неговите

повече
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САМО
СЪЩЕСТВЕНИ
ПРОМЕНИ

• Момир Павлнчсвич, предссда- 
деловпя отбор па „Гоша 

инак делегат на общинската ор- 
в С. паланка па Коп-

В края на април в множест
во първични партийни организа
ции, акционни конференции и

тел на
ко-

ганнзацня
на ференцията па СЮК, заяви, че 

Какво за облекчаване па
можем да говорим само

митети приключиха разисквания
та по Тезнсите за подготовка стопанството приемат въз основа на стано- 

рспубликите и покрай- ' 
делегатската база

Конференцията на СЮК. 
за Тезнсите н за самата Конфе-

за конференцията па СЮК е
па компромисите па партийното вищата 
ръководство, бе казано в разис- пинитс, а не на 
кванията, организирани в Полити ц делегациите. СК гряова да«—• “ амьг. гжгяггт?»Павличеви,, По^ Р_ бе ту(< ие за ко„. щане в базата ..а ония, които с
(Ьерснция, която има съветодате- години „променят креслата , та 
леп характер, но и за извънреден ка че за демократическата кадро 
конгрес. В най-голямата трудова ва политика подразбираме

ПИК „Пожревац", в ерсдствеии избори с повече пред
ложени кандидати/

Отбелязваме и мнението на

израз
не паточки.СК? да спечелим политически
„Това е хубава декларация, оба
че облекчение става само със за-

ренция казват членовете на 
Съдържанието на тези разисква
ния вероятно ще бъде предмет 
на по-обстойни
без това е ясно, че членовете и !ги. „Доходът, казва

Много по-лесно се разпределя 
колкото се създава."

на
анализи, но

потози път проговориха както 
повод 13-то заседание на ЦК на

непо-СЮК и по време на подготовката 
на конгресите. Пак най-вече бяха 
споменавани

В най-големия крушевашки ко-
14 октомври", както от- организация,

те проблеми, отговорността .. др. "ерът, '™е „„„„„ли от чести- д,ю е в ЦК на СЮК-след Кон- на ТО „Лептерия" в Сокооаня за 
Така, например на събрание- - ’дебат], които „„ дават ре3ул- ференцията да се осъществи еди- това, че „някои са заоравили ос- 

то на организацията на СК в Ин- продължават кризата. Ви- иство по най-важните въпроси за новните принципи на деиствува-
ститут. „Гоша-органоматик в Сме Р ? обществено-икономическото раз- нето на СК, защото сами се от-
!с=з—3 е“вГо сГее прРоблеми. конто измъчват вн^ие,

от работа”б°Като^че лГнТзнаем казва'Джорджеви” докато ниже- ЗНАЧЕНИЕ НА ЕДИНСТВОТО че СК е унищожен от опортюни- 
ла с«даваме новото” - каза на нер Ладислав Сикетич, подпредсе- зма. Миньорите казаха и това, че
^ГнГтГслободаи Радосавле- дател на деловия отбор в „14 ок- Но, дали тези промени са въз- стачкуващите не са против сис- 

вичР Не различаваме научно-из- томври” предупредил, че трябва иожни когато — както е заоеля- темата и самоуправлението,
опет- да се утвърди кой е отговорен зано в Алекеинац - е- оче- „ротив деформациите в разпреде- 

тзабота запгото вснчкоР слага- за диспаритета на цените. Защо- видна поляризация в становища- пението, против ония които са 
\,е рв „ежията На хората които то, цените едни поощряват, адру та между някои ръководства и отнели самоуправителните права 
ге занимават с науката и изсле- ги карат в бездна. „Миналата го- базата. Най-силно доказателство на работника. Каза, че единство- 

на твопиите на новото Дина ние продадохме най-вече ма- за това е дебатата по повод 13- то на СК не може да се осъЩр- 
•шябва’да се даде възможност че шини на домашния пазар в после т0 заседание на ЦК на СЮК. ствява с резки деления на репуо- 
„„„„„ технологии по-ьв п-кт да се дните пет години, а все пак има- Централният комитет тогава от- лнкански и покрайнински съюзи, 
оеализипат в Югославия и да ме големи загуби”. прави призив към партийната ба- Ако републиканските и покраи-
престанем да бъдем полигон на — Нашата криза преди вси- за, че със своите предложения и нинските организации трябва да 

V чко е криза на готовността ни сюгжестии да допринесе за ре- укрепват, тогава това може да
за коренни промени. Няма успе- шаване на проблемите в Съюза става само с укрепване на тяхна- 
шна реформа, без съществени ка- на комунистите и в обществото, та отговорност за осъществяване 
дрови промени, защото Съюза Обаче, тези предложения в много на политиката на СЮК. 

комунистите трябва да освобо от ръководствата очевидно не

лективнанеедннетвото също смя- 
се свика

но

западните напреднали страни за 
развитие на технологията.”

ДУМАТА НА ДЕЛЕГАТИТЕ В повече първични организа-
от Влиянието на неспособни- бяха зачитани. В Алекеинац изтъ- ции разискванията по Тезнсите 

те и от ония, на които сега е кват, че работниците напускат са използувани и за истински 
казва Коча Савич, пред- Съюза на комунистите точно за- анализи каь; в собствената среда 

Акционната конфереи- ради прекъсване на връзката ме- се провеждат становищата от Ос

на
В Гошината ООСТ „Редукто- Дим 

ри" за слабостите и кадровата 
политика казано бе, че трябва добре 
да се премахнат органите в об- седател на 
ществено-политическите органи- Ция на СК в пиротски „Тигър . ^.ду „програмираното и реализи- мото и Деветото заседание на ЦК 
зации в регионите, пък и самите В този колектив, както ни осве- рамото, така че процесите в пар- на СК в Сърбия. „В тези разис- 
региони, „защото не се знае за- домява нашият сътрудник Наска Пийната база може да се наблю- квания е подчертано 
що съществуват”. На конферен- Ахмедовска, изтъкват, че Съюзът дават и от друг ъгъл: работници- Драгиша Стоянович, секретар на 
цията на СК във Фабриката за на комунистите трябва да отгово- те не напускат Съюза на кому- Председателството на ОК на СКС

ри на въпроса защо е голяма ра- цистите, но Съюзът на комунис- в Сокобаня — че поради все по- 
зликата между ясно поставените тите напуска работниците. Съю- лошите условия на стопанисване- 

дълъг е пътят от първичната ор- цели и тяхното осъществяване. зът на комунистите, понеже е кла то и необединеността на сдруже- 
ганизация до Централния коми- Този разрез е една от важните сова, а не национална организа- ния труд в общината, организа- 
тет”: А Бранко Сретенович, пред- причини, че само в една част на ция, трябва да дава предимство циите не са вече нито финансово, 
седател на Акционната конферен- „Тигър” от Съюза на комунисти- па класовите интереси. В първи- мито делово способни да се раз- 
ция на СК в „Гоша” казва, че те са излезнали дори 120 члено- чните организации в тази общи- влват. без обединяване на средст- 
Конференцията на СЮК трябва ве. на бе казано и това че „преди вата. Затова тук се залагаме
да отговори на въпроса дали Съ- — Голям проблем е в това, войната партията се борила за обединяване на
юзът на комунистите е класова че не осъществяваме нашите оп- една държава, а сега имаме осем лективи.
или национална организация. Ра- ределения. Обаче, след Осмото и такива; затова Конференцията на 
дмило Йоветич предложил пред- Деветото заседание на ЦК на СК СЮК трябва да се избори за 
седателят на ЦК на СЮК да се в Сърбия, все пак нещо се и про- единство на СЮК. 
избира всяка четвърта година и меня — заяви на заседанието в В Алекеинац е предложено
това не по ключ но според спо- „Тигър" Властимир Потич, пред- това да се въведе кандидатски
собностите.

казва

вагони делегатите предложиха за 
криване на регионите, „защото

за
стопанските ко-

Но, 'независимо от този опит, 
Солучава се представа, че разис
кванията върху Тезнсите са по- 

и малко обърнати към тесните, сво
ите, а повече към югославските

Във Фабриката за седател на МОК на СК в Нищ, стаж 'за приемане в СК, защото проблеми и към югославския пар
Конференцията иначе делегат от Пирот на Кон- „партиен билет днес може да по- тиен връх, който, както

„с име и презиме да каже кой е ференцията на СЮК. лучи всеки, дори и оня, който е . членовете, след ' Конференцията
отговорен за' сегашното положе- на противни позиции от позиции- грябва да се избори за сьществе-
ние в страната' и на тази срецщ На същото заседание изрази- те от Програмата на СЮК". „„ промени в действуването на
да не бъде като на останалите, ха недоволство от текста на Те- Споменато бе, че делегатите Съюза на комунистите
по добре би било, казват, ония зисите пък и недоверие, че Кон- не дават сметка на базата което
които редовно четат доклади то- ференцията може да доведе до показва и начина на работа в
зи път да мълчат и да позволят обрат в действуването на Съюза Скупщината4 на СФРЮ,

на комунистите. Свикването на

вагони очакват смятат

Подготвиха: С. Барбарич, С. 
Евковски, Л. Динич, Д. Мило- 
евич

където.
— както бе казано — решениятана делегатите да говорят.



Комунист 3
ОСЕМ ГОДИНИ ОТ СМЪРТТА НА ЙОСВД БРОЗ ТИТО

ТИТОВИЯТ УСЕТ ЗА ИСТОРИЯТА
Сред плеядата на великаните 

на двадесети век историята на
реди и Йосип Броз Тито, стратег 
на югославската освободителна ШШШШ

НА НЕОБВЪРЗАНОТО ДВИЖЕНИЕ И ПОЛИТИКА ните движения във френските
колонии; с Федерална република 
Германия, Която скъсва дипло
матическите си отношения с Юго 
славия поради „неспазване" на 
гака наречената Халщайнова до
ктрина.

Този текст не е написан с на-

борба и революция, Държавник, 
който показа, че и малките стра
ни, отбранявайки свободата и не
зависимостта си, могат да се про
тивопоставят на натиска' на най- 
големите световни сили, един от 
творците и най-видните 
ти на необвързаното движение и

личнос-

политика.
Макар че основни 

на историческите процеси са про
изводителните СИЛИ И 
маси, в историческото 
винаги голяма е била ролята 
личностите, които са имали усет 
за изискванията и предизвикате
лствата на времето си и които са 
били истински тълкуватели на ин
тересите и стремежите на соб
ствения си народ. Това изцяло 
може да се каже и" за Йосип 
Броз Тито, понеже неговата исто
рическа роля и държавническо
то му дело не могат да се замис
лят без подкрепата, която са му 
оказали народът, класата, парт н- 
ята.

двигатели мсрение да докаже, че Тито ви
наги е-бил прав в държавничес
ките си работи или че Югосла
вия не е имала грешки във вън
шната си политика. Обаче ис го
ли ята е верифицирала феномен, 
:Оу ТО представлява чудесно из
ключение в историята на дипло
мацията в XX век: всеки път, 
когато се е противопоставяла на 
политиката от позициите на си
ла, когато е защитавала нацио
налните си интереси и правото 
си на самостоятелно становище, 
Югославия е спечелвала пълна 
сатисфакция така, щото меритор- 
ни представители на страните, с 
които се е стълкновила без соб-

народните
развитие

ма

В координатната система на 
Втората световна война, която 
дава печат на времето, в което 
живеем, Тито израства л парти
зански комендант, народен тон- 
бун и държавник, чието име до
стига върховете на великите ли
дери на антихитлеристкага 
лиция- Кое е това, което извежда

ствено желание, категорично са 
й признавали, че 
била на нейна страна, или пък 
станалите по-късно исторически 
събития и процеси напълно са 
потвърждавали правилността на 
нейните становища.

правдината е

коа-
Това, че Югославия, въпреки 

зснчки тежки предизвикателст- _ 
ва, които се‘ явяваха във взаимо
отношенията е с всички велики 
сили, успешно развива сътрудни
чеството върху равноправни на
чала и ненамеса — са съдържа
ние на Титовото качество на го
лям политически стратег, държа- 

й вник-прорицател,
изострени сетива за процесите и 
тенденциите в историческото раз 
витие и който винаги изнамира- 
ше оптимална формула за експо
ниране и осъществяване на ней
ните национални интереси.

Тито и югославските народи 
тъмния вилает на

от
Европа и ги 

признатитевъвежда в кръга на
на това съдбовно с гъз-актьори

кновение на армади и идеи, въ-
с гава

на Ююсла- името си да подчини Нова Юго
славия на „висшите интереси" 
па един ръководен център на ко- 

югославските мунистическите партии и соцна- 
не искат да свел- листическите страни. Второто за-

преки че развръзката му 
далече от границите 
вия?

цпоналиня си суверенитет и те
риториална цялост части от маци 
■аналната си почва, които са 
отвзегп със силата на оръжието 
млн с помощта па несправедливи 
договори.

Малко по-късно падат всички 
прогнози, че Тито и Югославия 
не могат да се противопоставят 
па Сталин п Коминформ. макар 
че тези прогнози се коренят във 
факти, конто едва ли могат да 
се оспорят; Съветският съюз из
лиза от Втората световна воина 
като пай-голнма военна сила; 
кампанията срещу Югославия се 
включват н четири нейни съсед
ки; и пълен разгар е блоковата алио признание за свой изключи- 
конфроптацпя, която по позволя- телеи принос в създаването и 
на дори да се предположи, че развитието на политиката и двц- 
която п било страна може да жението на необвързването. 
се откъсне от сферата на влия
нието па единия или другия иде
ологически и военен блок. Но 
Тито п Югославия отново удивя- 
ват света, понеже още, воднаж го 
уверяват, че е възможно .„невъз
можното”: една малка страна, ро
шила да защити правото си сама 
да решава за съдбата си. 
да се противопостави и па натис
ка на най-големпте световни си
ли.

който имашеПреди всичко това е свободо
любивият бунт на
народи, които
пат глава пред носителите на фа- седанис па АВНОЮ е отражение

на решимостта и стремежанасилие и грабват оръ- 
изборят за собствената политическото ръководство на 

Това НОБ на чело с Тито Нова Юго-

пашисткото
жие да се
си свобода и независимост, 
е не само изпит по 
историческа смелост, но и полъх 
на надежда за целия свят п мо
мента, когато хитлеристките хор- 

победи на всички евро-

внушителна славия самостоятелно да решава 
за вътрешното си развитие и въ- ТВОРЕЦ НА НЕОБВЪРЗВАНЕТО

нишата си политика. Тито е единственият . държав
ник от мнозината, които се сме-Но Титовата стратегия за про- 

хегемопмстич- 1} няваха зад кормилото на към сто 
необвързани страни, в период от 
25 години, който получи специ-

ди редят 
пейски фронтове.

Тито е не само велик военен,
политически стратег, който линии същевременно е 

пазарлъците и към установявано
ио по-добри отношения е тях въз 
основа па равноправието,

тивопоставяпс па 
ните претенции ма великите съю- 

пасочепа 
на възможно и

навреме увижда, че 
между
анулират придобивките 
бодителната борба и революция- 

това нерядко се е слу- 
малките

могат да 
от осво-

великите сили за кое- 
доприиасят Ти- 

срещи с Чърчил
то гнърДс много 
топите военни 
и Сталин.

Не без причина! Във всички 
исторически моменти, съдбонос
ни за явяването, развитието и съ
дбата на необвързването в драма- 

събития

та, понеже
начвало в историята 

Страни. Когато става дума за пре
тенциите на Великобритания, съд 

лишаването
СИЛАТА И БЕЗСИЛИЕТО 
НА СИЛАТА политическитичайте

във втората половина на двадесе
тия век, присъствуват Тито п
Югославия-

бовио значение има
пълномощие на кра- 

в Лондон и
от доверие и 
лекото правителство 
неговите така наречени 
сили в страната, па конто е до
верена ролята ;та политическа и 
военна трансмисия яа възстано- 

влияние в

Вече в първите еледвоешш го
дини Тито получава възможност 

с качества па дър-военни може
да се прояви 
жавмик, които не се срещат вее- 

Нито силата, пито гнявът 
съюзници

В началото на петдесетте го
дини, с авторитет, който спечели 
щ,и помпата и революцията, в 

па натиска
ки ден/

великите зарадиина Титовата стратегия ип пезави- противопоставянето-
между- на великите сили, в търсенето на

мира,

вяване на британското 
Югославия, Когато се касае 
Съветския съюз, е необходимо да 

основни политически 
политика на не- 

тьй

влияниеокажатза не успяват да
върху устройството па вътрешна
та система в Югославия, пито 
пък могат да я принудят да сс 
откаже от легитимния 

намере- меж да върне в рамките

симост и равноправие и
пародиите отношения неотложно пътища за укрепваме

свободата, независимостта н рав- 
Тнто из-

па
се изправя пред немалки изпита
ния и п отношенията с 
чисто ръководство в по-дълъг пе

се създадат 
предпоставки за Китай', ноправнето па народите,

(На 4-та стр.)си стре- 
иа на*равноправис,зависимост и 

като Сталин не скрива
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ПРОГРАМАТА НА СЮК И НИЕ ДНЕС
■ ■■ преодолеят с тясна свързаност с трудо*

идейна борба за промяна надвижение, могат да се
вито маси и с творчески стремеж и ппотеса

«. и*™..
1 конкретни материални и ощцесгвени

социалистическото съзнание (анархо-

(От 1-ва стр.) ■ ;
_ Опасността от бюрократизма лежи във факта, че той 01-

елабва целия организъм на социалистическото общество и с това
тенденции, 

политически
засилва антисоциалистическите сили ираздвижва н

Бюрократизмът Скъсва връзките между водещите 
сили и работническата .класа и с това изостря всички вътрешни 
обществени противоречия-

— Социалистическата самоуправителна демокрация силно е 
на социалистическото развитие, която

етични

в евоето
извън рамките на дадени 
отношения и развитие 
фразьорски излиталия), понеже тези

ситуация, а и. «и лииия 
са определенията на Програмата, сочи, че социализмът е в криза 
л Гади ша че обществено-икономическите отношения, па и 
обществените стойности са израснали ца тяхна основа, значително 
формирали с декрети, административно, волунтаристично. С това 
са деградирани и отклонени всестранно, както 
ефикасност (икономическите, 
управително-социалистическата демокрация, 
производствена сила и неговата творческа инициатива. •

па
тенденции могат само да

акцентувана в концепцията
Програмата, особено нейните хуманистични ие дадена в 

димензии.
Социализмът не се създава поради някои абстрактни цели, 

но за живия човек, трябва да му бъде близък не само по съдър- 
благополучня, но и по своите форми и 

приспособеност към начина на живот и културата па народа.
Социализмът не може личното щастие на човека да подчи

ни на някакви „висши цели", понеже най-вмешата цел на социа
лизма е „личното щастие на човека. Човекът в социализма трябва 
да се чувствува свой, но не себичен или усамотена личност. Чо
векът отава свой н все. повече свободен доколкото повече уча
ствува в разновидннте облици на общата борба, сътрудничество 
н помощ, които са обосновани на чувството и убеждението,, че 
човекът е най-голямата стойност.

— Програмата дефинира общественото 
на действуване и насоките на развитие на СК. който от владству- 
ваща партия класически тип се преобразява в такъв идеен

политическа организация, каквато е иеобходи-

икономическатажание п материални
и пазарните критерии), така и само- 

човека като основна

посочените актуални при-Кос е това новото, което заедно с
Програмата трябна да вдъхнови и раздвижи трудещите

е западнало в криза ипципи на 
се днес,
когато из пея трябва да 
днес. Това е въпросът за една
ска и обществена реформа. Тъкмо ръководствата 
комунистите трябва да проявяК по-голяма инициатива в тази на
сока инициатива за творческа дискусия, борба на мнения и 
плодотворен синтез. Все по-силно е убеждението, че към духа на 
Програмата не е възможно без решително определение на Съю- 

комупистите към развитие на самоуправлението и пазарно- 
икономическа система, деетатизация и дерегулация, укре- 

правовата държава, демократизация на ооществото, ко- 
демократизация на Съюза на комунис- 

на този процес. От 
ситуация Съюзът на

когато развитието на социализма
се излезе? Това . е централен въпрос

коизистетна концепция на стогган- 
на Съюза наположение, начина

аван
гард и съвременна 
ма на работническата класа и трудовите хора в тяхната борба 
за социалистическо самоуправление и който 
осъществява все по-малко чрез своята власт, а все повече чрез 
непосредствената власт на трудещите се. Очевидно това определе
ние все още не е осъществено. Задачата на тази трансформация 
на Съюза на комунистите е пред нас. В случая бих напомнил за 
четири предупреждения от Програмата:

— Първо, вярата, че декретите представляват всичко дефор
мира комунистите, отслабва у тях чувството за отговорност пред 
масите, води към техен идеен застой и назадване, понеже те в 
такива условия. се отвикват от борбата за своите, убеждения, а 
с това и от всекидневна проверка на правилност на тези убежде
ния чрез практиката и борба на мненията!

Второ, с отслабването на критическото отношение към ре
зултатите на собствения труд, спрямо отрицателните явления в 
нашето развитие, създават се благоприятни условия за действува
не и развитие на антисоциалистическите тенденци и сили.

водещата си роля за на 
планова 
пваие на
ето предполага по-силна
тите, като водеща идейно-политическа сила 
това зависи колко в новата историческа 
комунистите ще бъде действителен авангард на раоотническата
класа и народа.

Връщането към Програмата е необходимо, но струва 
недостатъчно. Трябва да се облегнем на нея, особено на недосег- 
натите и нереализираните нейни 
текст само някои посочих. Обаче, вдъхновени от нейния творчес
ки и
Програмата в отговор на въпроса: как да преодолеем обществе- 

криза, каква да бъде стопанската и обществена реформа? 
Това „по-далече" изисква духът на Програмата.

ми се

определения, от които в този

антидогматичен дух, би трябвало да отидем и по-далече от

ната

Трето, отрицателните обществени тенденции, чнито корени 
се намират -в съществуващите обществени противоречия, както и 
грешките и колебанията в редиците на самото социалистическо

Ивица Рачан, член на Предсе
дателството на ЦК на СЮК

Титовият усет за историята
(От 3-та стр.)
намира съмишленици от

създаде движение, което като не- 'се пробиваше в световната исто- 
цял зависима, извънблокова и

свят, не да въздава някакъв трет на сила ще се бори за трансфор-
блок, а зарад това, че политиката _ мацията на съвкупната система унгарската монархия, все до ка
на необвързването, като прорица- .международните политически и таклизмът на Втората 
телна алтернатива на блоковото икономически отношения, с цел война и триумфалният процес и 
разделение и конфронтация, да да се обезпечат условия за осъ- изход на. великата антиколониал-

и в международните отношения 
като цяло.

Но, и от становището на един 
нов графикон на стойности, кой
то се формира на прехода към 
XXI век, нищо по-значително ня
ма да може да се додаде, нито 
^твземе от времената и личности
те, чиято историческа' инспира- 
ция представляваха идеите за сво 
бода, независимост и равнопра
вие между народите. Те не само 
че са вградени в основите на 
съвременното международно дви
жение, а пред тях широко са 
разкрити и дверите на бъдещето.

Д-р Ранко Петкович

рия, от разгрома на Турската им
перия и разпадането на Австро-

мощ-

световна

получи сила и получи значение ществяване правата ма всички на 
на широка международна поли- роди за мир, свобода, независи- 
тическа акция. Не подценявай- мост, равноправие и. икономичес
ки приноса нито на един от дру- ки напредък, 
гите велики основатели на необ- В плеядата на

на революция. Тази епоха, заедно 
със своите велики лидери, прина
длежи на миналото.

Новата епоха, на която съдбо- 
великите дър- вен белег дава научно-техническа- 

вързването, от самата хроноло- 'жавнйци на. двадесети-я век, Тито та революция, пред всички стра- 
гия на историческите факти, яс- принадлежи към знаменосците ни задава нови искове, и предиз- 
но се вижда, че именно Тито е на иационалноосвободителната викателства, меняйки

революция. Става дума за епоха, 
се която мъчително, но неудържимо

доскораш- 
ното разпределение на приорите
та в политиката на всяка страна

бил този, който е имал ясни въз
гледи за необходимостта да

I—м мн
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КРЪГЛА МАСА НА „БРАТСТВО” В ТО „ДИМИТРОВ ГРАД” В ДИМИТРОВГРАД

(ПРОДЪЛЖЕНИЕ ОТ МИНАЛИЯ БРОЙ)

ДВИГАТЕЛИ НА ПРОГРЕСА
• ДРУГИ НИ „КРОЯТ 
ШАПКАТА” ...

Петър Милев,
нов. Затова водим сметка 
всеки да тежи на място
то си — там където про
фесионалните му и други 
способности могат да дой 
дат до пълна изява.

Действуваме като тим 
в осъществяването на ръ 
ководните» функции,, кои
то са напълно разграни
чени от самоуправителни- 
те. По тоя въпрос няма 
никакви дилеми. Затова 
не са на място забележ
ките от някои общински 
органи във връзка спро 
фесионалния колегии, по
неже той не решава въп
роси от компетенциите на 
самоуправителните орга
ни, но професионални, те
хническо - технологически 
проблеми.

Професионалните кад
ри, добави Иванов, са - 
едно от най-ценните бо
гатства на ТО „Димитров 
град”. Още преди повече 
от двадесет години се 
водеше умела кадрова по
литика. Правеше се под
бор на добри ученици, ко
ито чрез стипендиране и 
разни други стимулации 
се насърчаваха в школу
ването и ставаха по-късно 
добри специалисти, спо
собни да поемат и най-от
говорни ръководни и про
фесионални задължения- .

ня • ”^амо с по‘голям труд, а не с приказки и фрази може да се отстои 
„ ята на икономическата стабилизация и политиката на СЮК”. Това

авната насока на колектива на „Димитровград”. Тези думи на Миха- 
ВаНОЕ директ°р иа иаЙ-голямата трудова организация в Димитровград 

^ ИХЗ „Пълна п°Дкрепа в изказванията на всички участници в „Кръг- 
з лтатт^03 ' 3 0и*е повече в Данните за осъществените производствени ре-

завеж-
дащ икономически отдел 
изразява 
за финансовите

безпокойствие ил
резулта

ти през първото тримесе
чие на годината макар че 
пред него се намира ана
лиза за осъществените
про113ВОДСТВеНИ 
ТИ, ОТ КОЙТО

предписания, които опре
делят кой къде ще се 
озове в

низират мощностите на 
„валярата”, което ще се 
обезпечи не само по-голя- 
мо и по-качествено произ 
водство на смеси за раз
лични каучукови изделия, 
но и пълна защита на 
жизнената среда, понеже

строи нова фабрика. за 
гумени нишки от латекс.

резулта- 
произтича че 

оперативният план за пе
риода януари — март е 
преизпълнен с 11,5% по

общественото 
преразпределение, а те 
най-често са повече в пол
за на онези, които лошо 
стопанисват, вместо да бъ 
де обратно.

# АФИРМАЦИЯ НА 
ПРОФЕСИОНАЛНИЯ И 
ТВОРЧЕСКИ ТРУД

Ефикасността и отгово
рността в изпълняването 
на задачите е основен де
виз на ръководството, в 
пашата организация — 
започна своето изказване

количество и със 7,8% по 
стойност, а в сравнение 
със същия период на ми
налата година — с 20,3% 
по количество и с 87% по
стойност.

От анализа, също личи, 
че отсъствията от работа 
в този период са с .11% 
в по-малко от отсъствия
та през същия период на 
миналата година и дори 
с 29% в сравнение с пе
риода октомври-декември 
на миналата година.

Застоите в производст
вото са с 50% по-малко, 
а износа на чуждестран
ния* пазар е с 98” 0 по-го- 
лям!

техническият директор ма 
„Димитровград” Иван Пе
тров, когато стана дума 
за ролята на специалисти
те и метода на ръ ново де
не. Ние като ръководите
ли и специалисти по опре 
делени области, имаме ко 
икретни задължения а об 
що за всички нас е — да 
действуваме така, че да 
изпреварим проблемите, а 
ако те настъпят — бързо 
и ефикасно да ги реша
ваме.

По-важните и по-слож- 
ннтс проблеми решаваме 
колективно на професио- 

се налния колегиум, обаче 
преди някой въпрос да 
стигне до колегия, необ
ходимо е той всестранно

Онова, което зависи от 
нас е налице — казва Ми-, 
лев. Ние нашите задачи

Разширяват сс и модер- 
сс въвежда затворена си
стема, която не допуска 
да се дига прах. Ще 
инсталират и компюгори, 
чрез които ще се 
контролира и направлява 
производственият процес.

ф МОДЕРНИЗАЦИЯ И 
РАЗШИРЯВАНЕ

изпълнихме и преизпълни 
хме. Но изобщо не съм 
сигурен, че тримесечната 
ни равносметка ще бъде 
положителна и дали и фи 
нансовите резултати ще 
съответствуват на произ
водствените. Цените

Васил Георгиев, е съве
тник в „Димитровград”, 
със задача да следи реа
лизацията на развойните 
програми. Нашата развой 
на програма, казва той, 
има за цел чрез рекон
струкция на съществува
щите мощности, тяхното 
разширяване и премахва
не на „тесните места", да 
следи най-новите техпиче- 

пос-

* *
следи, И така, с изказвания и 

данни, се слагаше мозай
ката на един трудов ко
лектив, разбрал изисква
нията на днешното време, 
устремил се към бъдеще
то; готов да поеме предиз 
викателствата на научно- 
техническия прогрес — да 
бъде негов двигател.

да бъде изучен, за да мо- 
С цел да се подобри об- жем да взимаме бързи и 

на конкретни решения- Зато
ва и нашите заседания са

щественият стандарт 
работниците ще се строи 
нов работнически стол.

програма 
се реализира по утвърде
ната динамика, а до края 
на годината напълно що 
сс изясни въпроса има дм 
или няма условия Да се

на
възпроиз-суровините и 

водствените материали по 
стоянно се покачват. Раз
личните обществени даж- 
дия, също. Ние на 
ко това не можем да вли-

кратки — не траят пове
че от един час.

Афирмацията на профе 
сионалния и творческия

Развойната

всич- труд е една от нашите ос
новни насоки

ско-технологически
в каучуковата В. Димитров — 

М. Андонов
добавя

директорът Михаил Ива-тижения
промишленост.

яем. Положението ни за
виси от различни законо-

БОСИЛЕГРАД ЗА СТОПАНСКИТЕ ПРОЦЕСИ В ОБЩИНАТА ГОДИШНИЯТ
ма-

реализация, 
сезон, поскъпналите 
териали и пр), но и пове- 
чето субективни слабос
ти, на заседанието бе 
подчертано, че формални 
те констатации за съще 
ствуването на субективни 
те прояви трябва да се 
претворят в конкретна 
борба. Затова членовете 
на Председателството по-

НА ОК НА СК ВПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО

Причините не винаги
т (от осем) сочен и я период са осъще

СТОИЛ и общ доход от 
2,568 милиарда динара 
(увеличение със 124 па 
сто), а разходите са уве
личени със 145 па сто и 

2,225 милиарда

осъществява. В резултат 
ма това с и постоянното 
намаляваме па средства
та за акумулация и възп
ронзводство. Обективно 
това влияе и върху (не) 
изпълняването па 
муваната 
активност.

Че стопанството няма 
средства потвърждават и 
личните доходи па заети
те. В сравнение със съ- 
1 ц.ия миналогодише!I 
рпод те са увеличени със 
129 ма сто и средният ли 
чеи доход възлиза 149 213 
динара.

Ймайки предвид, че за 
слабите стопански 
тати не са „виновни 
мо обективните посочени 
трудности (незаппатенатп

Поез първите три месеца на го лицата пет 
стопански организации са изказали ™губа коЯто въз- 

над 16,7 милиона динара. В премахването иа ру 
стопанисването ролята си далеч повече тр- 

първичните партийни и сипдикал-

лиза
дностите в 
ябва да изпълняват 
ни организации. запла- 

инвестиционна
възлизат 
динара, което както бе 
изтъкнато

ако се има пред- 
от осемте тукаш- 

оргапиза-

трудно 
дзид, че

търсиха да се развие по- 
• голяма активност в дейст 

първичните 
синдикални

че сто- 
в об

Подчертавайки, 
папските резултати 
щината през първите три 
месеца

най-добро сви
чс в стопанидстелствува 

свансто недостатъчно сс 
пести. Доходът,

343 милиона динара 
с 44 па сто,

стопански 
ции през първото триме- 
сечис иа годината загуба 
па динара, „Услуга” 7,8 
опа динара

ПИ вувапето на 
партийни и 
организации и в самоуп- 

органи.

на годината не за 
членовете на

възли-
доволяват, 
Председателството на ОК 
на СК в Босилеград на 

сс заседание

Взащ
с увеличен 
докато захващани ята

(99 милиона) са уве- 
с 46 па сто, което

равителните 
организациите, 
ващн със загуба ще 
извърши подробен 
лиз, а помощ в работата 
ще окажат по един об
щински функционер и по 
един член на Председател 

ОК на СК.

са отчели до 
анизации:

пе стопаннс-
00- от

ри пет орг 
СТ Слога" — 35,9 милио 

от 16,7 мили 
„Напредък" —

се
състоялото

седми май изтъкнаха, 
че явяващите се труднос
ти в стопанисваното нс 

обективно сс-

иего ана-
на личеми 

потвърждава че доходът 
и занапред е обременен с

па стойност
милиона, . _
4,7 милиона, ТО „Изград 

57,5 и автотраиспоса само от 
тество, а че голямо чис
ло проблеми възникват 
поради субективни про
пуски. Положението в 
стопанството е

обществени запя"
ртната организация 
61,3 милиона динара.

оргаииза-

различпм 
дължйпия

за облекчение иа дохо-

резул
и че политика ството наса

та В. Б.Стопанските
общината през

не седа в стопанствотопомии воще по-
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*&тсел& тгаг селя
БЛБУШИИЦА

КЛИСУРА Изложба на кравн 

и юници
кооперативен дом, учили 

амбулатория, 
пиене. Еле

Клисура е голямо, раз- строители. И наистина, 
пръснато в 15 махали се- юшсурските майстори
ло в Сурдулишка общи- зидари са известим пада 

Планина Въртоп леч. Пролет, около Пет- 
(1677 м.) от запад, Букова, ровдеи, отиват на сезон'-- лите. 
глава „Разкръсйе” и „Цве 
тков гроб” (1489 м.) и Ко-

ще, сетне 
доведе вода за 
ктрифицираии са и махана.

Неотдавна в Бабушпица земеделската кооперация 
Будучиост" организира изложба иа крави и юници. 

" У За спечелено първо място и шампионска титла 
парична нагона получи производителят Милисав Го- 
дорович от Братишевац, втора награда получи Люои- 

' Л Р Аитич от Извор, а трета - Живан Джорджевич

па работа, а наесен, към 
Гмйтровдеи се връщйт у 

пък
ИМАТ' И ФАБРИКА...

обграждат , дома си. Но затова 
жените в този край

лунички рид 
долината, в която шуми 
бистрата Ерма по брегове

Клисура с първото 
ло в Сурдулишка общи
на, което получи „фабри 
ка". Това с цех иа текс
тилната

соса
известни като въртокъ** 
хцници, умеят да орат, бе 
рат дърва. С една дума, 

„мъж-

сапте на която са накацали 
махалите на Клисура. Ра

чЗбира се центърът Дер- вършат и всички 
вей има най-много къщи. ки” работи.
В района на Клисура се От центъра
намират още: Кострошев ра — Дервен водят хуба що сигурно ще
цн. Паля, Колуница, Су- ви пътища до махалите да се понамали миграци-
хи дол, Драинци, Грозна- Грубина, Лалииа, Гранжи ята, но е трябвало да
товци, Стрезимировцп... иа, Дражпна, Близнако-

В синура на Клисура ва, Савина, Велкова, Ма
рина, -Смудипиа, Радина, ' край са 
Пишмншова и Гаджина.
Всяко семейство в

^Наградени бяха и Златко Алексич от Драгинац, 
Чсдомир Нуколич от Стол, Боривое Милснкович от 

Видойко Милошевич от Сурачево за наи-

промишлеиост, 
хорав която работят и 

на Клнсу- от съседните села. Това не
повлияе

Горчимци и 
хубаво отгледани юници. М. Янкович

застане много по-рано, 
щото много хора от 

свили
Ниш, Белград,

този 
семейнинякогашниима следи от 

те видни (леярни) които 
са работели с въглшца от 
просторните букови гори 
в околността. И някои на

гнезда по 
Скопие, Враня, Лссковац.ТС311

махали но-рапо отглеж
даше по стадо 
няколко говеда и

Нужно е да се предпри 
неацо и за по-доброто 

обработване на . земята, 
която почти напълно

Някогашните

овце, по еме 
коне.■ званпя свидетелствуват 

за това. Едно от тях е Днес в много от махал и- 
' „Градище" под Велков 

рид. Местността „Тисови 
ца” ясно говори, че- там 
е имало тиса, а пък „Ело

с
напусната, 
ниви и ливади са захвана

те животът е напълно за
глъхнал. Хората са се 
изселили по
градове и къщите и имо
тите са напуснати... Ето 
и някои данни за колеба 
нието на броя на населе
нието в района на Клису 

в ра. Според преброяване
то от 1948 година тук е 
имало 2315 жители, през 

ЛЮЛКА НА СТРОИТЕЛИ 1953 — 2341, през 1961 —
2211, през 1971 
през 1981 — само 999 жи 
тели, предимно остарели 
хора. Клисура си построи 
преди 40 години хубав

по-големите . ти от тръници и глог и 
Много селскипапрат, 

къщи РУ 
времето", защото 
не ги поддържа.

А би трябвало да се на

хват от „зъба на 
никой

ва гора", свидетелствува 
за съществуването на 
елови гори. В центъра 
иа Клисура се намира тур 
ска кула< единствената 
този край-

Милисав Тодорович със своята шампионкаА

прави нещо тук и за раз
витието на туризма. Има 
условия за това: прекра 
сна природа, хубава пла
нинска пъстърва, зелени 
ливади и столетни буко
ви и млади борови гори.

ИЗКУПУВАНЕ НА АГНЕТА В ДИМИТРОВГРАДС 
КА ОБЩИНА

Най-много първо качество1731,
Преди един век е съз

дадено убеждение; 
жителите от този край са 
предопределени да бъдат

че
На територията на Ди 

община
ВЛАДИМИРОВ. Като вто 
рокачественп изкупени са 
224 по цена от 2500 дина
ра и само 5 агнета трето 
качество по 2000 динара 
за килограм. Както изтък 
на Владимиров, сигурно е 
че още около 250—300 
агнета, които тези дни 
трябва да бъдат изкупе
ни, ще бъдат най-много 
в първо качество. Това не 
двусмислено оповергава 
твърденията иа някои сел 
скостопански производи- • 
тели, че „Кооперант” не 
е на време провеждал 
изкупуването, 
агнетата да получат по- 
голямо тегло п станат вто

Стоян Евтимов митровградска 
миналата година са изку 
пени 3700 агнета. С изку
пуването, което трябва да 
се проведе до 25 т.м. в ра 
йона на Висок, Забърдие 
и Невля, в „Кооперант”

СЕЛСКОСТОПАНСКИПРЕДПРАЗНИЧНА СРЕЩА С НАПРЕДНИЧАВ

Селското стопанство нма перспектива
очакват тазгодишното из 
купено количество на аг
нета да достигне минало
годишното.

От изкупените до 20 ап
рил 3062 агнета на тери
торията на Димитров
градска община, 2833 са ’ 
платени на селскостопанс 
ките производители като 
първокласни по 3600 дина 
ра за килограм. „Това дос 
татъчно говори дали сме 
на време провеждали из
купуване във всички райо 
ни или не и дали агнетата 
на Някои селскостопански

в Босилеград тора все още 
не иска да схване 
още отношенията бавно 
се менят — заяви Радой 
ков.

КИРИЛ РАДОЙКОВ, от 
село Груинци — Босилег- 
радска община е един от 
редките млади хора, кой 
то покрай другото не. на
пуска селското стопанс
тво. Казваме покрай дру
гото, понеже Кирил ос
вен със селскостопанска 
дейност в Босилеград има 
и шивашка работилница.

— Шивалнята поддър
жам само- за трудовия 
стаж. Главният ми доход' 
е от селското стопанство. 
И мога да кажа, че съм 
съвсем доволен от него. 
Отглеждам добитък, и по 
чти от всичко, каквото е 
необходимо за едно дома
кинство — произвеждаме. 
В тази дейност усърдно 
ми помага съпругата Ма
ра; и децата Горан и Ем
ил —■ подчертава Радой
нов.

е над 1,2 милиона динара. 
— Продавам и мляко. Ча 
стно на хора. Бихме мог
ли повече да продадем ко 
гато би имало ор1 анизи 
рано изкупуване. Но и 
при това месечно вземем 
по десетина стари мьлио

Всс

Да кажем, че Кирил Ра 
дойков има и достатъчно 
добър имот. Общо взето 
над 100 декара, и нещо 
гори и пасища. Земята ра 
ционално обработва. Над 
3 до 4 хектара е превър
нал в изкуствени ливади, 
от които (когато годината 
не е сушна) коси и по два 
откоса. Прилагл и агроте 
хнически мерки. Слуша 
съветите иа специалисти
те и пр.

Освен това Радойнов е 
добре обзавел домакинст
вото. Двете му кошари съ 
що са съвременни.

чакайки

рокачественп.
Изкупените агнета бт

първо качество, главно по 
средствбм „Стокопромет", 
са дадени на чуждестран
ния пазар, където агнета
та от Димитровградско са 
наистина търсени.

производители са „прерас 
нали" първа класа 
не" — казва 
иа „Кооперант"

или 
директорът 

ЙОВАН АТ.
НАКРАТКО ОТ ДИМИТРОВГРАД

Кирил Радойнов

на — добави същ.угата 
му Мара.

—* Както виждате селс 
-кото стопанство има доб
ра перспектива. Още по
вече, сега когато пройзво 
дството на храна е прио
ритетна обществена зада 
ча. За съжаление обаче, 
нашата' селскостопанска 
организация „Напредък"

ИЗКУПУВАНЕ НА ОХЛЮВИРадойков има време н 
за обществено политичес
ка дейност. Член е на 
Съюза на комунистите. 
При това няколко пити 
досега е бил партиен сек
ретар на местната общ- 

Общинс- 
ката скупщина и деен чл
ен на Скупщината на мес 
тните общности.

„Кооперант" от -Димитровград 
организира изкупуване йа охлюви 
пазар. До средата 
грама по цена от 1500

и тази годинаИ още нещо. Кирил Ра
дойков е сдружен селско
стопански производител. 
Притежава миникравефе 
рма. Понастоящем отглеж 
да 4 породисти крави и 3 
телета. Миналата година 
е продал 4 телета и един 
юнец. Общата му печалба

за чуждестранния 
кило-на април са изкупени над сто

динара за килограм. Влажното 
*™ВН° време през последните няклоко дни ще 

по големи'кГЗВаТ В ”Кооперант”. да бъдат изкупени 
Т- огог б ИЧеСТЕа ОХЛЮВИ- Всички магазини на 

.Дъргокооп на терена представляват същевременно и изкупвателни пунктове. същевременно и

ност, делегат в

М. Я. А. Т.
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ПРИЕТ Е ГРАДОУСТРОЙСТВЕН 
ДИМИТРОВ ГРАД

ПЛАН ЗА ЦЕИ
ГОРИТЕ В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНАТЪРЛ НА

Сигурна развойна перспективаРеконструкцията ка
" може На територията на общината под 

19 600 ха, Движението на гораните 
произвеждаше посадъчен 

в за
лесяването почти не съ
ществуваха. Сега покрай 
липсата на този матери
ал (Горската секция про
извежда за свои потреби) 
и възрастната структура 
на хората в селата пред
ставлява ограничаващ фа 
ктор за създаване на но
ви гори. Това налага го-- 
раните в общината да въ
зобновят активността си, 
защото от тях главно за
виси как ще се развива 
горското дело 
ния
плоатирането на горите 
съществуват нередности. 
Имайки предвид цената 
на дървото за отопление, 
строителството и индус-

гори са около
от които голяма част са борови. През 

СТ ° нови гоРи са залесени десетина хектара, а материал, трудности 
през тази и следващите две години бригадирите на 
МТА „Власина”

тазигг
ще залесят около 2800 ха. Предприе

мат се акции да се обезпечатда започне нови площи за залесяване.

Г радоустройственият 
план на Димитровград 
че няколко години е не
валиден поради 
Затова Общинската 
пщина предприе 
димите мерки за изработ
ка на нов. Въз основа 
възможността 
ойственият план да се пр 
ави и от части с „Инко- 
проект” от Лесковац е 
сключен договор да нап 
рави градоустройствено 
решение за площад „Ос
вобождение" и частта на 
града, намираща се меж
ду главната улица, ул. 
„Христо Ботев”, авто- 
пътя и улица „Васил Ива 
нов Циле". Група архите 
кти-проектанти начело с 
Мики Андреевич, инак 
димитровградчанин, е пре 
дложила решение, което 
неотдавна бе обсъдено на 
събрание на местната об 
щност на Димитровград, 
а след това и на засела-

Не без основание„Нишава" и селскостопанската орга 
низация „Напредък". От
ношението към горите 
обаче е различно. За по- 
вечего обществени гори, 
главно за онези, с които 
стопанисва Горската сек
ция, са изготвени десетго
дишни развойни програ
ми. За горите в част
ни я сектор 
планове няма, а за сече
не и възобновяване съще 
ствуват само годишни 
планове. Горската секция 
изпълнява плановете си, 
т.е. възобновява горите и 
прокарва горски пътища.
За целта ползува не са
мо свои, но и средства на 
по-широката
„Напредък" главно това 
не прпави. Покрай това 
тази организация има и 
други трудности. Всъщ
ност, по различни „осно
ви" част от горите й 
присвояват частни лица.

Когато се касае за го
рите в частния 
ктор трябва да се подчер 
таят две трудности: обез
печаването
материал и експлоатира- плоатират. 
пето на горите. Когато

се по-ще се създаде 
движението 

напълно да се измести от 
пшлощада до 
ж.п. бариера от 
та улица. Предвидено е

дчертава, че горите (по
край селското 
во и

ве възможност
стопанст-

давност. 
ску 

необхо-

развиващата се се
га промишленост) са една 
от развойните перспекти
ви на икономически изо- 

Босилеградска 
община. Между другото 
това потвърждават досе
гашните резултати и пред 
приемащите се мерки за

долната
главна

разширяване на Центъра 
за култура, като при то- 

най-напред се проведе 
реконструкция и разшир
яване на сцената. На мя 
стото на старите 
от Центъра за култура 
до „Гациното", така наре 
ченото „брезничко”. 
бъде построен голям су 
пермаркет, а отгоре 
етажа

станалатана
градоустр в а

в част- 
сектор. в екс-такива

сгради повдигане на нови гори. 
Резултатите 
малки. На

не са
територията - 

на общината под гори са 
около 19 600

ще
хектара, от 

които значителна част са 
борови. Плановете зана
пред са също така амби
циозни: през тази и след
ващите две години брига
дирите на МТА „Власи
на” ще залесят около 
2800 ха. Предприемат се 
мерки за обезпечаване на 
нови площи за залесява-

трията, не малко число 
хора наблюдават горите 
си само като добър изто
чник на доход и некон- 

общност. тролирано ги сечат. Об
щинската горска служба

на
администра! ив- 

ни помещения- ' „Гацино 
то" ще бъде реконструи
рано и разширено така, 
че напълно да запази пър 
вобитния си външен 
Зад него и супермаркета 
глед към главната улица, 
би се построила 
сцена, свързана с Центъ
ра на култура. Под сце
ната би били

полага усилия тази нере
дност да премахне, но 
поради малкото число го
рски пазачи не успява 
цялостно да осъществи 
задачата си.

Горите в общината ще 
се- бъдат сигурна развойна 

перспектива не само ако 
планово се възобновяват, 

на посадъчен но и ако планово се екс-

из-

лятна
не.

От съществуващите се
га площи под гори 14 000 
ха са в частния, а 5600 
ха в обществения сектор. 
С обществените гори сто
панисват Горската 
ция (с 4 хиляди хектара)

поместени

сек-
В. Б.

ДИМИТРОВГРАД Нов водопровод
телната общност за кому 
нални дейности дава нзве 
стна
стойност на работите в 
улица „Борис Кидрич” н* 
до гарата е около 28 ми
лиона динара. Със засър- 
шаване на работите снаб
дяването на тази часг ог 
Димитровград (почти по
ловината от града) значи
телно се подобрява. По 
този начин се обезпечава 
така нареченото пърсте- 
новидно снабдяване.

Полека, но сигурно Ди
митровград получава нов 
водопровод. Става дума 
за водопроводната мрежа 
в града, по-точно в цен
търа на града, където ча
ст от водопровода никога 
досега не е подменяна. 
След реконструкцията на 
водопровода в главната 
улица, от площада до 
конфекция „Свобода", до 
първомайските празници 
бяха подменени дотраяли 
те тръби от „Свобода1'до 
гарата па дължина около 
230 метра. Тези дни Про

дължава започнатото пре
ди празника подменяне 
на тръбите в улица „Бо
рис Кидрич”. Старите ди- 
митровградчани казват, че 
тези тръби са поставени 
най-напред, с конто вода
та от манастирчето е до
ведена в центъра на гра-

сума. Съвкупната

да до някогашните улнч- 
Тръбите се 

подменят на дължина 260 
метра. Средствата обезпе-

. ма мяс- 
Белградска 

къ
дето сега живеят пет—шс 
ст семейства, би бил пос
троен ексклузинен търго 
веки център.

;а и ни чешми.съвет.
тото между 
банка и „ГациноТо",С новото градоустрой

ствено решение е предви 
дело най-напред разре
шаване на движението

чава трудовата организа- 
„Комуналац", еднаЦи-я

част е от комуналните об 
лагапня а и Самоупраии- А. Т.на моторните превозни 

средства в центъра на гр 
ада, така че се разширя 
ва част от улица „Мар- 

сгра-

Ясно с, че за реализа- 
замисле- ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ НА ТРУДОВИТЕ ИНВАЛИДИ В БОСИЛЕГРАД

па така
градоустройствен 

необходими зна

нията

Не сенва грижата зами.я
план са 
чителнм средства, 
в момента 
Затова
и споменатите

шал Тито" срещу 
дата на Общинската ску 
пщина за сметка на праз 
ното пространство пред 
Центъра за култура. Ули
цата се разширява и пр
ед „Гациното", за да се 
направи спирка па рейсо
вете (които сега 
безразборно и . най-често 

движението)

членоветеКОИТО
пе достигат, 

„брезмичкото" 
частни къ

то доброволно членуват 
440 инвалиди по труда. 
Организацията ще се опи 
ча да намери средства за 
построяване на сграда, за 
да улесни дейността си.

На отчетно-изборното 
събрание ЗАНКО ПЕТРУ- 
НОВ бе преизбран за пре 
дседател, а ДРАГАН МИ- 
ЦОВ бе избран за секре
тар па Общинската орга 
низания на трудовите ин
валиди.

Зайко Петруноп с преизбран за председател, а Дра 
ган Мнцоп е избран за секретар на Общинската орга
низация на трудовите инвалиди.дойдат наред за 

би пет го-вци щв
три или може

Но рекоиструкция- 
„Гациното" .може 

всеки час, за-

зувалн жилищен кредит, 
а няколко членове са по-

Макар че средствата й 
са скромни, Общинската 
организация на трудовите лучнлн от организацията 

Босилеград Си парична помощ за бан

стоят дини. 
та па 
да започне 
щото
градоустройстве

бе единствената енъи
„Балкан" да пе .започ

не с работите. Сега и то- 
решеио, тъй като ре

шението вече е в сила.

пречат на 
и будки за билеш, бързи 
закуски, продажба па ци 
гари, вестници и 
но. В центъра на площа-

масамо недостиг инвалиди вреше-но гри-полага приемствеми
членовете си. През 

години, как

ско лекуване.
ние жи за И през следващите дпе 

години грижата за члено 
вете ще има централно мя 
сто в дейността на общни 
ската организация, в коя

подоб- ка изтеклите две 
то бе изтъкнато па състо- 

отчезелено ва е ялото се неотдавна
изборно събрание, 22 

трудови инвалиди са под

ла е предвидено 
островче, около което ще 
се движдат возилата. С 
реконструкция на улица

М. Я.тпо-
А. Т.
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МЕЖДУОБЩИН СКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ
от ШЕОРПАТО кдтл МЛАДЕЖ В НИШ Младежки творчески 

награден конкурс
НА СЪЮЗА НА

Да се мобилизират творческите 

младежки сили творческа работа в об- 
литературата- публицистиката 

народни умотворения и народни 
списание „Мост" 
обявява творчески награден 

българ-

За да подтикне към 
ластта на 
пане ма
в пашите краища,
Деня па младостта
конкурс за младежите’ и девойките от 
ската народност за следните видове и жанрове,

СТИХОТВОРЕНИЕ
първа награда 
втора награда 
трета награда

НОВЕЛА
първа награда 
втора награда 
трета награда
РАЗКАЗ
първа награда 
втора награда 
трета награда

и запис- 
обичаи 

по •повод
начин да заеме м я с- 

коетю й црииадле-
Междуобщинската коифе- 

Ми-
къп
тото,
жн.

• За председател на 
ренция е избран 'Раде Мнтровнч, а за секретар 
ряна Тодорович

Иванов от
Димитровград изтъкна, че 
младите трябва,да се 
сърчават за акции, което 
може да 
ако съществуват ясни пъ
тища за
па поставените цели.

Иебойшатърси образовани и 
собни кадри, дойде време 
ма колективна работа и 

отговорност, 
време когато младите пе
кат и трябва да поемат

спо-В предстоящия пери
од организацията на мла
дите в Нишки регион ще 
трябва да направи реши
телна крачка напред в по 
добреннето на метода на 
работа, за да може с ак
тивността С11 II С конкрет
ни акции да се наложи с 
авторитета си в общест
вото изобщо. Това между 
другото беше изтъкнато 
на проведеното отчетно- 
изборно събрание на Ме- 
ждуобщинската 
ренцпя на Съюза на со
циалистическата младеж 
в Ниш в началото на 
май, на което бяха прие
ти отчетът за дейността 
на младежката организа
ция, програма за работа 
занапред и избрано ново 
ръководство.

Делегатите с тайно гла
соподаване избраха Раде 
Митрович, апсолвент-ико-

иа-
4000отделна
3500се постите
3000

осъществяване

12 000Взимайки участие в ра-
Миле Илич, 9000зпсквампята

6000член ма Председателство
то па
конференция на Социали
стическия съюз подчерта, 
че младите трябва да ос- 

самн своята об-

Междуобщинската
10 000
8000
5000конфе-

ветляват 
ществена роля, мобилизи
райки всички свои твор
чески сили, като по та
къв начин дават принос

СТАТИЯ
5000. първа награда 

втора награда 
трета награда
ЗАПИСАНИ ИЗВОРНИ НАРОДНИ ПЕСНИ, ПРИ
КАЗКИ И ЛЕГЕНДИ

4000
3000

към по-динамичното раз
витие на обществото. Ене 
ргнчно трябва да се пре
одоляват всички бариери, 
които пречат като се про
карва път та младежта да 
дойде в настъпателна по
зиция- По такъв начин 
ще се премахва и дисо
нанса между базата и ръ
ководството ,който тук-та

Раде Митрович

собствения Дял на, отго
ворност —- изтъкна меж
ду другото в доклада си 
Душко Тодорович, досе
гашен председател на 
Междуобщинската кон
ференция на Съюза на 
социалистическата мла
деж. Затуй младежта с 
организирана работа и с 
пълна Мобилизация' тряб
ва да се прояви и по та-

5000
4500
2000

най-малко шест -творби 
най-малко четири творби 
най-малко две творби

първа награда за 
втора награда за 
трета награда за
УСЛОВИЯ НА КОНКУРСА:

1. Право на участие в Младежкия творчески
имат само младе-

номист за председател и 
на Председателство ла 
МОК на ССМ, а за секре- 

- Миряна Тодоро- 
незаета икономист-

награден конкурс на „Мост"
девойки до 27-годишна възраст, гражданижи и 

ма СФРЮ.тар
вич. ме се среща — подчерта 

между другото Илич. за художествените 
статии

2. Изборът на темите 
творби е свободен. За публицистичните 
желателно е участниците да посветят 
внимание на младежките трудови акции, ролята

нашето общество,

ка.
С. Р.— Дойде време, което

нужното
ДВЕ СЕДМИЦИ ПРЕД ТАЗГОДИШНИТЕ „МАЙСКИ СРЕЩИ"

и задачите на младежта в 
младежта и ЮНА, културната дейност на мла-Подготовките са в пълен разгар дежта.

3. Творбите трябва да■са написани на бъл
гарски език — по възможност на пишеща маши
на, раздел тройка, или четливо на ръка и да 
имат свое обозначение (шифър). На редакцията 
трябва да се изпратят по три екземпляра от 
всяка творба, а името на автора с точния му 
адрес и обозначението на творбата да бъдат на
писани и сложени в затворен плик, който авто 
рите трябва да направят заедно с ръкописите, 
предвид за награда.

аствуват повече от участ- не на Срещите ще бъде 
ниците и в „Майските ма 27 май вечерта в двора

ра основното училище 
До деветия май вече са „Моша Пияде" в Димит

ровград с културно-худо
жествена програма и тан 
цова забава след това. 
Следващия ден срещите 
продължават с дефиле на 
участниците, митинг и 

програ
ма в спортния център. Но

Дилема вече няма — та 
згодишните „Майски сре
щи" на народа и народ
ностите от СР Сърбия ще 
се проведат (на 27 и 
май в Димитровград. За 
пръв път от съществуване 
то на тази манифестация 
на братството и единство 
то на младите от нашата 
република, срещите 
провеждат след 25 
Това е обусловено от фак 
та, че една седмица пре
ди Деня младостта се 
провежда 
ро" в Призрен, в която уч

срещи".

28 изпратени покани до вси 
чки участници в тазгоди
шните срещи. Очаква се 
поканите да приемат всич 
ки: Александровац Жупс 
ки, Призрен, Нови Сад,
Али Бунар, Първа Кути- културио-спортна 
на — Ниш, Босилеград и
като гости и тази година вина в програмата 
ще дойдат представители „Майските срещи" е алея- 
от Неготино на Вардар от та „Братство и единство", 
СР Македония- 

Тържествено открива-

се
4. Записването на изворни 

приказки и легенди трябва да се направи точно 
на народния говор (диалект) в даден край в 
който е записана народната творба. Трябва да 
бъде записана така, както хората пеят опреде
лена песен или разказват приказка гт легенда. 
Накрая трябва да- се посочи името

народни песни.май
на

„Братското хо в която представители на 
всички 
садят по едно дръвче. Но 
вина е и това, че тради
ционния 
слет тази година няма да 
се проведе. 2В следобедни 
те часове на 28 май е-пре 
двидена 
ходка до Цогановски ма
настир. С тържествено из 
пращане на гостите в не- 
деля ще бъдат завършени 
тазгодишните 

срещи" в Димитровград.

участници ще за
на лицето,

от което творбата е записана — кой я пее или 
разказва, от кое село е и на колко 
Преписани творби от книги няма 
пред вид за награда.

ДИМИТРОВГРАД

Поход до Кумровец физкултурен години е. 
да се взимат

Всяка година Фериалният съюз от Пирот, Дими
тровград, Бабушница и Бела Паланка през май орга
низират поход до родното място на Тито — Кумро
вец и родната му къща.

Тази традиция не изостана и тази година.
Във фериалния влак, който тръгна от Пирот на 

седми май, взеха участие и сто фериалци от Дими
тровград, предимно млади от двете училища и трудо
вите организации. По време на* похода освен родната 
къща на Тито те ще посетят и Цветния дом в Бел
град.

5. Срока за изпращане на творби и записани 
народни умотворения е до 20 май 1987 год. Ръко
писите трябва да се изпращат

колективна раз
на следния ад- 

Рес — Издателство Братство, редакция Мост — 
за младежкия награден конкурс, ул. Кей 29-ти 
декември, 18 000 Ниш.

„Майски
Редакцията на списание „Мост”

А. Т. А. Т.
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МЕЖДУОБЩИНСКА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ ВРАНЯ 
— ГРУПА „ЮГ”Физическа култура I ОБЩИНСКА ФУТБОЛ 

НА ДИВИЗИЯ — ПИРОТ

Дерби срещата без 

победител
САМО НАРАВНО

МЕЖДУРЕГИОНАЛНА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ—НИШ „Партизан” (Желюша) — 
„Напредак” (Извор) 2:2 
(0:2)Отиде още една точка... „МЛАДОСТ” (Босилеград) 

1:1, (1:0)
И в шестия кръг 

пролетния Дял на футбол
ното първенство „Парти
зан” от село Желюша не 
отбеляза победа. Срещу 
по-силния отбор на „На
предък” от Извор желю- 
шани успяха да играят са 
мо наравно. Гостите во
деха по едно време и с 
2:0. При 2:1 за гостите 
от Извор, те не използва-

„ПЧИНЯ” (Търговище) на

ФК „А. БАЛКАНСКИ” 
1:1 (0:1)

— ФК „ЕДИНСТВО” (ПИРОТ) Дерби срещата на сед- 
мия кРъг на пролетния 
полусезон от тазгодишно
то ' футболно 
на МФД Враня —
„ЮГ” между футб 
отбори „Младост” от Бо
силеград и „Пчиня" от 
Търговище, завърши без 
победител — наравно с 
резултат 
1:0 за
Инак, играта бе 
интересна и 
край неизвестна. И двата 
отбора имаха голови по
ложения. И единият и 
другият отбор силно ата
куваха, но без резултат. 
При това любителите на 
футбола в Босилеград, а 
тяхното число на тази 
среща надминаваше 200 
души, имаха възможност 
да видят добра и мъже
ствена игра.

Първото полувреме из
мина в незначителен пре
вес на домашния отбор. 
Техните атаки бяха по- 

, организирани. От друга 
, страна намеренията на 

гостите от Тръговище бя

ха очевидни 
•върнат от игрището „Пе- 
скара” с една точка, кое
то в крайната цел и осъ1 
ществиха. От самото на
чало бяха се добре заба- 
ражирали пред своето на
казателно поле и цялата 
игра съсредоточили към 
отбрана на своя гол. На
меренията 
към средата на първото 
полувреме един силен и 
точен удар на В. Чипев.

След този гол футболи
стите от Търговище ня
майки какво да защита
ват, отвориха играта, ко
ято получи и на качест
вото и на съдържанието. 
Тъкмо такава каквато и 
очакваха любителите на 
футбола в Босилеград.

С такава игра на госту
ващия отбор не бе труд
но да изравни резултата 
и доволен се завърна с 
една точка от твърдия 
терен край Драговищица, 
от който повече пъти е 
напускал като поразен.

да се за-

Димитровград, спортният център „Парк”. Теренът 
идеален за игра, времето слънчево. Зрители 1000 души. 
Голмайстори: Горан Живкович в 32 минута за „Един
ство” и Зоран В. Христов за „А. Балкански” _ 
нута. Жълти картончета: Зоран Ц. Христов („А. 
кански”) а червено картонче:

първенство 
група 

олните
в 54 ми- 

Ьал-
. _ Халилкович Томислав
(„Единство ). Съдията Миодраг Савич от Пуковац — 
отличен. ха дузпа, а веднага след 

това ветеранът в отбора 
на „Партизан” Кръста 
Кръстев отбеляза гол и 
изравни резултата.

1:1, полувреме 
домашния отбор.

смърсйим
„А. Балкански”: Милко 

Соколов 6, Тошко Соко
лов 5, Любиша Таков 6, 
Милован Тодорович 6, Зо 
ран В. Христов 7, Драган 
Алексов_5, Драган Дон
чев 6, Синиша. Иванов 5 
(Сйниша Дихмитров), Алек 
сандър Станков 6, Драган 
Митов 5 (Зоран Ц.. Хрис
тов), Новица Алексов 5.

Футболистите на „Асен 
Балкански” продължават 
с разпродажбата на точ
ки на домашен терен. В

Пирот, а наемалко 
ме и другата.

Поради първомайските

да взе твърде 
до самия

Д. С.празници на мача имаше 
много повече зрители от 
обикновено. Но ФУТБОЛ — МЛАДЕЖИ

ПОБЕДА С ДВУЦИФРЕН 
РЕЗУЛТАТ

те остана 
ха. разочаровани от игра
та на „Балкански”. Първо 
поведоха гостите в 32 
минута чрез Г. Живковнч, „Раднички” (Пирот) — ,Д. 

Балкански” 0:11 ((к!)

Младежкият състав на 
„Асен Балкански" като че 
ли няма милост! Не знае 
за поражение. Този път 
се наложи над отбора на 
„Раднички” от Пирот ка 
то гост — и то с двуциф 
рен резултат: 11:0!

Това беше неравна' иг 
ра, тъй като дихмитровгра 
дчани бяха много по-си
лен отбор.

В следващия кръг „А. 
Балкански” гостува в Бе
ла паланка, където щ 
срещне с „Единство”.

а димитровградчани изра 
вннха резултата в 54 ми
нута чрез Зоран Ц. Хрис 
тов, който от свободен
удар вкара топката в про 
тивннковата мрежа. Шанс 
за отбелязване на гол им 
аше и Н. Алексов.

В следващия кръг 
Балкански” ще гостува в 
Блаце, където ще преме
ри сили с „Ястребац”.

Димитър Ставров

четири хмача на своя те
рен те загубиха и пета 
точка. Значи продължа-

„А.неуспешните 
продължава кризата, коя 
то е захванала клуба. То 
зи път една точка взе от 
борът на „Единство”

ват игри,

М. Я.

от Нов успех на димитровградските 
лекоатлетнцн е се

И на общоюгославския 
; крос на вестник „Борба”, 

ко*то неотдавна сс про
веде В Кюприя димитров- 

лекоатлегнцп

п така нататък.
Ако се има предвид, че 

атлетическнят клуб „Же
лезничар” в Димитров
град е основан преди ня
колко месеца, а на три 
пече проведени кросокп 
бягання отбелязва хубави 
резултати, съвсем е раз
бираем големият интерес 
сред учащите се в Дими
тровград за леката атле
тика. Този спорт, нари
чан още „царицата на 
спорта”, защото дава най- 
големп възможности за 
индивидуална изява, пече 
лп пови привърженици и 
би било добре ако се про
яви по-голямо разбирател 
ство за нуждите на клу
ба. Не бива да се допус
не да се намали съще
ствуващият ентусиазъм.

ФУТБОЛ—ПИОНЕРИ

ГОСТИТЕ НЕ ДОЙДОХАградските 
постигнаха хубави резул
тати. Както ни уведоми 
Александър Марков тре
ньор на атлетицпте в 
„Железничар”, 
от 15 участници в кросо- 
витс бягаипя па вестник. 
„Борба” от Димитровград 
са се класирали високо.

— Пионерките като от
бор спечелиха първо мя
сто — казва Марков, тъй 
като всичките се класира

Пионерските отбори на 
„А. Балкански” и„Единст
во” трябваше да се срещ 
нат в предиграта на мла 
дежките отбори, обаче пи 
оперите от Пирот не дой 
доха, така че 
градчанн най-вероятно ще 
спечелят мача със служе
бен резултат 3:0.

повечето

ди.митров-

ШАХМАТ д. с.

Успех и на републиканското сътезание НАЙ-СЕТНЕ — ПОБЕДАха пад десето място.
Най-добри резултати са 

постигнали Душица Дея- 
мола, която се е класира
ла ма пето място, Даиие- 

чтнърта, 
седма,

Футболистите на „Асен 
Балкански” най-сетне зара 
дваха многобройните си 
привърженици. На 8 май 
в Димитровград, в петия

нои (У1-3), Зоран Мила- 
(VIII-]), Апатолий Пе- 
(УШ-2) и Роки Стои-

Шахматният одбор на 
„Мо- новосновното училища 

ша Пияде" от Димитров ден
ме нов (У-2) под ръковод-град първомайските праз

ници проведе на състеза
ние в Куршумлийска 
ня- След големия

ла Еленкова е 
Каменоваството на преподавателя 

по физкултура 
имсиов.

кръг на пролетния Дялна 
футболното 
димитровградчани се нало 
жиха с по-добра игра над 
отбора на „Ястребац” с

Юлия
Пеш Гюрова единадесета

Васко Сто-ба- М. А. първенство
успех

постигна
ла младите

Изтъквайки 
титс успехи 
шахматисти от Димитров
град, не може да не сс 
спомене, че

на регионалното състеза
ние, (класиране на първо 
място) шахматистите от 

от 29

БАСКЕТБОЛ

Още две поражения на димитровградчани 2:0.
срещу „Омлади- 

ол Малошище с
биха н 
пак”
66:65. Това беше иеизвес

основното училище 
април до 2 май участву
ваха на републиканското 
състезание в Куршумлий
ска баня,

клубБаскетболният 
„Асен Балкански”, който 
в настоящия сезон ще ио 

БК „Свобода" 
сезона. Ос

същите са 
благодаре- Голове за „А. Балкан

ски” отбелязаха Станко- 
вич и Митов.

Очаква се тази победа 
положително да се отра
зи върху морала на фут
болистите на „А. Балкан
ски", конто в няколко 
мача последователно игра 
ха неубедително н слабо.

М. А.

осъществени 
ние па големия емтусиа- 

иа самите шахмагис- 
им. И

тен мач все до последна
та секунда. В 
част на второто полувре
ме гостите водеха с няко 
лко коша разлика. В нос 
ледното нападение гости
те отбелязаха кош п побе 
диха, тъй като до края 
ни мача имаше само още 
няколко секунди. , Д. С.

си името 
лошо започназъм

ти и ръководителя
повече, защото ус- 
за работа почти не 

недостигат

по-голямазаеха 
На репуб- 
състезание

където
пър-вей поражението в

в Бела паланка,
шесто място.

нищоликанското 
участвуваха 21 отбора, та
ка че пласментът на шах-

131'1«5| КР'Ь1' 
загуби и куп—срещата от 
същия противник,

път в Димитровград 
Във

ЛОВИя
съществуват: 
подходящо помещение за 

па шахмати-

само
от основнотоматистиге

училище представлява 
соко завоевание. Шестото 
място в републиката 
спечелили: Васил Стоиме-

този
е 11 коша разлика, 
втория кръг димнтровгра- 

А. Т. | дчани па свой терен загу

упражнения
стите.

ви

са
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сатиРа *за5ава
НАШЕНСКИ ИСТОРИЙКЙКарикатурен екран

Знае сн 

бабатаа 4р -ш и и и

Вормула за славуНякод си баба натрапчи- 
в комитета и 

изсипала
во влезнала
още от вратата 
цялата си мъка:

— Изкрадиаха ме... „Кме
тът” мп открадна 
гатство, а вие... хич

По празникат доби писмо оди Бай-Вене,
Пише 

вълци, и
пяло бо
не мша-

мойтога иабурлию из Бусилиградско. 
ми човекаг за н.ипуту айНу на

йе йоще остър ножъкат па да засечете, бре!
— Грешка, бабо! Ако ня

кой ви е откраднал нощо, 
тогава отидете в съда. А съ-

и.ему
и оч йедпо рабушле.

Бая Манчо, ти се беше нещо зачъчку-
и си бешепашата айка на вуци 

некаква твоя айка на вуци .яггьи- 
щаре од градищата, па реко да ти драснем 
едно лисамце, да ти гюрасправим за айката, 

од онова време, с вуци сме 
расправии йош како дечурлия с 

ли сме ай-

вал около 
направилдът е малко по-доле.

— Казваш, съдът бил мал 
ко по-доле, а?

— Да, да.
— Зная, зная, епико! Ако 

съдът беше малко по-горе,

Без думиПерица Илиев
я и ти сме си 
си имали
овците там по ридищата, 
ки и айки, маали 1 
Бирчета и тояЬи и знам дека те 
личка да чуеш кико е било на айката.

И веднък да ти кажем — вуците са си 
здраво живо, сви са си на брой/ са си спо
койно пладнуят по дупБите додека им пре- 
трънът уши од окагьето и пуцан>ето, а по
сле че се размръдаят и па че одблаи поне- 

бравче. Резил за толкова пушки и кру- 
шуми, децата си само изцепия опинците и 
дрешляците. И понапред вуците тея да ва- 
нат ловджия, а не ли ловдижиите да ванат 
вук. Какво да ти |расправям — децата си. 
не знаят занаято, требали са да ни попра- 
шаят како се работи това. А и од вуците 

да научат како се прави айка.
Вуците са си наброй, ама 

сици си изедова 
си ни това що бея скотни, овия ловджийи

Блясъци на остроумието виде
сме дзверовете със се- 

млого Би-
щяха да. му мислят и „кме
тът”, и комитетът.

Потокът, който тихичко бълбуква, щом срещне 
пречка.-т- яростно бушува.

К. Г.

Шекспир Афоризми
Най-голям завоевател е онзи, който знае да побе

ждава без бой-
ф С отмахваие ръка на 

всичко най-много ни 
върви отръки.

• В революцията, която 
тече, все по-трудно мо
же да се изплува.

Ф Тесните интереси са ни 
иай-разширени.

• Намерил е добър зас
лон. Съкрил се зад ми
крофон.

Ф Осъществили са целта. 
Всички средства са в 
техни ръце.

• Онова, което премъл
чим най-много отекне.

Ф Толкова неща развод
нихме, па не е чудно 
че водата стигна до 
гърлото ни.

Ф Не сме дребнави. Само 
правим крупни неспо- 

' луки.

коеЛао Цзи

Който ■ отмъщава след победата е 
бъде победител.

недостоен да

Волтер

За силния безсилният е всякога виновен.
.. - Крилов са могли

неколко ли- 
касмето .Не може Би спа-

Слабостта е единственият недостатък, който хора
та не могат да поправят. си немят абър за греове, и млого са 

изгледа расръдили на вуците що не са тели 
да чекаят айката, но сдимшти навреме, та

се
Ла Рошфуко

Покорството е мъчен занаят. отушили на лисиците.Корней И едно зайче пострадало. Едно детшце 
наследило од баща си пушка (сал и това) 
и му млого мерак било да иде у айка. Из- 
летело зайче, детето не могло да си удръ- 
жи мерако, од едно пуцатье зайчето се из- 
днгло. Како напендек. И са -че узнат пуш
ката на детето. И ако че му ,я узнат, да не 
направи по-голема глупост. Па що ако му 
я узнат, берем че си стане славно детето. 
Че улезне у свак нзвештай. Пръво у изве- 
щаят на ловдижиите че има големо место. 
Народат млого негодуйе що се лови беза- 
кълно и противзаконо, та са че управата на 
ььиното друство да га споминьа и спомитьа 
како пример да се борат 
явления. Тека че направат параван за буд- 
жите да си ловат -како и до сега: 
дозволено и ка не йе, и колко е дозволено 
и колко не е. После йе го има

Короната често прикрива голо теме.
Браунинг

Малките лодки трябва да се държат близо до
брега.

Франклин

Всеки има слабо място. Всеки е в нещо уязвим.
Увайлд Зоран Жнвкович

След празника/>^м. петров —————————

против теквия

ТГЬ~Р В И МЯИ у НЯКОГЛ /// и ка е,// и сепя.
'Л 7 у разни оп- 

щински извещайи за законитос— како при
мер от кой се види дека са се млого бо-

/-у!Г^АЙТМВБИ,
ГТ) ШЦВБЧ,

труда’ Iч
I си рили да се спазуйе законо. А това що. си 

некойи дръпа^т
вйе да е. Важно е да сме постигнали „по
метне резултате". И у кой знайе колко 
вощая че улезне детото, да зададе од прав
дата разни буджи и филанБешии.

I
каде и кига стигнат, здра-

из-

Че си 
сламка.

го однесе детето како бумбар
с-

Брпгстйо Директор и 
Димитров.
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