
ВршчШо С указ на президента на 
СФРЮ Йосил Броз Тито от 
14 февруари 1975 година из
дателство „Братство” е удо- 

Орден братство истоено с 
единство със сребърен венец 
за особени заслуги в област
та на информативната и гра
фическа дейност и за при
нос в развитието на братст-

.^.^^^ДНЛБЪЛГЛУСКАТД НАРОДНОСТ В ОФР ЮГСУ-тгдч», ^
вото и единството между 
нашите народи и народности
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ИЗБОРИ В ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ЦК НА СК 
В СЪРБИЯ КОНФЕРЕНЦИЯТА НА СЮК КАТО ПОВОД ,

единодушна подкрепа С такова бреме
НА СЛОБОДАН МИЛОШЕВИЧ броя:на плещите си Значителни промени в 

партийния връх на Унга
рия
ПОБЕДА НА РЕФОРМА 
ТОРИТЕ

■I ■ ■
Зоран Соколович бе преизбран 

Председателството на ЦК на СКС
секретар на

Голям брой организации и ръководства на Съюза 
на комунистите продължават да толерират членовете 
си, които‘най-много нарушават моралните- норми и 
законите; отсъствието ма всеки вид отговорност за 
поетите задължения; готовността да се прехвърли на 
други вината за собствените несполуки и неуспехи; 
политическото лицемерие; неспазването на принципи
те и критериите, кОито се натрапват на други; пове
дението, което, вместо симпатии и подкрепа, предиз
виква неверие, противопоставяне.и безучастност.

С такова бреме па ' плещите си Съюзът на кому
нистите не само, че не с готов да се обърне с лице

Досегашният министър- 
председател Карол Грос е 
ног; генерален секретар на 
УСРП

стр. 2.

т

Сутйеска 
символ на 
героизма

към бъдещето и да намери изход от кризата, по твър
де много помага на мошениците в собствените си ре
дове и вън от тях.

д-р Радован Радонич

стр. 2—3Конференцията ще бъде 

критична и неспокойна
3. СоколовичС. Мнлошевич

Членовете на Председа
телството на Централния 
комитет на Съюза на ко
мунистите в СР Сърбия 
миналата седмица едино
душно избраха (с тайно 
гласуване) Слободан Ми- 
лошевич за председател

подкрепа е израз на висо
ката положителна оценка 
за дейността на Милоше- 
впч през изтеклия пери
од, в ко,йто бяха открити 
и започнаха да сс реша
ват въпроси от изключи
те.! но значение за Съюза 
на комунистите, СР Сър
бия и Югославия.

С конкретните си идеи 
и инициативи и с

Председателството на ОК 
на СКС е Димитровград 
за положението в „Бал
кан”

ПРОПУСКИ В РАБОТАТА 
НА ПЪРВИЧНАТА ОРГА
НИЗАЦИЯ

На Конференцията на СЮК делегатите ще 
разграничаване, да сс изключат всички, които не се 
проявяват с креативност, бюрократите, всички, конто 

обществена собственост, а в СЮК да 
които днес не с добре — работници, 

искат от СЮК

искат

стр. 4на Председателството 
ЦК на СКС през следва
щите две години. По съ
щия начин Зоран Соколо
вич бе преизбран за сек- 

П р едседате лст-

на
са краднали 
влезнат опия, на
млади, креативии хора. Делегатите ще 
да излезнат голям брой членове, които не живеят от 
собствения си труд, да го напуснат всички, конто са 
създавали етатпзъм в републиките и покрайнините. 
Конференцията ще се застъпва за рационалност. Тя 
щс бъде критична п неспокойна. Обаче тя ще-се про
вали политически, доколкото в работата й надделее 
опортюпизмът. Тогава щс сс наложи да бъде свикан

О
непо* 

си дейност Издателският съвет прие 
отчета на „Братство” за 
1987 година

ДОБРИ ПОСТИЖЕНИЯ 
ПРИ ЛОШИ МАТЕРИАЛ
НИ УСЛОВИЯ

средствената 
— подчерта на заседание*ретар на 

вото на ЦК на СКС. то Зоран Соколович —
Милошевич да-

В консултациите, които 
бяха извършени преди из
борното заседание на Пре 
дседателството на ЦК на

другарят 
де решителен принос за 
осъществяването стр. 5на кон- 

и за ос- 
СК В

1 ювънреде! I ко!Iгрес.
д-р Първослав Ралич 

Радонич и Ралич на съв- 
ЦК на СЮК за 

политика)

кретни решения 
пособяването 
Сърби# за борба срещу

СКС, кандидатурата на 
Слободан Милошевич по- 

от 
Тази

(Акценти от изказванията па 
местното заседание па комисиите на

на
Йоснп Броз Тито за 
дежта

мла-
лучи пълна подкрепа 
всички участници.

и кадроваидейно-теоретически въпросикризата.

Пазете
братството и 

единството като 
зеницата на 

окото ск

НА ССТНЮ ПРИЕ ИЗСЪЮЗНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ
В УСТАВА НА ССТН ИЗБОРИМЕНЕНИЯ

Д-р БОЖИДАР ЧОЛА- 
КОВИЧ (Косово) бс 
брак за председател 
СК па ССТНЮ с едного
дишен мандат. Чрлакович 
о специалист по медицин
ски науки. Печатал е 20 
кпнгн и над 500 научне 
трудове.

Творчески сьюз на прогресивните снпи
„а Социалистическия съюз пай-способи,I сили иа об- 

ще се из-

из-
на

Всички функционери 
— от местната общност до федерацията 
бира/ чрез тайно гласуване

ществото.
Промените дават възмо

жност изборният цикъл в 
ССТН да завърши

9стр.
поло-

демок рати ч'сс к о
Социалис- 

за по-

въз
След двугодишни пуб

лични разисквания, 
иго участвуваха 
3,5 милиона ютославяни, 
Съюзната конференция иа 
Социалистическия 
па трудовия народ 
неделник ирис 
и допълнения в програм- 

Устава

ка за деле-
Всички

пии година преди 
татскнте избори. ТРИМЕСЕЧНИ СТОПАН

СКИ РАВНОСМЕТКИ
обновяваме иа 
тичсския съюз и

и по-ефикасно осъ- 
конститу- 

ССТН

в ко- 
около ХЪРВАТИНЙОСИПССТНфункционери в 

от местната общност до 
федерацията — Щ° бъдат 
избирани чрез тайно гла- 

По-равнонранно

(Хърватско) бе избран за 
секретар па Председател
ството па СК иа ССТНЮ 
с двугодишен мандат. 30- 

се третират обществените фКД кл^мЕИ — КРЕК е 
организации и сдружения 

като

пълно
щсствяваис
циопиата му роля- 
трябва да бъде не класи
ческа политическа партия 
и трансмисия па партий
ните и ДРУИ
решения, а творчески съ
юз на работниците,

най-креативните и

стр. 6на

СЪЮЗ
в по- 

измеисмия
На селскостопанския чан» 
нр в Нови Сад

„КИШАВА” ПОЛУЧИ ВИ
СОКО ПРИЗНАНИЕ

сувамс.

нова председателка на Ко 
нферешнитта па жените.

политически
иа та па гражданите 

пай-м иотолюднн 
ма фронта.

ните цели и 
ССТН.

Приетите промени тря
бва да бъдат предпостав-

дялонс
стр. 7уче

ните,



НАС |И У| П □ С В Е Т А
СТРАНИАКЦИИ НА НЕОБВЪРЗАНИТЕ

ВЧЕРА ЗАМИНА В ЯПОНИЯБРАНКО МИКУЛИЧ

ра ма вниманиетоВъзможност за подобряване на връзките са в цент
разоръжаване в Хавана ще 

непосредствено пред заседаиие- 
Генсралпата скупщина па ООН

за-и техио- 
сто

1 тисов капитал седмица па Брио 
на необвързаните

рани за 
почне

По покана па председа- Прсс Миналата 
ни завърши срещата 
страни, посветена па отораната и си 
гурността с опора върху собствените 
си сили През тази седмица в Хавана 

па необвързаните рази

логия 0 югославското
за обогат

нателя на правителството 
Япония НОБОР ТАКЕШИ 
ТЕ вчера в тридневно (от 
26 до 28 май) официално 
н приятелско посещение в 
тази страна 
председателят 
ння изпълнителен 
БРАНКО МИКУЛИЧ. То- 

носещение 
на Съюз-

папетво; като и 
яваисто на културните 
връзки, туризма и съобще

то па
п срсща'1'а па Рсйгьи—Горбачов. Ще 

100 делегации (от 101 чяси- 
които 46 на рав-

участвуват 
км в движението), от

ца шефове ма
мията.

представители 
екват за разоръжаването

дипломациите. 
Функционерите па министерствата на 
външните работи вчера започнаха да 
обсъждат два документа: „Апел от Ха
вана" и Приключително съобщение с 

програма. Министерската
събота, а ще нрИклю- 

На 31 май този фо
рум ще се пресели в Ню Йорк -къДе- 

:1апоч11С Третото специално засе 
генералната скупщина

пристигна 
на Съюз

ните

Според общата оценка тридневната 
представители па меобвърза 

' проведена 
без нв- 

пли заключение.

съвет
среща на 
пито страни на Брноип е 
успешно, макар че приключи 
кой общ документ'
Топа бе Кръгла маса—симпозиум (81 
участници взеха участие в разисквани 

30 научни доклади бяха ирило- 
аспект би

ва е първото 
на председател 
ння изпълнителен съвет 
на дпония след възобно
вените дипломатически от 
ношения през 1952 г.

ча-акционпа 
ст ще започне в 
чп в понеделникI»

ята. а
жени), па която от научен 
ха обсъдени главно три тематични об
ласт: положението на необвързаните

па не

го ще 
дапие на 
ООН, посветено па същата' тема.

наДомашните и гостът ще 
. . разискват за икономичес

ките връзки между Югое 
лавия и Япония, за 
жирането на японския Фи

п съвременния свят, сигурност та 
обвързаните с опора върху собствени- 
те сн сили н

Докато необвързаните разискват за 
разоръжаването, в Москва ще се срещ
нат Рейгъи и Горбачов (от 29 до 31 
май). На тази среща ще бъдат отпра
вени
столицата на Куба — „Апел от Хавана 
и приключителното съобщение.

анга-
Б. Микулич

значението па икоиомиче
паучпо-тсхнпческото сътрудниското II

чество за укрепване па сигурността иНА ЗАВЪРШИЛАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ 
НА УНГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА РАБОТНИЦЕ 
СКА ПАРТИЯ СА ИЗВЪРШЕНИ ЗНАЧИТЕЛНИ КАД 
РОВИ ПРОМЕНИ

двата документа от срещата в
отбраната им.

Министерската среща на Коорди
национното бюро па необвързаните ст-

Победа на реформаторите МИНАЛАТА СЕДМИЦА МИНИСТЪР-ПРЕДСЕ-ПРЕЗ
ДАТЕЛЯТ НА ПОЛША ПОСЕТИ ЮГОСЛАВИЯ

' }

Отношенията постянно укрепватте (и стари) политически 
дейци. Досегашният гене
рален секретар Янош Ка
дър е избран за предсе
дател на партията, която 
функция е йовосъздадена 
и всъщност почетна. На
чело ма унгарската пар
тия т°й е от 1956 година.

Е първите реагировки в 
Унгария се чувствува до- 
волствоие от извършени
те промени. Чувствува се 
у надеждата, че новите 
хора новите идеи ще уме
ят да претворят в дело. 
Пътепоказател, поне до 14 
конгрес, ще представля
ва приетият документ на 
конференцията, 
представлява „политичес
ко допълнение" на прие
тата икономическа прог
рама през средата на ми
налата година.

На завършилата се на 
23 май Национална кон
ференция на Унгарската 

работ-социалистическа 
ническа партия са извър
шени кадрови промени, 
които
предвестяват спешна ре
форма на политическата 
система, която е условие

Югославия и Полша 
чрез различни конкретни 
активности ще бъдат ан
гажирани за 
укрепване на 
сн отношения, осооено на 
икономическите - подчер
тано е в прнключителни- 
те разговори на председа
теля на Съюзния изпъл
нителен съвет Бранко Ми 
кулич и полският' мини
стър-председател. Необ
ходимо е, както е уточне
но, двете страни да пред
приемат съответни крач
ки за да се реализира 
планираният тазгодишен 
стокообмен от 854 мили
она долара.

водиха разговори Раифф Госта приеха и с него 
Диздаревич, Божко Крунич ''и Бранко Микулич

представляват и всестранно
взаимните

По покана на Съюзния 
изпълнителен съвет през 
миналата седмица мини
стър председателят на По 
лша Збигнев Меснер посе
ти Югославия когато во
ди разговори с най-висши

та на икономическото съ
трудничество.

В срещата на председа
теля на Председателство
то на ЦК на СЮК Божко 
Крунич и Меснер (той е 
и член на Политбюро на 
ЦК на Полската обедине
на работническа партия) 
положително са оценени 
п целокупните югослав
ско-полски отношения, и 
отношенията между СКЖ 
и ПОРП. Изразрена е го
товността тези отношения 
да укрепват върху съвме
стно утвърдените принци
пи.

за превъзмогване на сто
панските трудности. Това 
потвърждава и избиране 
то на досегашният мини
стър-председател 
Грос за нов генерален се
кретар, както и новият 
състав на ЦК и Полит
бюро. В тях сега има по
вече хора от непосредстве 
нота производство, инте- 

< лектуалци и представите
ли на по-младото поколе
ние, а съвсем малко е чи
слото на професионални-

Карол представите-югославски 
ли. В разговорите между 
председателя на Предсе
дателството на СФРЮ Ра
иф Диздаревич и Меснер 
е изтъкнато, че съществукойто
ващият висок степен в 
отношенията между две
те страни създава усло
вия за още по-добри ре
зултати., особено в област^

ПО ПОВОД 45 ГОДИШНИНАТА ОТ ВЕЛИ
КАТА ЕПОПЕЯ НА НОВ

рът на краишниците и немците е страхотен. 
Врагът е слисан 6т храбростта па партиза
ните. япдрнч с двете картечници го коси 
като снопове.

А близко до пътеката, между Милинкла- 
, де п Крскове, пепокредствепо зад позицията 

краишниците, се намира Върховният ко
мендант. Бойците знаят, че па другаря Тн- 
то ще осигуря път, само ако направят не- 
пробивиа жива стена срещу врага. Това го 
знае и япдрнч н затова и не гледа на вър- 
хлитанията на фашистите. Само напред! На 
пред! Бият самолетните бомби, но няма нзо 
ставане. На Кошур се води битка 
и смрът.. Дъждът от куршумите трябва да 
бъде по-слаб от юнашките гърди 
Кощур трябва да падне..

Втора рота пак тръгна. Бойците 
ват, падат прегърнали пушките. Погледите 
ма стъклените им очи са оправени към 
точна Босна. На ядрнч текат сълзи. Жал 
му е, че най-скъпите му другари остават

страж на Кошур. Но, мъртвите 
чават пътя с телата си и техните другари 
се пробиват от .обръча.

ЛИЧНИЯТ ПРИМЕР НА КОМУНИСТА

герои озна-

Сушена - символ 

на героизма (2) СУТЙЕСКА показа.< най-тежки■че ц в
положения укрепва силата на

па
колектива и 

засилва другарството. Всички бойци бяха 
храбри, а комунистите най- 

настроение
и скоевците

храбри. Те поддържаха боевото 
п оптимизма...

След безуспешния пробив на Трета ди 
визия, група бойци начело с Иван Милути- 
нович, тръгва да се пробие към Черна гора. 
Но у някои бойци се забелязват знаци на 
безнадеждност. С

Пише: ДРАГИША РАДОВАНОВИЧ 
ЮРИШ СРЕЩУ КОШУР

...ОТ КАНЬОНА Сутйеска излязъл Пър
ви баталион на Седма краишка бригада.

е вече под

па живот

Втора рота на този баталион 
Кошур. Атакува. Начело е славният 'боец от 
Босненска крайна Максим Яндрич Мака. 
Изчерпан е, но носи две картечници „Ша- 
рац" — своя и от загиналия си другар.

Кошур се тресе от силни детонации ;т 
самолетни бомби и картечни заряди. У да-'

и сърца.
шепот се пренасят думи

те „навсякаде германци! Няма изход".
Иван Милутиновичста- се уплашил да 

настане деморализация и паника; пък. ре- 
шнтелно нарежда:

Колона, стой! Членовете 
та напред!

не

МЗ-

на партия-на
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среща с делегатите
НА КОНФЕРЕНЦИЯТА НА СГОК ЗАСЕДАНИЕ НА МОК НА СРВС В ЮЖНОМОРАВСКИ 

РЕГИОН

исковете на комунистите Работата е
положително оцененанференцня на Съюза 

комунистите на Южномо 
равскн регион на 18 май 
т.г.
легатите на

на

се състоя среща с де
ф ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА МОК НА 

БРАН НИКОЛА КАЧАРЕВИЧ.
предстояща

та Конфсреиция па СЮК. 
Делегатите бяха приети от 
ЗОРАН яНАЧКОВЙЧ, 
дседател и ЧЕ ДОМИ Р МА 
РКОВИЧ,

СРВС Е ИЗ-

Междуобщинската кон та на общинските органп- 
фереици» на Съюза на зацп на запасните комай- 
запасните военни комай- дири. 
дири (СРВС) на Южномо- 
равски регион положител- та, Конференцията прие 
по оцени своята работа и план за работа и избра 
през изтеклите, две годи- председател с едногопи- 
им. В отчета и разисква- шен мандат. Тази функ
цията е изтъкнато, че осо- ция ще изпълнява Нико- 
бени резултати са пости:*- ла Качаревич. 
пати в областта на воен
но-професионалното обу
чение. Посочено е обаче, 
че има и някои слабости, 
преди всичко от матери
ално естество. Касае се 
за недостатък на средст
ва и помещения за рабо-

пре

изпълнителен, 
секретар па Председател- - 
ството на МОК 
Целта на срещата—разго
вор бс договор за участие 
то на Конференцията, за

Освен отчета за рабо-
СК.на

Делегатите на Конференцията па СЮК от Южномо- 
равскн регион

' да пренесат 
най-достоверно 
щата и исковете на кому 
пистите от региона.

делегатите
станови

ща работа. Повечсто дело 
гатите се определиха за

дседател на Изпълнител
ния съвет на Общииска- 

екунщнна във Враня, 
МИЛУТИН СТЕВАНОВ- 
ИЧ, работник в ООСТ 
„Селскостопанско произ
водство" от Лебаме и МА
РИЦА МЛАДЕНОВИЧ, ра 
ботничка от „Юмко" в Су 
рдулица.

В работата на Коифере 
мцията ще участвува и 
ЛИЛЯНА КОСТИЧ, работ 
ппчка от „Летекс”, член 
на ЦК на СКС и ДРАГАН 
ТО.МИЧ, директор ма „Си 
мпо" във Враня и член на 
ЦК ма СЮК.

На заседанието присъс- 
твува и Митар Мъркич, 
член на Председателство
то на Републиканската ко 
нфереиция на СРВС 
Сърбия-

В работата на Конфере 
нцията ще участвуват ос Делегати ма Конферен- 
ем делегати от Южно.мо-

първата група. та

инята са: ПЕТАР ВЕЛКО 
равскн регион, между ко ВИЧ, директор па „Лете- 
ито са: трн.ма работника, _ кс", ДРАГОЛЮБ яНКО- 
един селскостопански пр 
онзводител, две другарки 
и един младеж. Конферен 
нията, както е известно, 
ще работи в пленум и три 
групи: за обществено-ик 
ономнческа система, поли
тическа система на социа

на

М. М.
ВИЧ, земеделец от Чекми
на, ЛЮБИЦА СИМОНО- 
ВИЧ, работник в „Здрав- 
лье", ДОБРИ ДЖОРДЖЕ- 
ВИЧ, изпълнителен сек
ретар на Председателство 
то на ОК на СК в Буяно 
вац, СТАНИСЛАВ НИКО-

СРЕЩИТЕ „БРАТСТВО-ЕДИНСТВО" НА ВЛАСИ
НА

Идеали, които 

сплотяватЛИЧ, секретар на Предсе 
дателството на ОК на СК 
във Власотинце, ДРАГО
ЛЮБ СТАНОЕВИЧ,

листнческото, самоуправ
ление, както и в група 
на Съюза на комунисти
те, за идейна и теоретич- М. Момчиловичпре-

Карпош" от Куманово, 
„Ратко Павловия Чичко” 
от Прокупие и , Мето, Бар 
яктари” от Прищина.

Срещите откри Люби 
ша Станойкович, предсе
дател на ОК на Съюза на 
социалистическата мла
деж в Су рдулица, а реч 
произнесе Душан Девед- 
жич — Жнка, първоборец 
от Враня- Между -друго
то тодо изтъкна, че тук 
срещу общия фашистки 
враг бойците от СР Сър 
бия, СР Македония и САП 
Косово в обща борба са 
ковали братството п един 
ството в тази част на стра 
пата и че тези светли тра
диции са залог и завеща 
ние за запазване на най- 
ценните придобивки. от 
НОВ-а: братството, един
ството и съдружието.

Накрая учениците от 
споменатите училища, во 
Глищнтс от гарнизона в 
Сурдулица и духовият ор 
ксстър на Ибиша Раино- 
ппч за участниците в сре 
щата ,,Братство-единство” 
изпълниха подходяща кул 
гурно-забавна програма.

М. Момчилович

С участието ма делега
ции на училища и на мес 
тиото население на Вла- 
синскпя край,' Сурдули- 
шка община, в неделя 
22 май 
ското езеро се състояха 
17 поредни традиционни 
срещи на запасните воен
ни командири, бойци, мла 
лежи и граждани.

ЗАСЕДАНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА СКУПЩИНАТА НА МРО — НИШ

На дневен ред: пет въпроса на
край Власинт.г.

опни органи в Нишки ре 
гном, (относно общинс
ки, за няколко общини и 
регионални инспекции); 
утвърждаване на проекто 
програма за дейност на 
Скупщината на междуоб- 
щ|щеката регионална об
щност за период от юни 
1988 до юни 1989 година; 
п договор за активисти
те, конто трябва да се 
предприемат за прилагане 
па критериите на Републн 
канския изпълнителен съ 
пет за определяне па рура 
рнп селища, и конто с 
предимство трябва да сс 
строят стопански, инфра
структури! I н други обе
кти.

Председателството на 
Скупщината на Междуоб- 
щинската регионална об 
щност в Ниш, на което 
освен членовете на Пред 
седателството са покане
ни и прпедставители на 
регионалните обществе- 
но-поитически организа
ции, регионалната стопа 
иска камара, регионалния 
кооперативен съюз и ме- 
ждуобщииския завод за 
обществено управление на 
26 май т.г. (по предвари
телно доставени материа

ли) разгледа пет* въпроса 
от своя компетенция- 

Това са следните въпро 
си: състоянието и възмо
жностите за 
на дребното стопанство в 
Нишки регион; информа
ция за съгласуваност 
регионалните решения за 
облаганията и общински
те решения за данъците, 
облаганията и таксите за 
1988 година па територия- 

МРО— Ниш; устрой

развитието
В папалото на тържес 

твото делегации на Сър
бия, Македонпя н 
Косово положиха венци 
пред паметниците-бюсто
ве на пародиите герои Ра 
тко Павлов! 14

САПна

Чичко,
Христи»и Тодоровскн — 
Карпош и Мето Барякта- 
ри. Делегацията на СР 
Сърби» оглавява Нена 
Мплапоппч, председател 
па Координационния от
бор за тачене и развитие 

реиолюпионните тра 
Републпкаис-

та па
ството и функциониране
то на общите ипспскцм-

Комунистите, около 55, се събират око
ло него.

— Това е рота на партийни членове 
обяснил им Милутупович и ги разпределил 
но взводове.

па
дпцпп при
ката конференция 
ССТН па Сърбия:, начело 

делегацията от СР Ма
кедония бе Петро Пеиел- 
югеискп, член па Репуб
ликанския отбор па СУБ- 
ИОР па Македония; дока 
то делегацията па САП 
Косово предвождаше Са- 
лпху Муляху, член на 
Покрай! и I меката конфе
ренция па ССРН в 
Косово.

Материалите по дребно 
то стопанство са доставе

на
Веднага им издал и задачи.

пи още през средата 
април т.г., докато за оста 
палите в настоящп» 

Всички точки
обаче са сх

паначело па 
Рогата комунисти

— Първи и втори взвод — 
колоната! Трети охрана, 
има задача да
тегляпс от обръча ни цялата

направи пробив и осигури пз- 
колопа!...

мо-
цамепт.

реорганизация ос 
на останалите. Бсз- 

ночнали да на

дменен ред 
напати доста сериозно, та

Тази импровизирана
та в» силно впечатление 
партийните един след ДРУ1’

търсят да ги приемат във 
па ко

ка че бяха чути нптсрес- 
миепия п предложе

ния. забележки и сюгжсс 
тип, които поради «грани 
чеиото пространство 
зп брой: ще предадем в 
следващия брой ,,а
пика.

лизат от строя и 
взводовете, които
лоната.

пище бъдат начело

нататък, това все още След това па паметници
те—бюстове положиха цпс 
т» учениците от учили
щата, които носят имена 
та па пародиите герои:

„Хрпетпян Тодоровскн

Когато тръгнали
била Ь,

псички трудности. И

II то

като че ли 
Били готови да понесат пест-
нонесли ги...

Ст. И.(СЛЕДВА) /
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РАБОТА ОБЩИНСКАБОСИЛЕГРАД: ПРИКЛЮЧИ С 
СИНДИКАЛНА ШКОЛАтл

Ноби кадриПриетите програми - па се изпъпняват
' то па агрокомплекса » об

Съществуващата 
ма земеделски 

мс дсйству

- 18 души. Зяпа-
вниманиеОт 23 курсисти с успех завършиха

се обърне по-голямо
рат трудещите се м граж 
дамите в сдмо публичноп 
демократично 
не”.

На неотдавнашната из 
' борма конференция 

Социалистическия съюз 
и Бабушница, преизбрани 

на ОК ма

щнната. 
интеграция 
тс кооперации 
па според първоначалния

необходимо да 
избирането на курсистите.

ма пред е 
при

разнеква-

членовете на Съвета изЗанапред Социалистиче 
съюз в стопаист- След тримесечна рабо

та, тези дни приключи с 
работа вторият випуск на 
Политическата школа при
Общинския
съвет в 
гласно единната програма

чсят председател .
ССТН Ратко Младеиовпч, замисъл:

Не по-малко ,са и зада
чите от комунално-битово 
то строителство. Тук осо
бено

тъкнаха и някои пропус
ки, които сс показали по 
време па работата и съ
щите занапред не трябва 

повтарят. Преди вси 
както изтъкна дирек- 

на Школата Гоне

ският
вото трябва да се застъ 

на О110
спирайки се върху, пред
стоящите задачи, 
трябва д'а решава Соцна- 

съюз в об-

мва за развитието 
зи отраси, каквато е па- 

текстплиата про 
(„Лисна”, „Те 

„Първи

които
синдикален 

Босилеград. Съ-
трябва да се пола-\ 

грижи за строителст
пътни

пример 
мишлсиост 

4 кетилколор” и

листическият да се 
чко 
торът
Глигоров, необходимо е за

гат \иякол-щииата, изтъкна
съществени неща. 

Преди всичко Соцпалп 
във

вото па няколко
направления:
Бучи дол, - Ь 
ме — Занмднине м др. Във

ко Зпомнм — утвърдена от страна па 
Републиканския 
лен съвет на 
обработени 
4 тематични

бяха просветни рабо 
Средношкол- 

образопателсн цеи- 
„Иван Караиванов"

май ) конто и досега са 
постигали сравнително до Велико Бойни- синдикаетическият съюз е

на „стажаиство" Ори резултати. „Тигър — по-голямо
посвети

СР Сърбия 
са 24 теми от 
области. Лск-

иапред далеч 
внимание да се 
върху избирането на кан- 

В това отиоше-

фазата
но отношение на контро 
лнатд си-роля- „В предс- 

пернод трябва *ТОЯЩНя 
да настояваме тази роля 
да получи право на граж 
данство, понеже не също 

област

дидатитс.тори 
тммци от 
ския

$ по-голямоние нужна е 
съдействуване на първич-

:-Тствува пито една 
в обществения живот, в 
която Социалистическия 
съюз ре трябва да участ- 
пува в разискванията и 
даването на глобална оце * 
нка” — изтъкна Младено

нпте синдикални органи-н т-|>Р
п обществсно-политичес- заиии и Общинския син- 

Необходи--гт М? км дейни от общината.
работа- 

Школата

дикален съвет.
и по-голямо ангажи-Аиализирайки 

та, Съветът па 
констатира, че курсанти
те, са показали задоволи
телни резултати. От 23-ма 
души с успех я завърши
ха 18, между тях повече- 
то млади работници, от

мо е
райе и на лекторите. С 
други думи казано 
ходимо е 
усъвършенствуване 
намиране на 
практическия живот, с ко 
ето Школата, в истинския ^

ЯЖ.

Поиечс грижи за дребното стопанство

необ- 
по-нататъшноПо-нататък подчер- 

„Решптелно трябва да 
търсим да не се приемат 
мерки и програми, които 
са неосъществими на пра 
ктика, $соито ще бъдат са 
мо мъртво слово на хар
тия, а това се е случвало 
и ще се случва, ако при 
приемането на такива ме 
рки предварително не се 
консултират и информи-

впч.
та: и из- 

новй теми от 'водното стопанство: водо
снабдяването па селищата 
й занапред остава грижа' 
на всички, а ПТТ , от „Пи
рот вече сондира мнение
то на населението за теле

вътрешни автогуми "да
леч повече трябва да на 
направи за трудоустроява
не на*млади и специално смисъл на думата да от

говори на обществените 
потреби.

които се очаква да дадат 
нови импулси в работата 
ма своите синдикални ор
ганизации. При това оба-

ти.
Не по-лека задача, осо

бено в местните 
ти, предстои в решаване

общиос фомизация на общината.
Ст. Н. М. Я.

НА ОК СКС В ДИМИТРОВ ГРАД ЗА ПОЛОЖЕНИЕТО В „БАЛКАН”ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО

Пропуски в работата на първичната организация
трудовите си и партийни 
задължения- Що се отна
ся до стопанските резул
тати, работната група ги 
оценява като изключи
телно добри, напомняйки, 
че са необходими допъл
нителни усилия за Цялост 
но ползуване на съще
ствуващите
Що се пък отнася до раз
пределяне на дохода,, кое
то с доста данни Димов 
оцени като лошо, работ-

оборудоане. на 
засилване

че същата има и доста по- ческото 
резултати.

Един от най-важните си
гурно е факта, че „Бал
кан" е най-акумулативна- бързо развитие на туриз-

Половин година след формиране работната група 
„Балкан”, на заседание на 

СК на 18 май отчета й 
с един

ТО, кадровото 
на същата особено на ръ
ководната функция и по

ложителниза изучаване положението в 
Председателството на ОК на 
след сравнително бурно разискване бе приет
глас против. та трудова организация в ма и гостилиичарството 

ботната група е констати- града, която, както нзтък- съгласно недостатъчно из 
рала, че проблемите глав- на председателят на Об- - ползуваните възможности 
но.са евидентирани, а за- щинската скупщина Сла- в тази област, които дава 
ключенията и материали- ва Тодоров, е своеобра- местоположението на об- 
те на Общинския коми- зен стабилизатор на сто- 
тет бегло обсъждани, без папските дейности в об-

Както е известно през 
миналатаноември месец 

година Председателство
то на ОК на СКС в Дими
тровград формира работ
на група, която да уточ
ни причините за недоста
тъчна активност на пър
вичната партийна органи-

мощности.
щнната.

Имайки пред себе си 
две противоположни пред 
ложения Председателст
вото след гласуване се оп
редели за отчета на ра
ботната група и предло
жените заключения. Се
дем члена на Председател 
ството бяха „за", един 
„против". В заключения
та е изтъкнато че, идей- 
но-акционата 
мост на комунистите в 
„Балкан" е недостатъчна, 
резултат на - което е не- 
провеждането на сопстве-

приемане на конкретни за щината давайки на заем 
ключения и задължения- средства на почти всички 
Комунистите са се задово- останали трудови органи- 
лявали с изключително зации. Той, а и повечето

ната група констатира, а 
П редседателството 
че същото е било в уни
сон със самоуправителни- 
те актй в трудовата орга
низация, че съотношение
то в

зация в гостилничарско- 
туристическата организа
ция „Компас-Балкан",. осо своята трудова организа-
бено в осъществяване по- ция, не навлизайки изоб- казаха за приемане на от-

що в изследване на фак- чета. С такова решение 
та, че само обектите на не се съгласи Младен Ди- 

както границата и хотела в гра- мов, бивеш председател на 
на да са стопанисвали поло- ОК на СК, който предложи 

жително. Те са участву- да се разпусне първична
та партийна организация, 
а работническият съвет 
на „Балкан" да смени, ди-

прие.У- доброто стопанисване на от останалите членове на
Председателството се из-

литиката по икономичес
ка стабилизация. В слу
ча я на „Балкан”, 
се изтъква в отчета 
рабртната група, е тряб
вало и особено внимание 

' да се обърне към кадро
вото засилване и органи
зационно оспособяване на

разпределението не 
е нарушено, ,но с по-голя-

оспосоое- мо използуване на съще
ствуващите 
средствата за акумулация 
би могли да. бъдат значи
телно по-големи.

Да ли с това разисква
нията за „Балкан” ще бъ
дат завършени? Що се от 
нася до Председателство
то — да. Но, тъй като Ди 
мов бе недоволен от прие
тите заключения и заяви „ 
че с този въпрос ще за
познае ЦК на СКС (чий- 
то е член), възможено е 
отговорът да бъде и от
рицателен!?

мощностивали в съвкупния приход 
през 1986 година с почти 
80 на сто, а през 1987 
със 73 на сто.

Почти всички участни-
ректора на трудовата ор
ганизация. Образлагайки 
своите предложения т°й 
изтъкна, че в периода ог 
1986 до днес в „Балкан”

ните задачи, -запланувани 
в акционната програма. 
Чувствува се неактивност 
на комунистите. Като по
следица от недостатъчна
та' оспособеност и неакти
вност на секретаря и сек
ретариата е и липсата на 
идейно-политическа дифе 
ренциация особено на те- 

-Зи .членове, които са били 
длъжни да

организация.трудовата
нормирането на трудови- ци а разискванията (Сла- 
те задачи, възнаграждава- ва Тодоров, Петър Тасев, 
нето въз основа резулта- Васко Алексов, Душан Па
тите от труда, по-голямо тес, Крум Величков и Ни- 
използуване иа туристиче кола Стоянов), се съгла
сните възможности на об сиха, че в отчета на ра- 
щината произлизащи от 
местоположението й, за
щитата на общественото 
имущество и прочие. Ра-

не са приемани становища 
та на Общинския 
гет, които се отнасят до 

ботната група са дадени защитата, на обществени- 
само отрицателните явле
ния в първичната и тру
дова организация, макър

коми

те средства в ТО възна-
граждаването съгласно ре 

’ зултатите от труда, техни- изпълняват А. Т.

СТРАНИЦА 4
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ПЕТ ОРГАНИЗАЦИИ 

ИМАТ ЗАГУБА

ямтрпанством
ДИМИТРОВГРАДСУРДУЛИШКОТО СТОПАНСТВО ПРЕЗ ПЪРВИТЕ ТРИ МЕСЕЦИ НА .ГОДНИ

ВЛОШЕНИ ОТНОШЕНИЯТА 

0 РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО
влииат изве ни ята п разпределението 

на дохода. Па стопански
те организации от дохода 
остава само 50,2 на сто, 
а останалите,. т.е.( 49,8 па 
сто се отделят за различ
ни обществени потреби. 
Имайки предвид, че ми
налата година от 
им оставаше 57,6 па сто 
налага*'се да се констати
ра, че от стопанството,' 
вместо да се разтоварва, 
все повече се взима.

И разпределението 
чистим доход е

Осъществените стопански резултати 
стен оптимизъм, но и налагат чувствуващите се труд
ности възможно по-рано да се премахват. Миналата 
година на организациите оставаше 57,6 от дохода им, 
а сега само 50,2 ма сто докато останалата част се 
отделя за различни обществени потреби

ходи през този период са 
имали заетите в кожара- 
та „Братство" — средно 
234 хиляди динара. В сра 
внеиие с март 1987 годи
ла това с увеличение с 
427 на сто!

Ма кър чс миналата де
лова .година димитровгра 

стопанство завърлекото
ши без загуба, след пър
вите три месеца от гази

ч мври" — 156,6 милиона
динара, овцефермата па 
Власнна —' 119,6,
„Зидар" — 10, ООСТ „Про 
дукт" — .107 н ООСТ „Вла 
синап" — 32,7 милиона
динара. Главната причина 
за настаналите затуфи е 
иеиаплатената 
пия. ООСТ „5 септември"

В сравнение със същия 
миналогодишен 
стопанските организации 
в Сурдулншка община 
през първото тримесечие 
на тази година са осъще
ствили общ доход от 22,1 
милиарди динара и съ
щият е увеличен със 
188,7 'на сто. Изразходва
ните -средства са увеличе
ни със 184,2 на сто и въз-

година пет трудови орга
низации заедно имат загу 
ба от 426 милиона дина
ра. което в сравнение със 
същия период ма минала 
та година е увеличение 
със 151 па сто. Същеврс 
мепио общият доход е 
увеличен С7,с 176 па 
а доходът със 156. От

период дохода
ООСТ Загуба, имат ООЗТ „Мл 

конфекцията (35адост в 
826 000 динара), „Ниша
ва" (126 9^2 000) „Търго- 
кооп" (107 361 000) „Кому 

(12 380 000) ипалац'
„Градня" (143 899*000) ди
нара. Тъй като Конфек-

иареализз ето,
п ебл а го-

март миналата година до 
края на март тази годи
на средният личен доход 
в Димитровградска общи 
на е увеличен С7>с 140 на 
сто. В края на първото

реализира своите 
към края

цияха
произведения 
на годината, а строител
ния сезон е в пълен' раз
гар, може да се очаква, 
че вече на полугодието за 
губата ще бъде анулира-

През първото триме
сечие в сурдулишкото 
стопанство са работили 
3130 трймесечис от тази го

дина е бил 191 800 дина
ра. Най-високи, лични до

работници-толко- 
в?. колкото и миналата 
година. Средният личен 
доход е * увеличен със 
184 на сто и възлиза 
247 825 динара. Стопан
ството има залежали 
стоки на стойност от 
787,9 милиона, а разли
чни купувачи му дъл
жат. дори 9,4 милиарда 
динара.

на.
А. Т.

„ИЗГРАДИЛ' — БОСИЛЕГРАД

ОСТЪР НЕДОИМЪК 

НА РАБОТА
Личните доходи изпреварват акумулацията

приятно. Сега той възли
за 3,5 милиарди динара и 
е увеличен със 145,5 на 
сто. Отделянето ма сред

на пример сега’ е увели
чил и производството и 
дохода си, но на домаш
ния и .чуждестранни паза
ри му дължат 317,9 мили-

. лизат 16,3 милиарди дина
ра, а доходът е увеличен 
със 187,3 на сто и дости
гна към 5,8 милиарди ди
нара.,

Това тримесечие със за
губа приключиха пет ор
ганизации. Най-голяма е 
загубата в ООСТ „5 септе-

ства за разширяване на 
материалната основа наона динара.

Стефан Стоичков, висш — Първите три месеца . загуба от над 57 милиона 
отсе- динара, а доходът и чис

тият доход.в сравнение 
със същия период на ми . .
палата година са по-мал
ки с 46 на сто. Организа
цията е заработила, но не 
са й платени 13 милиона 

настро динара.
През първите три месе

ца е осъществен общ до
ход от 77,5 милиона дина 
ра и същия в сравнение' 
с тоя от предходната го
дина през този 
увеличен със 127 
При това изразходваните 
средства от 56 милиона ди

труда и за резерви се уве 
аналитик в Службата по личава по-бавно от 
обществено счетоводство 
в Сурдулица казва, че се-

мякак преживяхме, 
га ще видим как ще бъде— 
лаконично обясни настоя

това
за лични доходи и за съв
местно потребление. Сред
ствата за лични доходи и 
за съвместно потребление 
на пример са увеличели 
със 183,3 на сто, а акуму
лацията е увеличена с 

ч44,5. и възлиза 489,9 мили
она динара. За отбелязва- 

, не е, че в средствата за 
акумулация Власинсккте 
водоцентрали участвуват 

- с 376,8 милйона динара. 
Имайки предвид това, ка- 
кто и участието на акуму 
ладията в разпределения

щото положение на стро 
ителната организация „Йз 
градня" директорът Мит 
ко Раигелов. Въпреки че 
Рангелов не беше

га са влошени и отноше-

ТО „ДИМИТРОВГРАД”
ен да говори за състоя
нието на организацията 
си, преди всичко за по
нататъшната й дейност, 
ясно личи, че гази стопа-Компютри в 

производството мека организация е изпад 
наЯа в незавидно положе
ние.

период е 
наето.

Когато казваме то
ва, преди всичко имаме
предвид, че 
та е изгубила всички 
зиции в

организация нара по отношение на ми 
налогодишните

В трудовата организация „Димитровград" се 
реализира най-голямата инвестиционна програма 
от основаването на организацията: подменят се 
съоръженията във валярата. Същевременно се 
планира да бъде внедрено, копютърско управля
ване с производствените процеси и за целта вече 
е договорена набавка на един комщртр.

Върши се Подготовка за усъвършенствуваие 
на системата за автоматическа обработка на дан
ни. Вече е взето решение и за тази цел да бъде 
набавен един компютр. Извършена е проверка 
на работниците, които искат да се 
рат за работа с компютри.

Когато тези системи задействуват ,,„ж« 
оборот", „Димитровград" ще осъществява

по-доход — миналата година 
това участие бе 22, а сега

през съ
щия период са увеличени 
със 174 на сто (47 индек
сни пункта повече от уве 
личението на общия до- 
ход). Доходът (21,5 милио 
на) и чистият доход (21,2 
милиона) по отношение на 
миналата година са нама- .

с 46 индексни пунк
та. За лични доходи 
114 заети са изразходва
ни 32,4 милиона динара и 
същите по отношение на

строителството
във вътрешността па стра 
мата. Понастоящем 'тя 
строи пито един

12,6 уа сто за някаква по- 
значителна не

акумулация 
може

обект
във вътрешността. Проб
лемът е още по-остър, 
се има предвид, че някол 
кото строителни обекта 
Босилеград - - 
връшване,. и че отговорни 
те фактори в организаци
ята не предприемат 

.кои

при останалите не 
дума да става.

Според Закона за сана-
ако

вция организациите, които 
са отчели загуба не са 
длъжни да изготвят сана- 
ционни програми (понеже

вече са на при лени
напреквалифици

пяна пълен 
завид-

икономии на материали и суровини и значи
телно, ще намали числото на непроизводствените 
работници.

по-сериозни мерки
работа3"24313“6 ,Ш Н°Ва миналата година през съ-

Ззгптштпт „ , ЩИя период са .увеличениЗагрижаващи са и ф„. със 104 на сто/Средният
резултати пр- личен доход, 

тримесечие 
от настоящата година.
Организацията

се касае за първото' три
месечие), но заетите през 
следващите три месеци

ни

ще получават намалени 
лични доходи.

нансовите> 
ез първото възлиза наП. Д. 94 638 динара.

В. Б. е отчела М. Я.
СТРАНИЦА 6 ---------
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' ПРОЛЕТАРИЙ ОТ ВСИЧКИ СТРАНИ СЪЕДИНЯВАЙТЕ СЕ1-Комунист
на Съюза на комунистите в Сърбия БР°й 1622 година Х1ЛЧ

Белград, 27 май 1988
II

Наследници ят работа, макар че са школувани. Пречат* 
им на пътя други, пе трябва това да бъде 
винаги погстар, но винаги ония, които със 
„спечеленото си право” пазят своята пози
ция. Това не е конфликт на генерациите, ко 
сто някои искат да кажат, това е стълкно
вение между способните и другите, били по- 
стари или млади.О е младежта е винаги била съща, пай- 

~" убедително говорят думите на един
партията, която трябва да издържи суро
вия конфликт с нарежданията от един цен
тър. Най-здрава и най-масова опора на са- 
моуправителния социалистически път, по 
който нашето общество тръгна 1950 годи
на, пак трябваше да представлява младеж*

от наи-големите мозъци на гръцката 
философия — Сократ, казани преди повече 
от две хиляди години. Той още тогава го
ворил: „Нашата днешна младеж обича 
соз. Младите хора имат лошо

Младите" хора, по естеството на нещата, 
показват смисъл за промяна на света защо 
то пе са свикнали да се помиряват с окос- 
тспелнте съдържания на живота, дори то
ва на тях не оставя по-дълбоко впечатле
ние. Знаят безпогрешно да усетят правди
вото, имат. слух за времето и събитията, с 
които живеят. Оттам имат право когато ис
кат да заемат мястото в своята смяна, тър
сят и те да поемат своята част на отговор
ността.

лук-
поведение,

презират авторитета, не почитат старите хо
ра. Те противоречат на родителите, 
не дъвчат, но гълтат, тормозят преподавате
лите...”

та, защото тази идея в .практиката търсе
ше изключително колективно съзнание, со 
лидарност и смисъл за общ живот без пред 
разсъдъци.

храната

Ето защо с право се поставя въпро
сът какво става с младежта днес?Излиза като че ли състоянието на ду

ховете на тази наша планета—поне когато се 
касае за това отношение — нито

се е променило за последните две 
долетия- Противно на мъдрпя Сократ, един 
наш младеж е казал: „Има само едно нещо, 
което възрастното поколение не е в състо 
яние днес да разбере: че ние сме бъдещо 

- поколение.”

Макар в навечерието на празника — 
Дсн'я на младостта, деня на поколенията, ко 
пто ни наследват и поемат на себе отговор
ността за бъдещата съдба на югославската 
рсволюнпя, трябва да се признае, че идеала 
младите хора отново да бъдат челната ко
лона и в пълния размах па своята младеж
ка способност и ентусиазъм —според очак 
валията — не сме постигнали. Изглежда, че 
сегашната борба за по-бързо преодоляване 
па стопанските и другите затруднения, бор
бата за социализъм пе сме както трябва ос 
вободнлм от всички ония натисц:> от мина 
лото п от старото наследство. Това бе вре
ме, в което е постигнато това което е мо- 
жало да се постигне, обаче в сегашните вре
мена без пови хора и без пови скокове не 
можем напред. Да припомним: Тито често

Грижата за младежта и нейните неволи 
поправо е и грижа за всички, за обществото 
и неговото бъдеще. Икономическите и дру
гите неволи с нарастването си до криза, до 
някъде сурово припомниха, че с предизвика 
тслствата и рисковете в преломните и кри
тични периоди най-успешно може младост
та да се бори, да мени всичко, което живо
тът па дело порицава, да внесе „пресна кр
ъв”, искане, порив и знание в множеството 
обществени процеси п така да ги тласне 
напред.

за косъм 
хиля-не

Революцията, която се ангажирано бо
ри за прогрес п която наследва и продъл
жава всяко ново поколение, гнявът и иеспо 
койствието на младите хора към живота не 
може да загрижава, защото революция е и 
самата младост. Ако това не е, ако не се От младежите никога досега не се е 

чула дума против самоуправлението, защо
то самоуправлението е и тяхна система, оба 
че те са способни да видят първи ако ня
кой това самоуправление спира, злоупотреб
ява пл п пренебрегва.

променя по възходяща линия, ако не чер- 
пае сила от нови източници — тя ще оста
рее и ще се стопи в собственото си 
любие.

славо-

пзтъкваше, че революцията винаги могат да 
подтикват само хора богати с дух, мечтате
ли конто са в състояние да видят напред и 
ла вярват в това. А това значи, преди вепч- 

младн хора, следователно опия, които 
създават своето бъдеще. Дмбпцип-

Тито дато революционер и творец 
нашата революция тази логика и немпнус- 
мост па младото 
мо да разбере, но винаги и да превърне, да 
материализира 
стратегия на развитието. Така на пример, 
когато 1937 година дошъл начело па Югое

на

Ог всичко това Съюзът^ на комуниститепоколение знаеше пе са-
трябва да извлече поуката, че засилване вли 
янпето на младите хора за решаване на про ч 
блемпте па общественото развитие и на 
условията па собственото съществувание, 
съществено зависи от тяхното масово и не

участие въз всички облици

в жизнена сила на всяка нова ко,
тепърва
те," които днес имаме като социалистическо 
самоуправптелпО общество —

самоуправитедеп път па развитието, де
еамое гояте-лавскага крмуиистическа партия, въвежда 

ръководство дотогавашните
посредствено 
па самоуправлението н това предимно в бален

мократичеека п политически система, югос
лавска кохезия,

в централното 
младежки борци, които едвам започвали тре 

живота си. Във въста-
зата на обществото — в организациите на 
сдружения труд и в местните общности. Та 
ка младите хора по-ефикасно ще се борят 
за своето бъдеще и същевременно за бъде
щето па социалистическото самоуправле^ 
ние. Защото, ако младежта па дело бъде 
стараела за укрепване и издигане ма основ
ните стойности на обществото, тогава съще 
временно ще бъде жизнено заинтересована 
тези стойности докрай да защищава и раз-

желание и пеооходимосттото десетилетие па 
нието 1941, и по-късно в течение па войната 
ударния юмрук на революцията също пред 
ставлява младежта, пролетарски освободе
на от връзката си с дом, свободна и иесан- 

към себе и към другите. През 
1948 година по време на Станилови гс рспре- 
салии към пас, младежите — дотогава рсво 
люииоиери романтици — бързо схваща! ре

и съдбовно

да влезнем в кръга па напредналите индус
триални страни, така че собствения прина
ден труд да превърнем в собствен стандарт, 
всичко това пе може да се реализира и осъ 
щсстви без младото поколение, на което та

ндем отговарят и принадлежат и кое-тименгалиа и кина
то само по такъв начин и мисли.

Имат младите хора днес и трудности, по 
всекидневна борба. 1ака,I юли ти ческ и я ж И ,ют

югославския социализъм, 
войска па

впва.ализма иа 
то положение па 
ставайки основна политическа

на-и причини за 
пример, мнозина никак пе успяват да пцмер Борислав Вучетнч

не и изясняване за доверието, не 
само ма Съюзния изпълнителен 
съвет, но п па всички останали 
държавни и политически върхове 
в страната, а преди всичко 
върха на СЮК би било излишно. 
Трябвало би сами дд заминат и 
функциите си да предадат

копго с повече ютовност,

АКТУАЛНО Последен шанс
във

да, мс без причина останаха със 
страх от възможно тежко и общо 
поражение — ако по успеят пред 
пестените икономически 
рмятмя н реформи ни стопанска 
та н обществената система. За- 

ако п топа станс, ако п и

общество: как п 
живеем в следващи

рос па нашето 
от какво щеВремето през изтеклите две—три 

седмици, пък и поради това мина 
ли или ще па

наМикулич и съставът па 
останаха,те години.

съюзното правителство 
Скупщината им потвърди мапда- 

когато с мнозинство

мероп- опня,
с повече отговорност и способно 
ст ще водят битките, в конто не 
отложпо трябва да влизаме.

Но, понеже .всичко не зависи

под знака ще остане 
дле Микулич? Прецедентът, пръв 

нашата политическа иего- 
въпросът

гласове 
па Словения

път в таза щото
бъдеще въпросите па патето пко 
мимическо (а това ще рече п об
ществено) развитие биха вървели 
надолу, ако попе пе спре упадъ*

рия да се открива 
доверие на" правителство!о
къдс агитаторско-забанпитс ударе 

атмосфера,

охтв'ьрдн инициатива 
и Хърватско даи допя се гласува за до

само от хората, по и от система
та, в която действуват, показа се 

констнту-
верие го му.

Но, никой след гласуването 
пито като по-, 
победеп,

поне така изглеж-

чия на създадената 
която до голяма

информационните средства в 
„различни среди" — помериха ма 

страни съществения въп-

— в разискванията за 
циошштс ^ромони, п особено във

(На 2-ра стр.)

степен допълва се чувствуваше 
бедител, пито като 
всички заедно,

кът па жизнения стандарт па па
шите граждани — всяко гласува

пе поча и

лко в



2 Комунист
Ако сега по този или подобен 

начин се анализират разисквани 
ята в Комисията по всеки отде
лен въпрос, би могло да се дой
де до почти същото заключение. 
Ние не само, че не респектираме 
усилията па другите, 'които упо
рито настояваме да внесем в на 
шата действителност, но не реене 
ктпраме и собствените опити. -За 
това без задръжки и настояваме 
да се откажем от тях, без оглед 
па обстоятелството, че не е спор

СТОПАНСКАТА СИСТЕМА

Бързо, па късо
Разбира се, такива различия 

в погледите се явяват
леко. посягаме къмМалко по малко, па „Микули 

чевата комисия" ще доведе док
рай първата фаза на работа вър
ху реформата на стопанската си 
схема. Действително не върви име 
нно всичко по желанието на Ко 
мисията, но сроковете са съкрате 
ни, а работата ускорена частично 
и поради това, че ./Съюзният из
пълнителен съвет е поел задълже 
нието, че пред първата Конфере 
нция на СЮК да излезе с основ
ни очертания на реформата па 
стопанската система. За компен
сация 'Комисията очаква, че де
легатите на Конференцията ще 
водят сметка за обстоятелството, 
че не сс кдеае за окончателни ста 
нбвищата но със своите гледища 
ще подпомогне Комисията във 
формирането на окончателните 
становища. Следователно време 
за губене няма, понеже система
та ще трябва да се прилага ве
че ог началото на идущата го 
дина, докато междувременно би 
трябвало всичко направено да 
се закръгли, да се изработят тек
стове на законите и да се прока
рат през сложната скупщинска 
процедура.

Кам щастие, когато това би 
било възможно. Може’именно да 
се постигне компромис, но това 
сигурно не би била реформа на 
стопанската система. Ако е така, 
тогава ни Комисията не ще осъ 
ществи задачата, която( е поела, 
нито тази страна от такъв начин 
на работа не .ще има особена пол 
за. Обаче вредата би била хигу- 
рна.

изключително 
тези решения» не водейки много 
грижи ни за разнообразието 
условията, в конто желаем това 
да постигцем, още по малко за ес 
теството па обществените

по всеки
отделен въпрос, па е съвсем неяс 

това как самата Коми
па но, че тези същи чужденци са ид 

вали при пас да изучават 
ново. Никак ис трябва да ни изне 

сис- , дояде па ред, което е оставено за цада, ако след няколко гонили ут 
края като най-твърдата кора 
хляба.г

по дори и това
товаеня ще сс съгласува, когато

па върдим, че няк/рде в свега нещо 
с станало хит, чс тъкмо това е 
онова, което ние сме отхвърлили

теми.
Но ме е това нашият пай-го 

лям проблем. По-гол ям от него е 
ОПя а обстоятелството, че пие им 
сега — когато по много преценки 
ии ,е догоряло’ до.ноктите, пе 
може да се откажем от старите 
навици. Ние именно всичко може 
ме по-добре' ц по-бързо от други
те, ние просто казано сме гениал
ни. И което е най-зле, ако това 
от нао търси Партията, в състоя 
ние сме да направим и мевъзмож

Второто наше зло е в обстоя- като анахронизъм, нещо превъз
ходството, че мис чуждите опити могиато. Какво тук можем, ко 
главно респектираме ма думи. Де- гато такава съдба сме предпазна- 
йствмтелпите усилия, които дру
ги хора са положили, за да дой-
дай до система, в която и мие Но струва ми се — поради
трябва да се вгледаме затова, че таКъВ начин на работа — /ази
е ефикасна и приличи па всяка СПОя съдба сме определили и за
съврсмсшГа държава а и с го- бъдещите десетилетия. Просто 
ва пристъпваме без нужната до- затова ' че нис никога нямаме вре

иото, или попе онова, което в то- за предпазливост и критичност . мег нещо задълбочено да анализи
зи момент на Партията трябва, ние/фосто ос уважаваме., рачте — без оглед дали се касае
Няма по-прав път в грешките и в 
нови заблуждения от този, който 
сме избрали, нямо по-крепка та

чили за себе си.

за наш или чужд опит — па на 
базата на това търсим решения, 
които иай-напред бяха респекти
рали естеството на нашата обще 
ствена система, след'това и поле 
зните опити на другите без оглед 
на техните идеологически убежде 
мия- Понеже науката е само една 
— цитирам изключително Йован 
Ранкович — всичко останалото е 

да въпрос кой колко и какво ще ува 
жава. ,

Така не уважаваме ни факта, 
че американците са работили це
ли 16 години върху системата маранция, че след няколко години 

ще бъде още по-лошо и по-труд данъци и облагане на допълнител
иите стойности, а французите, герно, ако още сега не разчистим с 

това ключово заблуждение.
Ето за какво се касае.

маиците и италианците от шест 
уие до осем години, за да бъдат всич 

сме се захванали с работа, която ки.те заедно недоволни от решени
ята, до които са дошли. Ооачеима размери на пълна реконструк 

ция на обществото — затова то
ва и наричаме реформа на сис
темата —а че и ни в самата Ко 
мисия хората не са съгласни ни 
за това защо така работим, ни
то как трябва това да се изведе.
За различните погледи върху от 
делни решения по-добре и да не 
говоря. Въпреки това дискусия
та се провъзгласява като висока 
степен на съгласие, макар че гле 
дищата се различават в основи- 

За какво именно се касае? Ние те си. Понеже някои считат, че та» след това и подход, който ня-
в прилична мярка сме се осво нещата могат да се променят са- ма Да постави в двоумене законо

. , бодили от собствена заробеиост в мо с фризиране на отделни отио дателните тела, когато дойдат на
догми, които сами си създадохме. шения> докато други мислят, че
Сега, когато нуждата ни е накара- всичко трябва да се Премахне:
ла, заинтересувахме се за онова, ООСТ СОИ и още друго.— и да 
което останалият свят работи, но се върнем към бюджетния прин- 
като видяхме, че то съществено цип от преди 40 или- на фондове- 
се различава от нашата работа, ки принцип от преди 20 години.

ние би трябвало всичко това 
решим на две срещи, а имало е 
м хора, които мислят че и тук не 
нужно се натягаме, когато всичко 
е ясно. Не съм сигурен, че алар Обаче изглежда, че такъв поз 

ход на нас просто не е в приро 
дата, а възможно не ни е и по 
волята. Вместо задълбочено нав
лизане в проблема, още ио-задьл 
бочено претегляне какво трябва 
да правим отношенията поне да за

мантното предупреждение на ед
инакин член на комисията 

професионалист за обастта на да
нъците — е попаднало на съвсем
плодородна почва. Без оглед на
това и неговата комисия щс тря 
бва да направи сюже за Партпя- почнат да се менят в назначено

пакто направление, у нас все 
още владее логиката „бързо'*, .ма
кар било и късо, "което народът 
с утвърдил отдавна- преди която 
и да било комисия.ред. Какво в този смисъл ще им 

бъде предоставено на разположе 
ние сега е трудно да се предвиди, 
но че не ще им бъде леко това е 
повече от сигурно.

Но кой още "ще слуша и на
рода.

Кармело Влахов

Последен шанс
. (От 1-ва стр.) Но, не трябва да се забрави, 

че никакви мероприятия не
гка на тази ориентация и предвес 
тената програма и мероприятия 

всекидневната практика — че са ло • икономическата стабилизация 
необходими и коренни реформи — имали биха големи последици 
в стопанската и политическата, си

мо
гат да наваксат лошата работа, 
малката и некачествената произ- .

за нашето бъдеще развитие. Ра- 
усло ботническата класа и изродът- са 

готови на лишения и жертви, ко
ето се вече изявява в драстично 
го намаляване на жизнения ста 
ндарт, ако имат поне

водителност, която не може 
издържи, конкуренцията на све
товния пазар. Не. може да 
напредък и докато истинските ра 
ботници не бъдат по-добре плате 
ни и много по-добре живеели от 
лентяите и безделниците. Оттам 
необходимостта от премахване на 
всички бариери —- системни и по 
литически, — които не допускат, 
че трудът и трудещите се да бъ
дат господари и творци на всич
ки отношения в нашето общест
во. Последен час е 
направи без по-сериозни обществе 
ни сътресения.

дастема, като първостепенно 
вие за изход от кризата и за осъ- имаществяване на целите на иконо
мическата стабилизация.

Предложените програми на 
комиейите за икономически 
обществени реформи (съюзната

някаква 
нап-и гаранция, че ще последва

редък, който ще им донесе по
йна СР Сърбия) както и предвес . хубав живот. Тогава ,ще изчезне 
тените мероприятия на Съюзния причината,, за плашене на хората 
изпълнителен съвет със своята
конкретност и ясното засега са
мо откриват надеждата да тръг
нем по възходяща линия, от ста

с Някакви 
дни”, след които би трябвало —

дати и. „съдбовни-

след прилагане на предвидените 
мерки, и изключителни усилия и 
малки лишения — Да

това и да сегнацията да тръгнем по пътя- на 
възход, първоначално макар и 
минимален. Затова всеки компро- период на стабилизация 
мис и непоследователност, за сме бър живот.

последва 
и по-до-

Саво Кържавац



Комунист 2
ПРЕД КОНФЕРЕНЦИЯТА НА СЮК

'— Причините за безотговор
ността на ръководствата и членст 
вото на СЮК, както се тръгне от 
ЦК на ОЮКВЪПРОСИ ЗА ДЕЛЕГАТИТЕ па нататъка, за не
изпълнение на решенията от за
кона и Конституцията на СФРЮ 
па своите работни места, както и 
за мнбгобройните злоупотреби 
на постовете от страна иа члено,- 
вете на СЮК. ВсичкиЧленството

Положението, в което се „а- ОПРАВДАТЕЛНА САМОКРИТИКА -.оични °Рга™зации на СК да пое " дз“0^р“33 
мира нашето общество, СФРЮ и ТъПЯТ така сирите членове,- Причините пасивност
неговата идейно-политическа сипя Тппйт пя конто са забравили За отговор- 1 пасивност,а ино пшшшческа сила трябва да признаеме, че иа ■ ,, опорпонизъм и некритичиост от
- Съюзът на югославските ко- някои заседания на ЦК на СЮК, 3°шото никое би посмял па стРама на органите и форумите
мунисти, налага спешни,- разумни па и републиканските имаше и ^ функция'и ж ж^-юсг* 1,а СЮК, особено „а онези най-
и реални мерки' за да отрицател- остри самокритики и критики (Ра то ]1с или н иска ’еШно висшите ^ъм пеефикасността, без
ните течения в икономическата доваи Радонпч „този ЦК нс. гаран , ефикасно лз пзгплпяп-Л отговорността и неспособността
сфера, а и в политическата се тира изпълняването на решения- с с 3 * на държавните органи и ръково
насочат към положителна насока, та ох ХШ конгрес...", Душал Дра-
Последен е шансът Съюзът на госавац предлага извънреден коп-
югославските комунисти още пр- грес...).
ез тази година да направи завой Имаме и критически прояви 
в това направление. Защото тър от отделни членове на Председа 
пението и недоверието са достнг телството иа ЦК на СЮК чрез 
нали връхната си _точка. информативните средства. Стмпс

Шувар в „Комунист" ог 1987 го
дина казва: „Убеден съм, че днес 
ни е необходимо чистене па.пар 
тийнитс редици, преди всичко от 
корурционистите и грабителите 
от всякакво естество, кариеристи 
те, безотговорните хора, безделни 
ците и от^всички онези, които 
просто са подлеци в ежедневие
то. Без това Съюзът на комунис
тите не може да възвърне разкла 
тения политически и морален ав 
торйтет и влияние."

възлови
членовепет— То места в СФРЮ заемат

на СЮК, така че е нормално от

дните структури в стопанството в 
решаването на инфлацията и съз- “ 
даването на по-гол ям интерес и 
мотиви у всички за по-продуктив 
иа работа.

— Да се открие кои са главни 
те носители на национализъм в 
нашето общество, и да се пред-' 
приемат мрки за осуетяване на 
тяхното действуваме. Ясно е, че 
гс се намират и във върховете на 
ръководните структури.

— Какви спешни мерки е не- . ' 
обходимо да се предприемат за 
по-гол яма ефикасност на федера 
цията и спирането на нейната 
по-нататъшна дезинтеграция- 

' — Да се изнамерят корените 
па социалното разслояване и то 
главно без работа и какво тряб
ва спешно да се предприеме това

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ТЕМИ

Накрая, получихме и Тезиси 
<за щ,рвата партийна конферен
ция, насочена най-напред през 
март, а след това за май 1988 го 
дина. Тезисите са преразказани в 
по-лош вариант за онова, за кое
то, се размеква и въз основа на 
което се взеха решения на ХШ 
конгрес. Разсъждавам какви би
ха можали да бъдат решенията 
въз основа на така екстензивните 
! I разводнени тезиси. Членството 
очакваше, а това се и вижда и 
уг разискването върху Тезисите,
Конференцията да се определи 
най-много застрашават нашето съв 
'проблеми), които понастоящем 
най-много застрашават наъето съв 
местно живеене и развитие и пре -да се спРе- 
гцюжп иа Скупщината иа СФРЮ На тези. въпроси
м ЦК па СЮК конкретни предло би трябвало да отговорят,, а раз- 

тяхното решаване още бира се, че могат да раздвижат 
и други въпроси, които им нало 
жп тяхната база.

Фразеологията и демагогията 
в Заключенията на ЦК и негово 
то Председателство, с резолюци
ите на конгресите вече никого не 
могат да убедят, че това не са 
софистички дела на политическа
та бюрокрация, които лъжат 
трудовите хора, обещавайки от 
година на година по-добри дни, а 
то от година на година става все 
по-лошо. ,

Още XI конгрес на СЮК пр
ез юнц 1978 година постави цели Защо ръководствата па СЮК 

Шуварова идея?
по-го

делегатитене приеха тази 
След това последваха още

й задачи за стабилизиране на сто 
Тогава още не говоре 

Дванадесетият кон 
поста-

цанството. 
хме за криза, 
грес през пони 1982 година 
ви същите цели,

леми отрицателни прояви. жения за 
през. тази 1988 година.

На авторитета на СЮК повече 
би била

но сега вече в 
с тежкото от полза смяната ма ия- 

ЦК ма СЮК по-
Според мен, в Тезисите тряб 

’ваше да сс утвърдят 
теми:

по-трудно положение,
(>реме на чуждестранния дълг и 
проблемите в Косово. Гринаде- 
сетият конгрес през юни 1986 г. 
се състоя по време на още 
ляма криза. Дългата, разорителна 
инфлация и продължението 
косовската драма ни 
най-после да се отрезвиме и да 

за „излиза

Душан -Пекин, генерал-пол
ковник г. пенсия

колко членове в
неактивността и неделятел-

следпитс
ради
ността, отколко стотици демагош- 

от заседанията наки заключения 
ЦК, които никой не осъществя- 

вече револтират хора 1а,

по-го

ва, кои го 
а тези същите, които ги гласуват, 

отнасят във всскпдпс

на Хроника
Въздухоплаването

присилиха
другояче сс 
впия живот.

Ивица Рачан в „Комунист от 
1988 година моторно пре 

.или

гласуваме резолюция
кризата", потвърждавайки 

един път определението
не от 
още
Дългосрочната програма на 
номическата стабилизаци я•

18 март 
дупреждава 
СЮК наистина ще бъде движеща 
сила... или безвъзвратни ще бъде 
откъснат от класата и тласнат ма 
ръба на историческите процеси

за за опасността:ико

опора в соб-Благодарснне на мъдрата Титова стратегия за
се в най-тесния кръг нана СЮК наив- 

след това неща- 
в положи 

всички комуни

ствеиите сили в развитието, наредихме
условия за ^развитие на въздухоплаване- 

проектни лаборатории, промншле- 
развнваме отколкото да купу- 
знае, че развитието има

Ние, членовете
които имат всичкино мислехме, че 

та наистина ще тръгнат
страни
то: школуваин хора, научни и 
носг. Разбира се, но трудно е да се 

боева техника, но трябва да се
значение за обществото и отбраната цялостно и че

общ просперитет. За собствено гехническо-те- 
техчшка за военното възду-

много такива иИмаше още
подобни предупреждения,

си остана по старому. Ни 
плодо

телна насока, и че

™ -»•». 3.
имаше малко, оа- ю за

гворността
Съюза ,,а
шаването

по многосе ангажират въ наме
по-широко 
него сс обезиепчава

КОСЪМ не се увеличи 
и ефикасността 
комунистите в разре- 

палежщцпге обще 
проблеми. Достатъчно е 

Заключени

рху
ленче, такива 
щото, ръководствата на 
СР и САП ни засипаха през също 

заключе

на
СЮК и на боева и друга

”",фГ«и..т ............. » «“
.шт.. ноиече. л« „о™т.ор=.

научно-технологическото развитие на страната.
инте-па

то време с многобройни 
пия за да наивните пе биха 
усъмнили в тяхното добро наме
рение, а на практика, аа^Д1,° вявапе ролята,
бюрократическите стру ^ съдържанието

гледаха своите интереси еъдш „ 
и твърде' конкретно решаваха ено Кому11ИСТ"

себични дългосрочни пели. ]д88 . трябва па време...
Това, което особено е характерно от кризата изисква едмнет

години за но в аК11иИтс
отговорност... М пр. II пр.

очакваше,- че след 
след

дастисни
се погледнат само 

на ЦК на СЮК „За осъщсст
организира! юс1 та,

рабо

росите па

Генерйл подполковник Антон 1ус във в-к „Народна Армия”с ята
пии метода 

неговите органи и
от 18 март ^ 

изля

ло

ПатриотизъмИ1 е
и повишена актив-десет трагичниза тези обичат нашите епически пес» 

в жВ моя КрН“(“^ “—„"моето „орално становище
геройството и от 1у1вне наи] 

ми обогатиха език 
особено за нас еъ 

бих писах

пъна кадровата пост пнашето бъдеще СР Членството Мисля, че те са
задълбочили възхищението към

работи, и разбира се, те
във федерацията, което ее случвашертележка

и САП, в обществено-политически 
обществспо-ноли-

е, че сс

всичкото, вота
вили Втората страшна война, страшна

бих писала патриотични поезия — изобщо не

заседание,на топаХШ конгрес
число от членството па 

а една четте общности и 
тическите организации

голямо111/- бъде наказано,
■ 1 бъде изключена поради

1 д ма сво-
във фе-

Ако не
бНТС, 11С

С’а' 1И| 10-голямото неизпълнение па задачите 
а отговорни функции

„Политика”въртяха едни и Поетесата Десанка Максимовци в
лки изключения, итсзаемат функции.число и днес
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автономността, 
на гю-

пваМс. /|а
а не държавността 
крайниците, така че съв
сем логично с нредложе-Задължаващи изисквания листо да сс премахнат гю- 

коиститу*крайлиискитс 
дни, понеже конституция

да изме- 
Драгослав

успеем много 
иим", казва 
Николич.

е най-висш правен доку
мент на,държава, а не //а 
покрайнина.

Предложенията за въве
ждане па рефрендум и па 
непосредствени \лзборм за 
председател ма държава
та п за скушцписките де
легати дойдоха като изи
сквания от гражданите за 
по-гол яма отговорност ма 
пай-висшите държавни им 
стптуцпм н постове. Сто
па народът би вързал за 
себе си съюзните органи, 
които за своята работа 
би давали отчет па наро
да, а не на своите репуб
ликански п покрайиипски 
ръководства. Поради съ
щите причини дойдоха и 
изискванията за по-ради
кални промени в делегат
ската система.

Обстановката ни е такава, че не смеем да правим 
никакви компромиси, а особено онези между републи
канските и покрайнинскн ръководства

Народът в Сърбия в 
настоящи# момент се ин
тересува и за коиституци 
олиото положение на та
зи република, за що го в 
него виждат причината за 
попечето трудности, а пре 
ди всичко повечекратната 
и повече годишната 
трарсволюиия 
во. Затова единодушно е 
изискванието * от всички 
титовоужишки разисква
ния, не въпросът за кон
ституционното 
пие па СР Сърбия тряб
ва да се реши така, че 
Сърбия да има един и 
същ третмаи като и оста
налите републики. Тръси 
се на пример вт>в Федера
цията Сърбия да предста
вляват делегати от тази 
република, а не (и) от по 
крайнините. Оттам пред
ложението да се премах
не Съветът на републики
те, защото по този начин 
би се премахнала абсурд
ната ситуация според коя 
то покрайнините се пред- 
стаяват два пъти. Изис
кванията на трудещите 
се са насочени към укре-

ГГрсдложсния имаше на 
истина много, а причини 
за тях още повече. Но, 
дали, имайки предвид съ
отношението на политиче
ските сили, ще сс осъще
ствят желанията 
рода, или промените ще 
се завършат с доказалия 
се вече вариант на поли
тически компромис е въ
прос на когото днес не 
може прецизно да се от
говори.

на институцията ма рефе
рендум н на непосредст
вени избори ... търси сс 
п премахваме на ЗСТ и 
па съдовете па сдруже
ния труд, търси сс в Юго
славия да има само едно 
държавно п партийно зна
ме, покрайнините да не 
бъдат
част на СФРЮ а състав
на част на Сърбия, да се 
въведе служебен език н 
на Косово да сс възвърне 
старото му име — Косо
во н Метохия- 

„Ако искаме с едно из
речение да изкажем съ
щината па всички досега
шни конституционни ра
зисквания» водени в Ти- 
тово Ужице, казва Драго- 
слав Николич, председа
тел на ОК на ССТН в Тн- 
тово Ужице, тогава би мо 
гло да се каже, че пред
ложените амандмани не 
можат да представляват 
прелом за промяна на по
ложението в страната, по
неже не изразяват сери
озността и дълбочината 
на кризата в която се на
мираме".

Отчетите от доста глъч- 
ните разисквания, за кон
ституционните 
препълнени със сюгжес- 
тни и забележки върху 
предложените 
амандмани, заминаха в Ре 
публиканската и Съюзна
та конференция на ССТН 
където ще почакат по
нататъшната си съдба. Об 
щото впечатление е, че 
твърде малък е кръга око 
ло амандманнте че в не
го да можат да се опако-

промени,

проекто-
на на-

кон- 
ма Косо-коиституитивна

лоложе-
„Изискванията са сери

озни и търсят същ такъв 
третмаи при всички ком
петентни органи, 
Драгослав Николич. Защо 
то, ако за промени в кон
ституцията търсихме мне
нието на народа, тогава 
трябва и да му се поко
рим. Ако не се случи то
ва, всичко ще бъде една 
голяма измама и никой 
не ще може повече да 
ангажира хората в ня
кои нови акции".

ват всички наши несъгла
сия-

Всред предложенията в 
Титово Ужице доминира
що място заемат онези 
които се отнасят до по
дробната реформа на по
литическата система. По
край вече стандартните 
предложения за въвежда
не на Съвет на сдруже
ния ТРУД, премахването 
на председателствата на 
републиките и покрайни
ните, премахването на „ра 
знообразните ключове", 
премахването на Съвета 
на федерацията и на ре
публиките, въвеждането

„Когато започваме с де
легатски избори нещо е 
п известно, по когато те 
приключват хората все 
по-малко знаят кого, как 
и защо избират. Предло
женията идват по посока 
за непосредствени избори 
на делегатите, а не на 
делегациите, понеже ка
къв смисъл има да се съу' 
бират хора на избори ко
гато утре не ще знаят кой 
ги представлява. Без ко
ремни изменения в деле
гатската система не ще

казва

Д. Матиевич

КОМЕНТАРИ

Контрареволюция икосово наркотициЗа контрареволюиията в Ко
сово 1981 година най-напред се 
твърдеше, че между другото пред 
ставлява политическа престъпно
ст; след време се узна, че носи
телите на тази контрареволюция 
са способни и за много други ви
дове престъпност, като например: 
изнасилване на момичета, подли 
убийства, тормоз на стари и де
ца, ослепяване на добитък, пожа 
ри, оскверняване на паметници... 
и всичко останало, което в поли
тическия речник на тази покрай ни, 
на се нарича ексцес.

Дълги години всичко това е 
ползувано, и . днес се ползува, за 
осъществяване. на най-важната 
цел на контрареволюцията — Ко
сово да бъде очистено от сърби, 
черногорци, хървати, мюсюлма
ни и други, които не искат да 
приемат- конт^ареволюпионната

„идеология". За целта се 
ват и други, наглед мирни п ле
гални методи, като например ку
пуване на сръбски къщи и имо
ти па цени, конто понякога са 
двойно по-високи от цепите

ват с пари, обезпечени от препро 
дажба на наркотици. Според пър 
вите преценки у а представители 
па СВР тази

ползу- коптраоандисти с наркотици пока 
зва, че те не избират средства за ~ 
осъществяването на мрачната си 
Цел — „чисто" Косово. Въпреки 
това в някои „автономни" оценки 
за прложенпето в Косово всичко 
това се провъзгласява за ексцес, 
което според Лексикона на чуж
дите думи от М. Вуяклия означа 
ва нарушение... Приказката за ек
сцесите, които според тези оцен
ки все пак не могат да замътят 
положителната обща 
ка обстановка и сигурността в по 
крайнината, се повтаря упорито. 
Същата приказка бе 
неотдавна, след като бе обнарод 
вано, че миналата година в Косо
во са се случили * средно'по два 
„ексцеса” дневно.

група е успяла меле
гал но да внесе в нашата страна 
около 150 кгв ос

таналите краища на Югославия. 
От по-дълго време и. на официал 
ни места се задава въпросът — 
откъде са тези пари, но досега 
ме са дадени официални 
ри. Затова пък отделни лица 
по-често твърдят, че косовските 
контрареволюционери

наркотици, от които 
само няколко килограма ба пле
нени когато е арестувана група
та, а останалото количество 
чс е било продадено на наркома
ните. Може само да се

ве-

отгово- 
все налукчава 

колко млади и невинни хора са 
убити от тези наркотици, но си
гурно може да се твърди, че 
тнте

политпчес-обезпеча- 
ват големи парични суми от меле 
гално внасяне и продажба 
оръжие и наркотици.

Неотдавнашното залавяне на

взе
от продажбата на наркотици 

пари са ползувани за финансира 
не на

на
разказана иголям брой акции на конт

рареволюцията, между другото и 
с за купуваме на сръбски къщи в 

потвърди съмнения- Косово, 
на•сърби се купу

голяма група контрабандисти 
наркотици
та, че имотите Разкриването на. тази група Р. Йоветич

4— <им<«ин>

Комунист на в-к „Комунист" Влайко Кривокапич 
ник главен и отговорен редактор Борислав Ву- 
четич, главни и отговорни редактори на репуб
ликанските и покрайнннеките издания: Зия Ди- 
здаревич (Босна и Херцеговина), Момир Бър- 
кич (Сърбия), Реджеп Хайрулаху (Косово) Ри- 

и сто Лазаров, Славко Герич (Словения), Мирко 
Михалевич (Хърватско), д-р Новак Йованович 

Директор на НИРО „Комунист": Витомир 14611,13 гора)’ Коста ТодЖер (Войводина).
ЧКИ издания на „Ком^^ист^^Вл^к^Кривокапот Председател на Издателския съвет на из-

цанието на „Комунист" за СР Сърбия: Мило- 
Урежда единна редакционна колегия: гла- “ир Петрович, заместник 

вен и отговорен редактор на всички издания дан Йованович.

Адрес' назамест- „ редакцията: Белград, Площад
„Маркс и Енгелс" М 11, телефони 
335-061 : централа

„ х. ?° 096 ’ и Нови Белград Булевард .Лени
на № 6, телефон 627-793.

С указ на Президента на Републиката от 
22 декември 1964 година „Комунист" е удостоен 
с Орден народно освобождение, а с указ от 
30 декември 1974 година с Орден, братство 
единство със златен венец. Издава НИРО „Комунист".

Печата се всеки 
хърватски, то ест на четвъртък на сърбо

хърватско-сръбски (кири
лица и латиница), словенски, македонски и. ал
бански езици, а съкратени издания на българ
ски, унгарски, словашки, румънски, русински н 
италиански езици.

председател Слобо-

1«М1 МО»»»



СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯТ СЪЮЗ И СЕЛОТО
ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАБОТА НА МЕСТНАТА ОБ 
ЩНОСТ МУСУЛ

Анцията не спира Договор, а след това акцияСелото с неизползуваните си потенциали за, крат- 
ко време може да даде огромен принос в стабилизира- 
нето на икономическото 
Социалистическият

Когато се касае за за
дачите на Социалистичес- И през настоящата де- настоящата година.

лова година местната об- ' Инак, от 
щмост Мусул в програма
та си за работа е набеля-

положение 
съюз се застъпва в

на обществото. кия съюз в развитието на 
селата от особено значе
ние е комунално-битовото 

Електрифи-

повечето за- .

развиват онези дейности, които с продуктивното 
трудоустрояване да премахват миграцията.

се планувани 
всякак от отделно значе
ние е акцията за свързва
не на селото с телефонни 
връзки — акция за коя
то местната общност. оча
ква помощ и _от Общин
ската скупщина.

Друга също така значи 
телна акция е и местната 
акция за уреждане и до- * 
карване-на питейна вода 
в селските гробища, как- 

-то и разширяването 
няколко махленски пъти- 
ща.

■ активности,
си

зала няколко задачи. Но-' 
воизбраиият председател 
на местната общност Йор 
дан Миланов, подчертава, 
че реализирането на тези 
задачи и активности до 
голяма степен ще зависят 
от прякото ангажиране и 
съдействие на всички 
бекти.

изграждане, 
кацията в Сурдулишка об 
щипа на пример все още 
не приключи каза Мно- 
драг Ристич, председател 
на ОС в Сурдулица. Ня-

Селото и неизползувани
те му възможности за

Имайки предвид, че в 
селото трябва да сепо- съз-
дават условня селскосто
панският

ускореното развитие е въ
прос, който често се 
дига не само в 
общности, но и 

най-високо

ПОЕ-
местните

производител 
да осъществява доход ка
то и работникът в индус
трията, необходима

кога нямаше средства, ия-често и
на равнище. 
На всички заседания се 
подчертава, че с определе 
ни капиталовложения 
използуваните потенциали

кога липсваше организира 
мост. Затова се налага та
зи задача да изпълним до

е по- 
организираност.

_ ВСЯКО село

су-голяма 
Всъщност, ВЪВ — Не може като досе

га — изтъква Миланов — 
на. един форум се догово
рим едно, а на друг — 
друго. За всички и кому- 
иалнобитови. проблеми и 
местни па и обществени 
занапред трябва да се до
говаряме и да ги разреша 
: ам ! съвместно.

Разбира се във всяка 
07 тя>: членовете на СК 
трябва да бъдат в първи
те редици Без. това няма 
успел: и заплануваните ак
тивности не ще преточим 
г дело. Впрочем- такова 
становище взехме и на 
неотдавна отчетно-избор
ното събрание на местна
та конференция, когато 
сумирахме 
през изтеклия период и 
приехме 
програма за работа през

йе
на

за кратко време можат 
да дадат принос в стаби
лизирането на икономиче
ското положение на обще
ството. Резултати в това 
отношение има. Не обаче 
във всички среди. Акция
та все пак не спира.

На проведеното неотда
вна отчетно-изборно засе
дание на ОК на ССТН в 
Сурдулица Рангел Тошев, 
председател на тази об
ществено-политическа ор 
ганизация между другото 
каза: — Изхождайки от 
становищата на Тринаде
сетия конгрес на СЮК и 
определенията на Дълго
срочната програма за ста
билизация необходимо е 
да се приемат конкретни 
мерки и решения за все
странно развитие на села
та, а с това естествено и 
за ло-ускорено развитие 
на страната като цяло. В 
селата трябва да се раз
виват онези дейности, ко
ито дават възможност за 
изява на продуктивното 
трудоустрояване и за за
държане на селското на
селение, т.е. за спиране 
на миграцията. По този 
начин селото по-ускорено 
и ло-всестранно ще се 
развива. Акумулация би 
създавали и селскостопан
ските производители и те 
зи които работят в сто-

В общност 
подчертават, че покрай те
зи задачи, на които реа
лизирането им зависи из-

местната

ключиво от организира
ността в местната общ- ' 
пост и колко е готов вся- 
ки да участвува било с 
работа или парични сред
ства, изтъкват и няколко 
акции от' по-широко зна
чение. Именно става дума 
за откриване на ветери
нарна амбулатория в съсед 
ното село — Горна Лю- 
бата ,а услугите й Ще пол

Бласикг. има условия за развитие на животновъдството

зуват всички села от то
зи район, снабдяването 
им да бъде по-добре ор
ганизирано и пр.

трябва да съществува ня
какъв облик на сдружа
ване на селскостопански
те производители което 
сега не е случай в повече- 
то села в общината.

Носители на стопанско
то и планово развитие на 
селата трябва ч да бъдат 
организациите на сдруже
ния труд в областта на 
селското стопанство, гор
ското дело, хранително- 
вкусовата, дървопрерабо 
твателната промишленост 
и пр. бе казано на засе
данието, 
ските и други коопера
ции трябва да се в пър
вите редици. Тези органи
зации и кооперации в Сур 
дулишка община тази за
дача все още бавно реа
лизират.

края на тази година. Но 
ако искаме ток да има 
във всяка къща необхо
дима е по-голямо действу 
ване на всички, особено 
ма Социалистическия съ- 
юз.

резултатите

ориентационна
М. я.

В. Б. ЛУКАВИЦА -^

Преграден е пътят за 

Горна Лукавица
Дело срещу 

„Сточар"
Е Общинския °ъд 

е Димитровград на
скоро ще се гледа 
дело, което срещу 
„Сточар” е завел об
щественият право- 
защитник в Пирот. 
Делото се отнася Д° 
купопродажбата ма 
400 кв. пл. е „Карака 
шево” в центъра на 
село Жслюша. Въп
росното място „Сто 
чар” продал на Став 
ри Маноилов, кой
то възнамерява там 
да строи мелница.

Общественият пра
вова щитник счита, 
че тази купопродаж- 
ба е незаконна и тр 
ябва да се анулира, 
защото станала

Ако имате нужда да пъ- става. Г. Стефанов, а сет- 
туиате с моторно превоз- не м жителите на Горна, 
] ю средство за Горна Лу- Лукавица прокарали пьтя 
канпца, недейте тръгва. н по него без проблеми се 
Щс стигнете най-много до движели всички видове 
Джоппп мост п нататък превозни средства. Пъ1.ят 
не ще можете да минете. минавал и през пива на 
Пътят в дължина от око- Гроздан Велев. Но мина
ло 150 метра, е прегра- лата година Велев продал 
ден. нивата и новня ц стопа-

Как е възможно това, шш взел че го преградил, 
когато днес пъп всяка ме- а па горнолукавчанп „ос
ети общност се водят тавнл” да минават по ста: 
акции за изграждано на рия, непроходим път. Ни- 
по-добрп пътища, за раз- какви увещания и убеж-

Селскостопан-

ланството па селото.

НА СЕЛСКОСТОПАНСКИЯ ПАНАИР В НОВИ 
САД

„Нишава" получи 

високо признание решаваме ма други кому- . денпя не помогнали, не 
налпо-бптовп проблеми? искал пи да му се запла

ти, но взел че го преко
вал и заградил.

От два месеца насам — 
горнолукавчанп са бел 
път.' Оплаквали се в мест
ната общност в Лукави
ца, по засега — без ре
зултат, Необходимо е и 
компетентните органи при 
Общинската скупщина да 
вземат ио-сериозио отно
шение към този въпрос.

М. А.

Въпросът с ПЪТя от 
Джоиии мост до Горна 
Лукавица има своя исто
рия. Тя започва от 
година, когато лекарят 
Гроздан Стефанов подел 
инициатива за прокарване 
па ново трасе на пътя, 
тъй като старото е негод
но и за кола с животин
ска тяга, а за минаване 
па моторни превозни сре
дства — и дума да не

без
На проведения тези дни селскостопански па

наир в Нови Сад ОСТ „Нишава" получи «исоко 
признание — Диплом с кристална шампи 
купа за две колекции на нова порода иа дома

търг.
Посочената куио* 1975

продажба предизви
ка остро реагиране 
И от страна на мест 
пата общност в село 
Желюша, 
същата има намере
ние в центъра на се
лото да строи други 
обекти.

коза. за400—500 ярета„Нишава” годишно дава по
собствената ферма в Липинско поле, 

отглеждат към 1000 кози.
„Нишава" за пръв 

селскостопански
А. Т.

тъй като1разплод от 
в която се

Трябва да се отбележи, че 
Новосадскияпът участвува иа 

панаир.^ М. А.
I
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ЗАВЪРШИ ЛОКАЛНАТА ТРУДОВА АКЦИЯ „ДИМИ- 
ТДЗЗГРАД ’88"

Планът изпмнец за само 

тринадесет дни
.Вече втора година в Ди 

митровград Общинската 
комфереиция иа Съюза 
ма социалистическата мла

дп лошите условия (пре
валявания от дъжд) са ра 
ботели само тринадесет 
дни. Все пак макър и за 

локална, така къс период, те са ' 
единстве- засадили над 112 хиляди 

предимно борови фидан- 
млади ки и осъществили финан- 

от трудовите организации сов ефект от 18 милиона 
1Г незаети. Както минала- динара. Ако към това до- 
та така и тази година бри бавим и 20 1 хиляди -ф'и- 
гадата „Братство и един- данки засадени от сред
ство" е работела на зале- исшколците на същите го

деж организира 
трудова акция, 
иа в региона в която уча 
сгвуват предимно

сявапе иа голини.
От 18 април, до. 18 май 

тази година бригадата 
проведе залесяване иа го
лините в района иа Боров 
ско поле. Предвидения 
план за залесяване на '50 
хектара голини е почти 
изпълнен.- Но при това 
трябва дД се има пред
вид, че бригадирите пора-

лини, тогава плана е пре
изпълнен.

Зачитайки факта, че по
ради лошото време са на 
малени работните дни (ог 
23 на 13) бригадирите са 
се съгласили предвидена
та екскурзия до Охрид 
да бъде заместена с дву
дневна до Звонска баня.

А. Т.

доверие и обичи взаимно

ЙОСИП БРОЗ ТИТА ЗА МЛАДЕЖТА

„Пазете братството и единството 

като зеницата на окото си!"
„Младежта на Югославия в -те- шата младеж да обича родината си, 

чение на Народбосвободителната вой да обича своята страна и ако се 
на й тази трудна борба се сдоби, окаже нужда винаги да бъде готова 
съвместно с всички останали бойци да даде н живота си за нейната йе
на нашата Народоосвободнтелна вой зависимост." 
ска и партизанските отряди, пред 
лицето на цялото човечество с име, 
каквото никога не е имала нашата

ЕОСИЛЕГР АДСКИТЕ БРИГАДИРИ НА МТА „КИКИН- 
ДА — 88" . *

Възможност за нова изява(Из интервю на в. „Мла
дост" 22 май 1957)

Съгласно договора в Ме 
ждуобщйнската конфе
ренция на ССМ в Леско
ва ц. босилеградската мла
дежка трудова бригада етап, бригадата ще ирове- 
„Босилеград”, през наето- де еднодневна трудова ак- 
ящото бригадирско лято, цця по почистване и уре- 
шс участвува на Младеж- ждане на града, 
ката трудова акция «Ки- 
кннда-— 88”. Босплеград- 

• ските бригадири с брига
дири от .Сърба ц, Ораховн- цат на 4 юни вечерта.

Няма съмнение, че уча- 
смяна. ствуването на босилеград- 

скпте бригадири на МТА

то ще има комунално-би
тов характер и че в рам
ките на подготовките, ко
ито са в заключителен

„Пазете вътрешното 
което е създадено в течение 
зи борба, 
иа окото си, защото то е гаранция

войска в историята на нашите .на
роди. Огромна е заслугата на наше
то младо поколение, че нашата вой
ска достойно се представи пред це
лия прогресивен свят...”

(Из речта пред Първия 
конгрес на Антифашистка 
та младеж на Югославия, 

1942

единство, 
на та-

пазете го като зеницата

за успешното преодоляване на всич 
ки трудности”.

(Из реч, произнесена в 
Подгорица, Титоград, 12 
юли 1946 година)

Бригадата ще наброява 
от 40 до 45 души, които 
от Босилеград ще тръг-

Бихач, 27 декември 
година)

„... Аз сега няма да навлизам в 
това дали всеки младеж трябва да 
се декларира като югославяипи или 
само като числящ сс към някоя на
ционалност. Но и тук аз имам свое 
мнение: смятам, че всеки човек, 
когаго е пълнолетен, има право сам

ца, Струга и Баточпиа, ще 
работят в първа 
В Общинската органнза- 
Й11я ма ССМ в Босилеград, „Кпкинда — 88" им дава 

МТА

„С труда си вие дадохте пример 
другите как трябва да работят. 

Вие, младежите, които строите же-
големи

на

линии и другилезопътни 
обекти у*нас, както и работниците 
във фабриките, сте носители на он
зи трудов и творчески ентусиазъм, 

всички които честно ми

възможност за нова из
ява.

нп уведомиха, че 
„Кпкинда 88" пррз на
стоящото бригадирско ля М. Я.да каже какво с. Ако той иска да 

сс декларира като югославяшш — 
защо да му сс оспорва това? Всички 
ние сме

насърчаващ 
слят в нашата страна 
подвизи, към нов труд".

(Из речта по случай пус
на младежката же 

Шаман—

ДИМИТРОВГРАДКЪМ пови
югославянм. А това югослав 

янство Пс ироттиворечи па пациома- 
особсчгости па' отделните па- Успех на младите поетесиллитс

роди, на тяхното минало и исторн- 
чсс к и постижения".

кането
лезопътна линия 
Сараево, 16 ноември 
Сараево)

14 май в Кпкинда. Меж- 
споменатите Ма-

1947, От град Кпкинда този 
дни се завърнаха две уче 
мивки от .втори клас па 
обрапош ю-възш п ател па
та организация 
Броз" от Димитровград,

(Из разговора със строй
на Савския бент в 

Загреб, 6 декември 1967)

ду ТЯХ 
рпя Димова и Лорета Илителите
ева за своето успешно уча 
стие са получили дипломи, 
а об разовател но-възп х 1тате- 
лиата организация благо
дарствена грамота. Да 
кажем и това, че заслуги 
зц успеха на‘младите ди
митровградски поетеси ,

па-Ннс трябва да възпитаваме
„Йоспп

паконто взеха участие 
СС двадесет и пърнхгге „Май- 

срещи” и а иоетп-сре 
сс диошколци от пяла Юго 

дръвчета в алс- славим. Това са Мария 
„Братство-единство". Димова п Лорета Илиева. . има'преподавателя ио сър

бохърватски език Марин 
Савов.

ДИМИТРОВГРАД

Програма иа „
Тазгодишните „Майски 

срещи" в Димитровград 
ще започнат на 27 май с 
посрещането на 
участници, а 
Културния
май" ще бъде открита из
ложба на художници-на
меци от Уздин. По-късно, 
към 20 часа -ще 
официалното 
Оа срещите в двора

Майските среши ек и
кипите. След това щс 
засадят

училище „Мо-оснооното 
ша ПияДв".

гостите- В събота, па 28 май, »
вечерта в 9 часД преди

,25 стане дефиле на участни
ците в
ти". В Ю часа в 
пия цеитъР «Парк" ще 
бъде изпълнена културно- 
спортна програма с учас
тието па гостите и дома-

ята
В 14 часа след обед ще.

излет до По-
В тези традиционни сре 

млад| I 1 юеп I—средщп па
поп (колци са участвува
ли 680 ученици от вси,чкп 
краища па страната. От 
около две хиляди поетич
ни творби избрани са сто 
за финалните срещи, кон 

от 12—

се направи 
гаповскй манастир, а вс 
черга в основното учили 

„Моша пи яде!' ще бъ 
културно- 

художествена програма.

пладне ще Срещите иа поети—сре 
диошколци 
Конференцията иа С-ъюза 
па социалистическата мла 
деж иа САП Войводина.

организирацентър „Майските сре-
спорт- ще

де изпълнена

стане 
откриване А. Т.М. А. то са проведени

на
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*шк&7ППУр&<& ТИ0&П&ВЛЮ СУ иък&стяб®-
ИНТЕРЕСНА ТУРИСТИЧЕСКА КНИГА

ВИСОКО СЪВЕТСКО ПРИЗНАНИЕ НА ЮГОСЛАВСКАТА ПОЕТЕСА ДЕСАН 
КА МАКСИМОВИЧ За Погоновскня манастирЛауреат на наградата 

„Максим Горки“
водител „БогатствоЕнциклопедично-туристически

Югославия", Белград 1983 г.но пътищата на

отдава па Дссаика Ма- 
пейната мре 

дейност И ПО" 
руските

МОСКВА, МАЙ 1988 г.) 
Към чествуването па юби 
лея на поетесата Десаика 
Макспмович се приобщи- 

ипсате-

сестиховете па смииеитната 
югославска поетеса сс пол 
зват с широка популяр
ност сред широкия кръг 
съветски читатели. „Сто
тици хиляди екземпляри 
па ваши книги, публику
вани па много от езиците 
на народите на СССР, са 
станали собственост на 
любителите на поезията в 
различните републики па 
пашата страна”.

Особена бла! одарност

кспмовмч за 
водаческа 
пуляризация па 
и С1,пс}тските писатели 
пашата страна. Вън мръм 
ка с това се казва, че Се

иха и съветските 
ли. По този повод „Лнте- 
'.ратурная газста” в нос- - 
ледния епчброй е публи
кувала топъл 
тест, фотография и две 

' нейни стихотворения — 
„Фестивалът в Струга” и 
„Безименна селска река”.

В текста се изтъква, че

кретарпатът на управата 
па Съюза на писателите в 
СССР е приел' решение, с 
което па „народната пое 
теса па Югославия” се 
присъжда наградата „Ма 
кснм Горки”.

подходящ

Погановски .манастир

Енциклопедично - тури
стическият водител „Бога 
тство по пътищата на 
Югославия" е издание на 
„Югославия-публик” 
Белград през 1983 година. 
Книгата е печатана на 

' съсрбохърватски, англий
ски и германски език. 
Единна по концепцията 
си на 616 страници и па 
22 съобщителни карти в 
многоцветна техника, пре 
дставя културно-истори
чески паметници на на
шата страна.

На страниците па тази 
интересна туристическа 
книга между паметници
те в Горно Понишавие 
май-голямо място е отде
лено на Погановекия ма
настир. За него е написа- 

| но следното:
„Погановски манастир с 
черквата й-ован Богослов 
край село Поганово е по
строил сръбският владе
тел 4 Констатин Драгаш 

“през последното десети
летие на XIV век. Чер
квата е зографирана цял 
век по-късно (1449 г). Жи
вописта на Погановекия 
манастир се числи между

най-високите живописни 
постижения през тази 
епоха на Балканите. В ма
настира до Първата све
товна война е съхранява
на таканаречената двой
на икона, една от най-ху
бавите икони от края на 
XV век. От едната стра
на са Богородица и Йо- 
ваи Богослов, а от друга
та „Чудото в Латонския 
манастир”. Тази икона, 
която днес се намира в 
Музея на иконите в Со
фия, е подарила царица 
Елена, жената на послед
ния византийски цар Кон 
статии XI Палеолог. Из
ключителния иконостас 
от XVII век българите за 
насят на София по време 
на Първата световна вой
на”.

СОФИЙСКА „НАРОДНА КУЛТУРА” ЗА ТВОРЧЕС ТВОТО НА ДЕСАИКА МА
КСИМОВИЧ

отВъв върховете на югославската литература
Десаика МАКСИМОВИЧ_________________

Умиращият лъв
(На брат мп Боголюб)

В желязната клетка 
от вчера лъвът 
с тежка ^болест се бори.
Всяка пролука оглежда — 
прилича му на тайна ключалка, 
на скрита врата, 
която би желал да отвори.
Очите, отблясък на африканско злато, 
днес излъчват 
електрически искри.
Царствено тяло изпъне, жадно вдъхне, 
да побегне от затвора удобен 
далеч от сънародницй изродени, 
от влечуги, лешояди, хиени, 
в дивата джунгла — 
на нейната гръд да издъхне.
Болният лъв
се хвърля с напън последен — 
да срине железните закони.
А после в агония, 
пада
върху бетона леден.

(Превод: И.К.)

По повод 90-ия рожден 
ден на югославската пое 
теса Десанка Максимо- 
вич българският седмич
ник „Народна култура” е 
публикувал в последния 
си брой статия от Иван 
Коларов, поет, публицист 
и преводач, посветена на 
нейното творчество. Оце
нявайки, че Десанка Мак- 
симович с поезията и про
зата си се е издигнала 
във връховете ка югосла
вската литература и кул
тура — Коларов изтъква, 
че тя повече от половин 
век е поетичен посланик 
на България- Именно Де
санка е публикувала две 
антологии: - „Българската 
поезия на 20-ти век” лири
ческия и сборник „При
ближаване” на 15 българ
ски поетеси.

Текстът за Погановски 
манастир е илюстрован с 
цветна фотография .на ма 
настирския конак, по
строен край главната ма
настирска порта. За него 
е написано, че представ
лява скъпоценен памет
ник на народната архите
ктура от XIX век.

Д-р С, М. Станкович

СЛЕД 20 ГОДИНИ те дни, изпълнени с веее- не забравиха да 
подчертаят, че най-щаст
лив е оня учител, чийто 
ученик успява в живота...

Посещението на Дими
тровград за мнозина, ко
ито работят далеч от род 
чия си край (в Нова Го
рица, Босанска Крупа, Ти 
тоград, Аранджеловац и 
други места навред из 
страната) бе удобен мо
мент и за запознаване с

които
ли и незабравими прежи
велици, за строгите, но 
справедливиНеотдавна в ОВО „Ио- 

сип Броз-Тито” в Дими
тровград, след 20 години, 
в ученическите скамейки 
пак се намерихме абиту
риентите, които през. ме
сец май 1968 година, след. 
полагането на зрелостния 
си изпит, другарски се ра 
зделихме и тръгнахме все
ки по своя път в бъде
щето.

Срещата и незабравимо
то другаруваме започна с 
провеждането на учебен 
час в съвременно обору- 
дените учебни стаи на 
новото средно училище. 
Тук бяха и класните рь- 
ководители на трите па
ралелки абитуриенти на 
тогавашната гимназия: Ве

преподава
тели, като че ли сами из
вираха от развълнуваните 
чч сърна. Като че ли йси- 
чки се бяхме подмладили 
за 20 години! Освен 
ся мето на спомени, всич
ки се спряхме и върху из- 
вървяния си пъг, 
сме успели

1131-13-

колко 
да осъщест- 

си жела
ка к

в им жизнените развитието на Димитров
градска община.

Да кажем, че и гова 
другаруваме приключи с 
традиционна

чия, къде работим и 
живеем. И всички изрази
хме голямо доволство не
само от срещата, ио и от 
постигнатото другарска 

среща, също както през 
1986 година, и с обеща
ние, че трябва 
да се виждаме и още' по
вече да другаруваме.

в живота.
А от постигнатото (поч

ти всички висшисти и по- по-често• лувисшисти — изпълнява
щи и най-отговорни пос
тове) особено бяха довол
ни нашите преподаватели,

ра Любенова, Васил Ма- 
рииков и Любомир Голу- 
бович, както и тогавашни

ят директор Методи Ге
оргиев. А 
младостта, за ученически-

спомените за

Д. Рангелоп
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БАСКЕТБОЛ РАБОТНИЧЕСКО-СПОРТНИ ИГРИФизическа култура^З^ОЖТ) Втора победа „ТИГЪР" ОБРА ТОЧКИТЕ
РЕГИОНАЛНА ФУТБОЛНА ДИВЙЗИд НИШ

През изтеклата седмица 
бяха завършени две 
циплини от тазгодишните
работническо-спортни иг- -конкуренция са постигна- 
ри. По спортна стрелба, ти следните резултати: 
за жени, първо място спе' 
чели отборът на „Тигър" 
с 233 кръга, ма второ 
класира „Свобода” с 132 
кръга и на трето място 
—^ ЖТО с 76 кръга.

В поотделна
ция най-добри резулта
ти показаха: Аница Миха 
лкова с 83 кръга, второ 
Иванова Йованка с 71 и

зае „Циле” с 210 и трето 
отборът на „Тигър П” с 
157 кръга.

„Свобода” — „Будучност” 
(Бабушница) 76:66 (32:37) 
Димитровград, 21 май, 

1988, спортният център 
„Парк”. Времето слънче
во, зрители — .500 души. 
Съдии: Кречкович Дра
ган 
Н И ш.

Победа в правия час ДИС-
В поотделна

„А. Балкански” „Младост” (Габровац) 3:1 (3:1) на
първо място е Алексан
дър Маримков от „Тигър 

се I” с 88 кръга,
Евлоги Георгиев от „Ци
ле” с 8.4 и на трето То
дор Алексов от „Тигър I", 

конкурен- също с 84 кръга, но при 
по-слаба втора серия.

В ПИКАДО, за жени съ 
що така най-добре се кла 
сйра „Тигър” с 131 кръг, 

трето Амита Миланова с следвам от ЖТО с 75
кръга. И тук в поотделна 
конкуренция най-добре 

се класира Анита * Михал- 
кова с 51 кръг.

Димитровград, 22 май 1988. 
„Парк”. Времето хубаво, теренът

Спортният център 
тревист и идеален за 

игра. Зрители: 500 души. Голмайстори: 1:0 - Драган 
Мнтов, в 9 минута; 2:0 — Драган Митов в 23 минута; 
2-1 Драгиша Милутинович в 29 минута от „дузпа" 
и 3:1 — Драган Дончев в 32

на второн Браннслав Ценим—

Баскетболистите на „Св 
обода” постигнаха втора 
поредна победа. Този път 
се наложиха на отбора на 
„Будучност” от Бабушпи
ца с 76:66 (32:37). Това е 
най-добър 
поправят формата 
типа ,, Будуч мост1'

минута. Жълти картон
чета: Славолюб Маркович („Младост”) и Жика Тодо
ров („А. Балкански”).

Футболният клуб „Асен 
Балкански” игра в след- 
нй'я състав: Милко Соко
лов 6, Тошко Соколов 7, 
Тота Рангелов 7, Мило
ва» Тодорович 7, Жика 
Тодоров 7, Зоран В. Хри
стов 7, Драган Дончев 7 
(Николай Миланов), Алек
сандър Станков 7, Дра
ган Митов 8, Снниша Ди
митров 6 (Новица Кос
тов), Новица Алексов 6.

Футболистите на „Асен 
' надделяха

дост” от Габровац. Днми- 
тррвградчани имаха пре
вес във всички елементи 
на футболната игра над 
гостите от Габровац й с 
тази висока победа под
хранват надежди да оста-

показател, че 
си. Ис

70 кръга.
При конкуренцията за 

мъже най-добри бяха 
стрелците на „Тигър” с 
240. кръга I, второ място

реши
първото полувреме в своя 
полза, но във финиша па д. с.мача преди- всичко благо-пат и по-нататък в тази 

футболна дивизия- 
Съдийската тройка на

чело с Саша Яблаиович от 
Ниш добре води мача.

следващия 
..Асен Балкански”

дарение на разиграния 
Иван Симов домашният 
отбор постигна победа от 
10 точки разлика.

Серия от победи
„А. Балкански” — „Лужница” 6:2 (3:1)

На 21 май в спортния 
център „Парк” в Димит
ровград се одигра един 
много интересен мач, в 
който младежкият състав

В на „Асен Балкански” ви-кръг 
ще гос

тува на отбора на „Прог- 
кризата. Това най-добре рее” в Пирот.

д. с.
соко порази отбора 
„Лужница” от Бабушница.

По такъв начин младе
жите на „Балкански”

на
Балкански”

ПРОДЪЛЖАВА СЛАБАТА 
СЕРИЯ

потвърдиха в 
срещу отбора

мача си 
на „Мла-

про
дължават победоноснияД. Ставров
си поход и се закрепват 
на първо място на табел
ката. Те сигурно ще уча
ствуват в квалификациите 
за регионална футболна 
дивизия. Без много проб - 
леми те победиха отбора 
на „Лужница” с 6:2 (3:1).

аПрогрес 
Слога 
Палилулац 
Ястребац 
Руаар
Единство (Пирот)
Слобода 
Единство 
(Бела паланка)"
Асен Балкански 
ОФК Ниш 
Будучност 
Куршумлия 
Задругар 
Младост 
Борац 
Раднички

МЕЖДУОБЩИНСКА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ ВРА 
НЯ ГРУПА „ЮГ"

25 15 5 68:21
37:16
55:33
47:25
39:32
47:36
33:43

35 ФК „Партизан” — ФК 
„Пърчевац” (Пирот) 4:5 
(1:1)

Димитровград, 22 май, 
спортният център „Парк”. 
Зрители 100 души. Съдия 
— Петър Василевич, Пи 
рог — слаб.

Футболистите на „Парти 
зан” от Жслюша продъл
жават със слабите резул 
тати. Този път загубиха

25 12 11 2
10 4
6 6
6 8

35
Пионери25 3211

25 13 32
11 2825 А. Балкански — 

Единство 2:1 (0:0)
5 8 2525 12

5 " 6 10 2425
д. с.5 11

7 10
5 12
3 13
7 11
6 12
6 12 
7 12
3 15

45:50
35:52
36:41
38:44
35:50
37:37
29:44
29:29
33:61

2325 9
23825 „А. БАЛКАНСКИ” — „ЕДИ 

НСТВС” (Бела паланка) 
2:1 (0:0)

21825 ТЪЖЕН ПОМЕН
21925
21 На пети юни 1988 годи 

на се навършват шест ме 
сеца от смъртта на наша 
та съпруга, майка, тъща, 
сестра и баба

' 725 от ме много силния 
бор на „Пърчевац” от Пи 
рот. До този неуспех сти 
гнаха до известна степен 
п благодарение па лошия 
съди я Петар 
а ■ и поради това че 
вратата па „Партизан” не 
стоеше вратар, а играч.

С това поражение „Пар 
тизап” се „утвърди” на по 
следно място ма табелка
та в I общинска футбол
на дивизия.

от-
20725 Пионерският състав ус

пя в предпоследния кръг 
да нанесе поражение на - 
отбора на „Единство” от 
Бела паланка с 2:1. (0:0). 
Така пионерите се „оправ 
даха” за предишните сла
би игри. Този състав мо 
же да играе п много ио- 
добре н занапред може да 
се очакват по-добри ре
зултати.

20725
19625
17725

Василевич,
па

Младост“ не ще успееи
то сс фаворизират.

От друга страна 
делни футболисти, преди 
всичко тези, които тряб- 

посители

В десетия кръг, ко 
миналата й от-йто се ифа в 

неделя, босилеградския от
бор „Мадост” бе свобо- 

Лаузата използувах-
Д. С.д. С.

ваше да бъдат
играта, просто казано, 

изневериха, и нас във 
тболния отбор и въобне 
любителите на футбог ь 

И сега обаче, въпреки 
че нашият отбор

ден.
ме за разговор с председа 
теля на футболния отбор 
Томислав Ковач с в/шро-

ВЪЗГГОМИНАНИЕна

Изминаха ТРИ ТЕЖКИ 
ГОДИНИ от смъртта па на
шето едппачеса: Как оценява досегаш

ния хоД иа първенството 
и може ли „Младост” да 
реализира обещанията ко 

мнозина даваха пред
Внолетка
Рангелова

се па
на табли- Драган Нейковмира в среда-^1 

дата с 
но -казвам, че този отбор 

„Младост” е една 
организирана работа и съ 
) п> Р жатем ши трели роиш

сили п ВЪЗМОЖНОСТИ

21 точка, отговор
иго

(1956—1985)футболното първенство
горната попада се класира в

таблицата? което трагично загуби своя 
млад живот на 31 май 1985 

^ година край Гостииар и ин 
. остави в беззмерна тъга и

болка.

част иа ] от Димитровградт— Преди всичко „Мла
дост” е за обективен и 

Да победи 
покаже

■

има
за високо класиране, 

Ковач.
Този ден ще посетим 

гроба й иа гробищата в 
Димитровград в 12 часът 
и ще положим цветя.

Каним близки и позна
ти да ни придружат.

Опечалени:
съпруг Воин, дъщеря Ро
сица, зет Днмитар, внуци 
Гозита и Миролюб.

реален спорт. подчерта
оня, който това 
на футболния терен, със 
спортменска борба, а ие 
класирането да определят 

А то

Да кажем, че до края 
футболното първенство 

три 'кръга, 
отбор 

па, своя

Па 31 май тази година ще нзлезием иа градските гро 
би|ща в Крагуевац къдст» ще посетим печнмя дом на 
угасналата ни надежда — дом, който стана място на 
пашите мисли, нашите дни н нощи — и ще го заки- 

с цветя и залеем със сълзи.
Поканваме роднини п познати да ирисъствуват 

възпоминанието.
Вечно скърбящ» майка Иванка и баща Славчо

па
останат още 
Босилеградскияг 
две срещи играе 
терен, 
алио е да 
4 точки, с които ЩС сс 
„изкачи” по-високо 
белката.

от тесен кръг хора.
нашата футболна ди 

Като казвам, а една гостува. Рс 
сс очакват още

ва в
визия има. 
това, преди 
в предвид, пристрастното 
съдене от страна 
лни съдии за отбори кои

тим
1111

всичко имам
па та
М. Я.на отде

СТРАНИЦА И
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Първо рипнн, 

па тъгай 

речи „ОП"
Од дъи па дън гледамо кико наш 

Димитровград стая све по-мърсан. Ре- 
комо, криви су големите контейнери. 
Збрамо отам од овам паре и купимо 
нови, бели, лъскави с капаци и на ко- 
летия- Милина да Ьи погледаш. Напе- 
мо се малко па купимо и камийон— 
боклукар. Ама ли пусто много смо да 
простите умурдарили градът, не може 
тия камийон—боклукар да збере сву
ту мърсотию-

Затова решимо че уведемо нсде.ъу 
на чпстоНу, та тека генерално да очи 
стнмо све и после тия с камионат и 
новите контейнери само да 
кико да подържаю чистотуту. Све уба- 
во се договоримо и у весници и на 
радио ударимо съглам рекламу на тия 
седам дъна. Чак и специялне награде 
рекомо дека че делимо и това не само 
за най-чист двор него и за най-мърсан.

Дойде и тая неделя. Мнну се пър
вият дън — нищо. ДруЬият — нищо, 
треНиат — пак нищо.

НАШЕНСКИ ИСТОРИЙКИ

Ще нумува ■ ■ ■
Някои желюшани кумували на ед

но място. Тъй като на младото семей
ство се родило дете, те трябвало да 
отидат да го кръстят. Но и те си има
ли едно по-голямо дете и то настоява
ло да отиде на-кръщавката. Родители
те обаче не се съгласявали, 
било упорито.

Накрая, когато детето видяло, 
от неговата „кръщавка” нищо няма да 
излезе, то казало:

— Добре, сега идете вие, но да си 
знаете, когато кум Гога роди —: тога
ва ще отивам, аз.

На родителите неговото предложе
ние се харесвало и те казали:

наставе
— Добре Бобаие, съгласни сме — 

роди ли кум Гога ти ще отидеш сигур
но, а 'а сега си седи в къщи!

а детето

че

Записал Владимир Иванов

ИЗ „БЛЯСЪЦИ НА ОСТРОУМИЕТО’'

Младост „Море све има да средимо у субо- 
туту ли ома йе ударън дън иа акци- 
юту”.ф Младостта и неопитността често 

объркват сърцето.
ф ...младежта е най-чувствителният ба 

рометър на историята.
У суботу изкарамо свити ученици 

с метле на улицу, чак и първоделенци 
ти. 01 ю истина метлете от некои по 
големе, ама чистеше децата та се пра- 

. шуляк диза. А и народ си поочисти 
дворовете.

Теогнид
ф Младите хора са доверчиви, защото 

не са имали време да бъдат много

Р. Ролан
@ Младостта е щастлива с това, 

има бъдеще.
че

лъгани. Н. В. Гогол
Аристотел

ф Ако младостта знаеше, ако старост
та можеше...

Ф Никой не усеща как си отива мла
достта, но всеки чувствува, когато
тя вече си е отишла.

А. Етиен Договоримо се и да има доста ка- 
мийони та боклукат одма да изкара
мо. Све се убаво договоримо,

Сенека

Запасяваме ама...

По некойе улице камионите и не 
мииуше. И денъска си седи боклукат 

купища. А тия па оди комунално- 
- то ели натураше. тук—там нови сандъ

ци, са само се дуйу с камионат и зби- 
рай боклукат само из новити контей
нери. Онея улице начисто

ма

зарезаше.
А и оди наградете 

Ни знамо кой йе добил
нищо не излезе.

първу награду, 
ии кой заработи църнуту метлу. Зато
ва от са натам ко що народ каже: 

па тъгай речи „опа”.. „Първо рипни.
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