
ШтсчШо С указ на президента на 
СФРЮ Йосип Броз Тито от 
14 февруари 1975 година из
дателство „Братство" е удо- 

Орден братство и 
единство със сребърен венец 
за особени заслуги в област
та на информативната и гра
фическа дейност и за при
нос в развитието на братст
вото и единството 
нашите народи и народности

стоено с

^^^ДНАШГАРСКАЦ НАРОДНОСТ В СД? ЮГОСЛАВИЯ
между

ГОДИНА XXIX ф БРОЙ 1355 ф 3 ЮНИ 1988 Г. ЦЕНА 100 ДИНАРА

„МАЙСКИ СРЕЩИ” В ДИМИТРОВГРАДНа 29, 30 и 31 май в белградския 
Сава—център се проведе Първата 
ференция на СЮК на тема Укрепване 
на водещата идейно-политическа роля, 
единството и отговорността на СК в 
борбата за изход от

не на приетите становища. В програма
та ще се уточнят сроковете и носите
лите за изпълняване на задачите. ЦК 
ще следи осъществяването на станови 
щата и към края на годината ще из- 

обществено-ико върши преценка на това. И доколко- 
номическата криза. Уводно изложение то последните не се осъществяват пое 

Ьожко Крунич, председател на ледователно ще бъдат предприети мер- 
Председателството на ЦК на СЮК. ки, предвидени с Устава на СК вклю 
конференцията работи в три работни чително и за ЦК и Председателството 
групи: за обществено-икономическите

кон

ДВА ДНИ НА ДРУЖБА
Традиционните 
„Майски сре
щи" на братст
во и единство 
на младите от 
СР Сърбия по 
деветнадесети 

път бяха прове 
дени и тази го
дина на 27 и 28 
май в Димит
ровград.

изнесе

му както и свикване на извънреден 
отношения, за обществено-политическа конгрес.
та система и за развитието на СЮК. Е заключителната реч председател 

След тридневна плодовита работа ят на Председателството на ЦК 
Конференцията прие становища за ук- СЮК Бошко Крунич подчерта, че Кои 
реппване на идейно-политическото ед- ференцията е снажен замах за мобили 
инство и отговорността на СК за изход 
од обществено-икономическата криза.
Конференцията задължава ЦК да из-
готви акционна програма за провежда- подчерта Крунич.

на

зация на членовете. — Потвърдихме че 
смс готови да променим състоянието. 
Сегг. ЦК на СЮК има инициатива —

Зоран Анджелкович

По време на срещите с 
песни и игри другаруваха 
младите — представители 
на сръбския народ от гра 
да—побратим Александро 
вац Жупски, представите 
ли на албанската и турс
ка народност от Приз- 
рен, унгарската от Нови 
Сад, румънската от Лок- 
ве край Али бунар и бъл 
гарската от града дома
кин Димитровград. Като 
гости и тази година учас
твуваха представители на 
македонския народ от 
Неготино па Вардар.

ИЗ УВОДНОТО ИЗЛОЖЕНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА ЦК на СЮК БОЖКО КРУНИЧ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА НА СЮК ланов. Първата вечер пр

ед бройните гости и гра
ждани на' Димитровград 
с песни и танци се преде 
тавиха домакините, пред 
ставителите на града — 
побратим Александровац 
Жупски и гостите от Него
тино на Вардар. Програ
мата продължи с танцова 
забава до зори.

ТРЪГНАХМЕ И НЕ БИВА 

ДА СПРЕМ
ф Целокупното положение днес е по-тежко отколкото по време на 13 кон 

грес — стопанството е в още по-голяма криза, недоверието в решителността и 
на СК и политическото недоволствие е по-голямо и не може да има по На 28 май след дефиле 

учас- 
гости, както 
колективи,

силата 
вече
ти са лишени 
части на
лни въпроси и за излизане от 
жат да бъдат онези, които са нарушили моралните принципи па авангарда и чоие

никакво отсрочване, ф Голямо число първични партийни организации поч 
от политическа воля и действуване и това по време когато много 

обществото, преди всичко работническата класа, се борят с егзитенциона 
кризата, ф На ръководни места занапред не мо

то, в което взеха 
тис всички
и трудовите 
училищата и разни Дру
жества от Димитровград,
беше устроен митинг, 
който произнесе реч Зо
ран Анджелкович, секре
тар на Председателството 
на Съюза на социалисти
ческата младеж на Юго-

наГостите започнаха да 
пристигат в следобедните 
часове н до вечерта се 
настаниха по домовете на 
домакините. Вечерта на 
27 май бе открита излож
ба на художници — наив 
ци от Уздин в Центъра за 
култура. На откритата сц 
спа в училищния двор 
„Майските срещи" тър
жествено и официално от 
кри председателя па Об
щинската конференция па 
Съюза па социалистичес
ката младеж Ивица Ми

шката честност.

славил-

Изтъквайки значение- 
то на „Майските срещи” 
като своеобразна манифе 
етапни от републиканско 
значение. Анджелкович 
подчерта, че тя е най-до
бър отговор на всички 
онези, конто би искали
още повече да ни раздел
ят с изкуствени бариери, 

били
Делегати на

конто никога не са 
присъщи за младите.

стълкновеческо, класно
между етатизма и са

■Днешното време по мпо 
го неща е съдбовно, поне 
же решаваме въпроси, ко 
иго дългосрочно ще опре
делят пътищата на наше 
то икономическо и самоу 
правително преобразова
ние — каза в уводното 
изложение 
цията на
Брунич, председател 
Председателството на ЦК 
на СЮК. За характера и 
дълбочината на кризата 
дълго време се спорехме, 
за съжаление и в СЮК. 
продължи той- Едвам на 
13-ия конгрес ясно казах 
ме, че се касае за истори

ние
моуправлеиисто, за натру
пали се икономически и 
обществени
чия-

По-късно неговите думи 
па най-ярко потвърдиха 
членовете на Културно- 
художествените дружест
ва „Прогрес” от Призрен 
и „Жуплянка” от Алексан 
дровац, конто пред брой“ 
шпо гости и граждани 
ни Димитровград се поб
ратимиха. Така тазгодн 
шиите „Майски срещи”

* КОНФЕРЕНЦИЯТА НА СЮК 
(по-обширио на: 2, 3 и 4-та стр.)

противорс-
11СНо, и след тона

копссрвативпремахнахме
догматически сънните и 

ротиви срещу радикални 
те промени на това състо 
яние. Затова целокупно
то положение днес е мно 

отколкото по

на Конферен- 
СЮК Божко

* СЛЕД ЗАКОНА ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА 
ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ В БОСИЛЕГРАД- 
СКА И ДИМИТРОВГРАДКА ОБЩИНА

6 стр.

на

го по-тежко
13-ия конгрес;павреме

стопанството с в още по- 
криза, недоверие- 

и си
' в Димитровград получиха 

най-хубаво фннале.
голяма
то в решителността

СК и политичес- (8 п 9 стр.)* „МАЙСКИ СРЕЩИ” —
А. 'Т.лата па

(На 2-ра стр.)



НА Г,РАЙКО МИКУЛИЧСЛЕД ПОСЕЩЕНИЕТО 
В японияИЗ УВОДНОТО ИЗЛОЖЕНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ПИЗДСЕДА ЗТЛСТ!!0 

I то нд ЦК НА СЮК БОЖКО КРУНИЧ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА НА СКЖ Отпуснати средства

ТРЪГНАХМЕ И ИЕ БИВА 

ДА СПРЕМ
Микулич подчерта, че 

Югославия като развива
ща се страна ползува сре 

японския фонд 
Около 100 

от този

Япо-
представлява крачка 

към

— Посещението в
пия
напред по-тясното

стопанства- дства от 
за рециклаж. 
милиона долара 
фонд ще бъдат дадени на 
югославски делови банки. 
Също така той изтъкна, 

подробно обсъдени 
възможностите за съвмес
тните влагания, проучава-

свързване на 
та на двете страни —
заяви председателят паСь 
юзния 
вет

1
изпълнителен съ- 

Брапко Микулич след 
си от Япо-

ки и онези предложения 
от от публичното разисква- 

които може да се

ра донася и повече отри
цателни последици 
несигурността на работно 
то място до различни об
лици на икономическо, по 
литнческо п морално от
чуждаване 
процеса па производство
то. Но, нима трябва по-

От 1-ва стр.)
завършаме.то 
пия, която страна посети 
(от 26 до 29 май) ло 
капа па председателя

че сакото недоволствие е по- 
С- голямо и вече не

да има никакво отсрочва

не, за
постигне съгласие в прсд- I ю-може

наСъщевре-нпдсння срок. 
ма човека в менно трябва да се нро-

излизането па па
зари в трети страни.

Япо- пето ине. паправителството 
пия И обор Такешите.ДА. ВЪРВИМ БЕЗ КОЛЕ

БАНИЕ
дължи с критическо рази 

открититеекваме върху 
въпроси. ЗАВЪРШИ СРЕЩАТА НА НЕОБВЪРвече да се доказва, че не 

зло Р ХАВАНА „„„„
ЗАНИТЕ СТРАНИ ЗА РАЗОРЪЖАВАНЕТОПО-ГОЛЯМОСега ще успеем само 

ако вървим много по-бър 
' зо и без колебания, без 

оглед дълбочината па про 
мените и че едно число 
в СК и в обществото нн 
се противопоставя Би бн 
ло утопия ако чакаме всп 
чкн да сме абсолютно съг 

Или ще имаме 
достатъчна политическа 
смелост и социални сили 
да извършим необходими 
промени, или в 21 век ще 
стигнем на европейските 
маргнни с непоносима нн 
флацпя, дезинтегрирано 
стопанство и обществена 
структсра, на опашката 
на културата и цпвплнза 
цията.

пзмерно 
нанася държавното стопа 
петво, етатпзмът и тОхно- 
кратнзмът, 
то надмощие над стопан-

Припомням, че сега ня
кои си се застъпват за ия 

Конституция, 
Югосла-

Светът да бъде без оръжиеполитнческо-
1СОя друга 
за 1151К0Я трета 
пия. Тези мнения всъщ

не с конвенционалното ра 
зоръжаване 
Хавана е"оценено, че с ра 
зоръжаването 
но ще се мени политичес 
ката картина в съвремен
ния свят, че повечето ре
гионални спорове ще се 
решават без оръжие, а 
подчертано е, че малките^ 
страни не трябва да * се 
наоръжават с цел да за
щитават стратегически ин 
тереси на силите и бло
ковете.

ф Със силно изразена
та оценка, че междунаро 

обстоятелства бла- 
за започ-

изобщо. В
пост са контрарсволюци- 
онии, защото би ни води 
ли към стълкновения вър 

основа и

дните значител-гоприятствуваг 
ване процеса за цялостно 
унищожаваме на ядрено
то оръжие в света,
30 май в Хавана завърши 
заседанието на Координа- 

бюро на необ-

ш!»'1 К ху национална 
към други пътеки на рас

ласни. наI падане, които са извест
ни от миналото. Като со.

ЦИОННИя
вързаните страни, 
бе посветено на разоръжа

циалистическа страна и 
I общност, Югославия не 
| може и не ще да. бъде по- 
I инаква, но титовска и вър 
| ху принципа на АВНОЮ 
I — подчерта Крунич.

ЙИ което

I ването. В приетото прик- 
съобщение елючително 

подчертано, че необвърза 
ните в настоящия ‘момент 
трябва да охрабрят, под-ЗА ЦК НА СЮК — ЕДНО 

СТРАНЧИВО
ф След заседанието в 

използуват столицата на Куба пове
че шефове на държави 
или правителства и мини 
стри на външните рабо
ти, всред които и нашият 
съюзен секретар на външ
ните работи Будимир Лон 
чар, заминаха в Ню Йорк, 

за където на 31 май започна 
Третото специално засе
дание на Генералната ску 

търсят пщина на ООН, посвете
но също така на разоръ-

Б. Крунич тикнат и да 
атмосферата след първи
те договори за ликвидира 
не на оръжието в нстори

ството, което се претворя 
ва в надмощие над произ 
водителите, принудва про 
изводствените сили на об 
ществото драстично да 
изостават, създавайки при 
това и много по-тежки 
икономически и социални 
последици за човека.

Всички критики сега са 
насочени срещу органи
те на СЮК, особено/ сре* 
щу ЦК на СЮК. В тези 
критики има и илюзии, 
че Централният комитет 
на СЮК може сам да се 
издигне над цялото поло
жение в страната и в Съ
юза на комунистите и от 
дистанция и с политичес
ка власт да решава така 
тежки исторически проб
леми. Не рядко се случ
ва ръководствата и кому
нистите, особено в Отдел
ни органи в републиките 
и покрайнините да крити
куват ЦК на СЮК пора
ди същите причини пора 
ди които техните изпълни 
телни съвети критикуват - 
съюзното правителство. 
Като че ли членовете на 
този ЦК не дохаждат от 
конкретни среди, от конк 
ретни организации на 
СК, от конкретни кадро
ви листи.

Промените които започ 
ваме в стопанството тря 
бва да се завършат въз
можно по-рано. Те ще бъ 
дат резултат на една дъл
госрочно готвена и цялос 

.тна ориентировка за отво 
рена пазарна икономия в 
условия на обществена со 
бственост и социалистиче 
ски самоуправителни 
ществено-икономически 

отношения- Това е главна

ята на човечеството.
Необвързаните очакват 

и търсят СССР и САЩ до 
края на годината да зак- 

споразумениелючат
унищожаване на една по 
ловина от ядреното оръ
жие. Също така 
да се ограничат въоръже 
ните сили и да се започ-

ПРОМЕНИ В ПОЛИТИЧЕ 
об СКАТА СИСТЕМА

жаването.
За да излезнем от ико

номическата криза, за да 
развиваме и укрепваме со 
циалистическата демокра 
ция трябва да предприе 
мем и по-дълбоки и по
смели промени в полити
ческата система. Икономи 
ческата нестабилност не 
остана изолирана. Тя раз 
клати и стабилността на 
политическата система. За 
това дълбочината на сто
панските реформи „пов
лича" и съответни проме
ни в политическата систе

АМЕРИКАНСКИЯТ ПРЕЗИДЕНТ РОНАЛД РЕЙГЪН 
ПОСЕТИ МОСКВА

та цел на нашата стопан 
ска реформа, на нашата 
нова развойна стратегия, 
която трябва да ни оспо- 
собява за научно-техноло 

за иконо-
Оптимистични тонове

Рейгън и Горбачов се съгласили, че е възможно Дажки процес и 
мическа демокрация със 
самоуправителни съдържа

сс подпише споразумение за намаляване на стратегиче 
ското оръжие с 50 на сто.

На 1 юни- в столицата 
ма СССР завършиха чети 
ридневните разговори ме

ния като главен мотив на 
този прогрес. Към това 
тръгнахме и не бива да 
спрем. Съюзът на комуни 
ститс е пръв, който тряб
ва да се освободи от заб 
луждения и догми; тряб
ва много по-бързо да меня 
остарялото си охващане 
за отношението между ■ -ма. 
икономията и политика- ' 
та, която е най-голямата 
спицрачка на такава стра 
тегия-

нето на няколко съветс-
ко-американския докуме
нта за контролиране 
провеждането на спора
зумението за ограничава 
не на подземните ядрени 
опити, като и за взаимно

жду американския пре
зидент Роналд Рейгън и 
генералния секретар на 
съветската партия Мнха 
ил Горбачов. По то си осведомяване 

лансиране на междукон- 
тинентални балистически 

върта среща на водачите ракети и балистически ра 
на двете велики сили, е кети от подводници. Под 
разисквано за разоръжа
ването,

време на 
разговорите, .които всъщ
ност представляват

заСлед като подчерта, че 
в предстоящите констшу 
ционии промени’ особено 
внимание трябва да се по 
свети на решенията, ог 
които зависи изграждане
то и осъществяването на 
единството и съдружието 
в СР Сърбия, понеже от 
тези решения не зависи 
само конституционното по 
ложение и стабилността 
на тази република, но и 
на цяла Югославия, Кру 
пич каза: — За Косово ве 
че не може да говорим

чет-
Цялосуно. наблюдавано 

' в областта на' конституци 
■ онните промени се чувст- 

Все още се правят опити | вУВа закъснение. Друг е 
и се Натрапва дилемата: | въпросът дали досегашни- 
пазарът или самоуправле- те предложени конститу 
нието. Такива дилеми са ; циоини промени са доста 
абсурдни и-с тях може да | достатъчни или не. .Очеви 
калкулира само оня, кой- I дно е че не са. Но, сега 
то счита, че е закостенеял I трябва веднага да се из

писана е и програма за 
културно сътрудничест
во до 1991 година. Прие
то е становището и за 
формиране на постоянен 
„семинар”, който да се за 
нимава с човешките пра-

обстановката в
света и регионалните во
енни конфликти, икономи 
ческото

'
I сътрудничество 

между двете страни, за 
човешките права...

Рейгън и Горбачов се 
съгласили, че е възможно 
да се постигне споразуме
ние за намаляване на 
стратегическото оръжие' 
с 50 на сто. Те 
твували и при подписва-

ва.
Домакинът и гостът са 

преценили, че_е възможно 
до края на тази година да 
се срещнат още един път 
— на пета поредна сре
ща. . .

умът ни и че социализмът . вършат онези промени, 
е заробен с държавна ма 1 които вече са дефинира- 
шинения и сила. Знаме, ни в преоктоамандмани- 
че действуваието на паза ; те, разбира се, включвай- са присъс(На 4-та стр.)

I
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АКЦЕНТИ ЮТ РАЗИСКВАНИЯТА

ЦЯЛОСТНА РЕФОРМА, И ТО ВЕДНАГА
РАЗИСКВАНИЯ В ГРУПАТА ЗА ПОЛИТИЧЕСКА 
СИСТЕМА
ФЕДЕРАЦИЯТА Е ЦЕНТЪР НА КОНФЛИКТИТЕ

0 Началникът на Гене- 
ралщаба на ЮНА генерал 
полковник Стеван Мирко- 
вич специално се спря 
върху тезиса, според кой
то няма външна опасност 
за сигурността, на Юго
славия и на някои еуфо
рични реагирания на от
делни събития със свето
вно значение.' Освен това
— каза Миркович на вниманието от вътрешни- 
сцената е и действуване- те н авъншните пробле- 
то на вражески настрое- ми. Това са твърде инди- 
ии отделни хора и групи, кативни явления, директ- 
които пускат тезиси за но насочени срещу отбра- 
това, че в съвременните ната на СФРЮ- Затова 
условия не може да стане СЮК трябва решително 
война, че на нашата стра- да им . се противопостави 
па не се заканва никаква и да се бори за: обективни 
опасност, че никой не я военно-политически пре- 
застрашава . .. Видимо е, ценки във всички среди.

ВА ™ ГЕ°гп™?^ЕНЦИЯТА НЕ ДАДЕ КОНКРЕТНИ
п1рГиясе,“конгрес
БИРАТ.

РЕЗУЛТАТИ, ТРЯВ
НА СЮК. ДЕЛЕГАТИТЕ ТЪРСЯТ 

РЪКОВОДСТВОТО ПО-ДОБРЕ ЩЕ СЕ РАЗ-
че на обективните страте
гически военно-политиче
ски преценки на опасност 
та от въоръжена агресия 
срещу СФРю понякога, в 
обществеността се реаги
раше, като че ли това е

От разискванията на , Конференцията 
СЮК недвосмислено изпъкна голямото недово
лство на комунистите от състоянието в обще
ството и обстановката в собствените редове. 
Мнозина

0 Подчертавайки, че 
реформата не поставя под 
въпросителен знак самоу
правлението Милош Ми- 
лосавлевич каза, че тряб
ва да скъсаме със заблу
жденията, че например 
влаганията на частни сре 
дства в производството 
или ‘ ценните книжа е ка
питалистическо отноше
ние, докато получаването 
ма по-големи лихви от ва
лутни и димарски спестя
вания отговаря на социа
лизма. Приетите досега 
мероприятия, според Мн- 
лосавлевич, няма ‘да да- 
дат резултати, ако се ве
днага не тръгне в рефор
ма ма стопанската сисго
тическата система. Тази 
ма, което налага и съгла 
сувани промени в поли- 
Конференция трябва да 
засили курса към рефор
ми п да излезне с ясното - 
искане най-голяма част 
от промените да бъде из
вършена до края на го
дината.

на

търсиха Конференцията да получи
конгрес или пък да се свика 

извънреден конгрес ако до края 
нс се постигнат резултати, договорени на Кон
ференцията. Делегатите

измисляне на външна опа 
сност с намерението да 
се постигне някаква

валидността на
на годината

ДРУ-
га цел или да се отклонивъв всички три комн- 

за обрат в действуването на СЮК, по
вече единство и скъсване с федерализацията 
на партията, в която членовете главно защи
щават становищата на регионалните бюрокра
ции. Според думите на Милан Кучан от криза
та. трябва да се търси в общите програми на 
обществената реформа, чиято

сш са

■
цел е здраво

стопанство и — доволен народ.

РАЗИСКВАНИЯ В ГРУПАТА ЗА ОБЩЕСТВЕНО- 
ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ

Ф Няколко години от 
политическите

те н политическите орга
низации в обществото. И 
не само че ги е избрал, 
в повече пъти им е и въз
ложил съвсем ясно какво 
трябва да правят — каза 
Слободаь: Милошевич.

0 Осъждайки 
палмите
Мирно Раца каза, че в 
семейството му две снахи 
са македонки, двама зето- 
тове от Белград, една сна
ха далматинка, зет заго
рец и зет словенец. В къ
щата живеем трима: един

нацио- с мюсюлманска национал- 
преброявания ност, един с хърватска и 

аз съм сърбин. От нас де-

трибуни 
навред из Югославия се 
чува само една и съща по-

сетте деца и тия снахи и * 
зетове които посочих, мо
ята майка има 19 внуче
та. Как да се преброява
ме когато сме едно семе
йство?

ръка: „в криза сме и тря
бва спешно да я разре
шим". За някого извън 
нашата страна, пък и за 
ония в самата страна то
ва почва да прилича на 
абсурд — кому това ръко
водство се обръща, че об-

Народът в пяла Югосла 
вия — заяви Милошевич 
— вече сто пъти досега 
се изясни за Югославия, 
за социализъм, за братст
во и единство и за ре
форма, която ще доприне 
се за осъществяване на 
тези определения- Рефор
мата трябва да бъде об
ществена, а не само сто
панска.

*
0 Делбите в югослав

ското общество съдържат 
в себе си и зародиши на 
разпадането и отричане
то па нашето общество. 
Това стига до ония, които 
както коитрареволюшюн-

чанин, че степента на 
единството и сговора на 
нашите народи е по-гол я- 
ма отколкото се манифес
тира във форумите. Ако е 
така, и така е. тогава на 
нас като на Съюз на ко
мунистите, а особено в ръ
ководствата предстои от 
тези искания и от интере 
енте па членовете на Съю 
за на комунистите и на
рода да извлечем съответ. 
ни поуки за нашата рабо
та и действуване и необ
ходимите промени да во
дим в интерес на проспе
ритета на всички наши 
народи н народности и 
на цялата нашата югосла
вска общност.

ществото е в криза и че 
ще пропадне ако се кри
зата веднага не реши. Тър 
си ли помощ от народа, 
очаква ли народът да за
върши работата за която 
легално е избрал свои пре 
дставители в институции-

0 янез Землярич запо
зна делегатите с най-нови
тс мероприятия ма прави
телството и подчерта, че
вече не са потребни само на цел се опитват да раз

рушат самата маша общ
ност като цялост или все-

пцтервентни мерки на со
циалната политика, но съ
щите трябва да бъдат 
трайни и затова веднага 
трябва да се изготвят со
циални програми п източ- , 
цици па средствата 
тях. Инфлацията, според 
Землярич, ще се спре ед
вам във втората част па 
прилагането па новите ме
роприятия. Той каза, чс 
трудовите организации ко 
лто бъдат много покачили 
цепитр па своите произве
дения сами ще понесат 
последиците от едно тако
ва „стопанисване". Вече 
сега се .явява недоверие 
към реалността и осъще
ствяването па програмата 
най-често с аргумента за 
социалната издържлииост. 
Тези колебания не бива 
да бъдат подценявани н 
трябва да се ангажираме 
в обясняваното па дълбо
чината ма необходимите 
промени.

ка нейна част отделно — 
каза между другото Пе
тър Грачанин. Вековно те
жнение на пашите наро

ен разрушаване на всички 
затваряния според който 
и да с 
духът на договорната ико- 
комика да се погребе та- 
ка, че да не се повампири. 
Според него трябва да се 

'премахне и законното пра 
по па работно място,

може да се изгуби 
ако някой ис пи.

0 Обръщането на дело 
гата Зария Мартинови ч 
към „правниците и докто
рите" и предложениетот 
му общественото имущес
тво да се защити като ча
стното, ако няма друг на- 

за това, бе поздраве-

за ди е па тпя пространства 
да живеят свободно и за-

ключ, предложи

едно п трудно може да се 
разбере защо сепаратист
ките идеи п сили получи
ха такъв обем и размах... 
„Убоден съм — каза Гра

чил
но с бурни аплодисменти. 
Мартинович предложи да ко

ето не 
освен

се анулират, а нс проме
нят всички закони, които 

разделили. Той тър'

РАЗИСКВАНИЯ В ГРУПАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА 
СК ИДЕЙНА И ТЕОРЕТИЧЕСКА РАБОТА.

ЦК НА СЮК ЦЕ БИВА ДА БЪДЕ КОАЛИЦИЯ

спешно да обезпечат един 
ство по главните въпро
си на развитието на сто
панската и политическата 
система, мястото и роля
та на СК. Съюзът на ко
мунистите не смее4 да дей
ствува като коалиция от 
републикански и покрай- 
иппски партии. Само спдо 

"те»- Съюзът па комуинс-

(Нн 4-та стр.)

сгази. .са ни

0 Централният коми
тет п неговото Председа
телство’нс успяха да пре
одолеят крупните разли
ки,- които са главна гли
цина задето пе се провеж
дат решенията па 13 кон
грес па СЮК, поради ко
ето са необходими съще
ствени промени в метода 
на работа па тези органи. 
ЦК па СЮК и неговото 
Председателство

нашата хубава Юго
славия* Трябва да

чс ме учудва, че 
разисква

ше0 Драгомир Баич
край останалото каза:

ония,

по кажа
и това,
в досегашните

делегатите по-остро

коитоКазвам на 
Марксовия тезис за отми 
райе на държавата преве

отмиране
пия
пс реагираха срещу вра- 

активност, насо- 
нридобивки- 

иашата революция, 
пашата

надоха като 
Югославия, чс това няма 

стане всс
Жеската 
чеиа против 
те па 
особено против

и не може да
поколение-докато живее 

то, което добре помии и 
от действи- трябвакоето научи 

телността как се създава- Армия.
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ИЗ УВОДНОТО ИЗЛОЖЕНИЕ „ПРЕДСЕДАтаЛЯ
ИА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ЦК НА СЮК БОЖКО 
КРУНИЧ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА НА СЮК

АКЦЕНТИ ОТ РАЗИСКВАНИЯТА

ЦЯЛОСТНА РЕФОРМА, N 

ТО ВЕДНАГА ТРЪГНАХМЕ N НЕ 

ВИНА ДА СПРЕМдвижихме преобразование 
па социализма. „Единство 
без разлики води към ка
зармен социализъм" • "з 
тъкпа

повечеАлтернативата 
партии, повече политики, 
глорпфикация 
фпчностпте па средите, ко 
пто обективно прерастват 
почти и различни соцпали 
змп в пашата еграиа. 
това до установяването 
принципа па ненамеса п 
взаимна изгода се има п 

— подчерта Орлап-

(От 3-та стр.)
тите може да създаде ус
ловия за преодоляване на 
проблемите. С такъв Съ
юз на комунистите не мо
жем да нзлезнем от кри
зата, защото той не се с 
освободил от елшата на 
власт, показва безсилие и 
за практическо решаване 
и за теоретично осмисле
ни акции — каза Марко 
Орланднч.

СЮК — от партия па влана спени- (Ог 2-ра стр.) сита » същински демок- 
Сьюз на ко-Шетинц и нодчер- ратнчески 

муиистите. Но, в това най- 
закъсияваме, особе

това еповтаряйки, чс 
общ проблем на всички 
народи и народности па 
Югославия, па всички рс 
публики и покрайнини. 
Докато изселването 
националистически

че акцията па комуни 
бъде

та,
етнтс но може да

па автомати, ■ които
От много

акция 
ме мислят

разно в практическата 
работна и реализирането 
па демократическото въз
обновяване, преди всич- 

базата па СК.

па с главата си. 
единствоДо истинско 

може да се стигне само
под 

натй- 
пс можем

мо демократически път. 
От разликите се бои само 
бюрокрацията — 
тпмц.

полза ко, па
дим. каза Ше- ск продължава Изтъквайки, чс от кри

за пикоч пс е излезнал ра 
зделяйгки се и карайки се, 
Крунич подчерта, че над 
разликите в СЮК, па и в 
неговите изпълнителни те 
ла, не трябва да се ужа
сяваме. Те трябва да 
разберат като „природно 
състояние”. Би било

имаме „монолитно” 
единство. Касае се само 
за това, чс реализирайки 
становищата, които утвър 
дим въз основа прйнципи- 

демократическия 
централизъм, да дохлжда 
ме до единство в СК. Ка 
сае се дали в СК има про 
яви на фракционерство и 
дали сме способни да реа 
лизираме своите заключе 
ния или не.

да бъД^м спокойни, пито 
Следейки ориен-

пец, м албанец, м чермого 
рец и4 унгарец ще може 
да бъде свободен тогава, 
когато работникът не бъ-

ф Радован Радонич ка
за, че твърде кораво от
стояваме
икономии и малките фео
дални държави и още пла 
енраме тезиса за различ
ните пътища в социали
зъм на югославска почва, 
сравнявайки това с онова, 
което правехме 1948 годи- тите трябва да се освобо

ди от тези, конто показа
ха, че са лицемери, че са 
безотговорни, че са морал 
но много ниско. Защища
вайки ги, Съюзът на ко
мунистите губи .авторите
та си.

доволни, 
чинията за цялостно

ф На това изказване 
веднага реагира Душко 
Илич. Гой каза, че кога- 

за бол ши н-

осъ 
на политика-

националните
щсствяванс 
та за стабилизиранеде отчужден от резулта

тите па своя труд. Да ос
тавих» останалите филосо* 
фствувания. казва Рало- 
инч, Съюзът на комунис

ти говорим 
ство и малцинство трябва.

по
ложението в Косово, тряб 
ла всекидневно да се бонай-сетне да бъде честни. 

Трябва да видим лапи ста
новищата на, словенската 
делегация са в унисон с 
Програмата и Устава 
СЮК. Ако не са, а СК в 
Словения стои зад тях, 
тогава нека поискат да 
се внесат изменения 
тези документи, а не да 
се убеждаваме по такт,в 
начин. Не може да сс из
мисля теория за да се об
ясни, че това не са фрак 
ции, а когато се каже че 
са фракции, веднага ня
кой се произнася, че то
ва е „етикетираме” — из
тъкна Илич.

сс

рпм срещу всички конкре 
тпн манифестации на ал
банския национализъм и 
предеш изъм като главни 
опасности, но наистина не 
бива да забравим ни всич 
ките други национализми, 
които забавят осъществя
ването нанашите задачи 
за Косово.

зло
акона на световния плам, не 

схващайки, какво това е 
означавало там и какво 
тук може да предизвика 
— посочи Радонич.

Позоваваме се на Мар
кс, че и сърбин, и слове-

па

в

те на

ф Не могат размишле
нията за отношението на 
болшинството и малцинст 
вото, като неизбежна част 
на процеса на решаване, 
веднага да се провъзглася 
ват за фракционерстзо —

каза Франц Шетинц.
Нима младите грябва 

да ни кажат, че сме зако
стенели. Трябва сами и 
смело да тръгнем към 
преобразование на СК, ка 
кто през 1948 година раз

БЕЗ УЖАСЯВАНЕ

На Тринадесетият кон
грес особено бе потърсе
но по-ускореио да се на 
прави преобразование в

ПО ПОВОД 45-ГОДИШНИНАТА ОТ ВЕЛИ КАТА ЕПОПЕЯ НА НОВ

Историческото поръчение от Любин гроб
Пише: Драгиша Радованович

След минаването през Сутйеска изморе
ните и гладни бойци в колони се пробиваха 
из обръча. За да се осигури левия фланг, 
на 9 юни Четвърта пролетарска черногор
ска бригада, без един батальон, е изпратена 
на Любин гроб. Това е гол скат на 1615 ме
търа, когато бригадата трябваше да защи
тава определено време, без оглед на своите 
жертви и надмощието на врага. В изпълня
ването на задачата особена роля получи ней 
ният Трети батальон, чиято втора сета ве
че се намираше на ивицата на Любин гроб.

„Комисарят на Втора рота веднага по
търси да се Съберат платна от палатки от 
бойци, които се намираха в горската част- 
Припомня си тогавашният картечничар Ве
селин Биланович. Маскировката със зелено- 
ейнни германски платна ни бе необходимо 
поради самолетите,които без тях бързо мо- 
жат да ни заб елязат на голините на Любин 
гроб. Бойците които нямаха природен зас
лон изваждаха камъни, слагаха ги пред себе 
си и се маскираха с трева.

На всички ни бе известно,

— фашистите полека на пушките си повди- 
1'аха и спускаха шлемове за да предизвикат 
пролетарите да открият преждевременно 
огън и да открият своите позиции. Измама
та не им успя. Черногорците ги

Долетяха п самолети. Много 
От падините на Зеленгора фцшпеги 
тн им показваха насока, в коя го ца действу
ват. На Люоин гроб бе все по-гол ям пакъл: 
самолети иззсипваха бомби, артнлерята дей
ствуваше, а от стрелковия строй плющеше 
огън от автомати н картечници. Земята тре- 
переше, летяха камъни и части ог човешки 
тела. Мъртви имаше много. Ко, когато ди- “ 
мът се дигаше показваха се

самолети.
с. раке-

чакаха да
им се доближат. Далечината се намаляваше. 
Триста метра .двеста метра ....

„Когато бе даден знак със пищялка на
шите картечници откриха огън, припукаха 
пушки, отекна повикът „ура”! — продължа
ла боецът Биланович. — Настана 
бъркотич п пряка, че м : 
ни има

преживелите 
пролетари. С бомби в ръцете чакаха враже
ските пехотни части

такава
сс преструва

тройно повече па Любин гроб. Сма
яни от неочаквания огън ог непосредствена 
близост, германците започнаха

Ла
През този втори ден бойците изпратиха 

историческо поръчение, в което се
„Ще направим всичко за да спрем герман
ците. Все докато на Любин гроб чуете 
стрелите на нашите пушки, германците' ня
ма да минат. А когато това нестане ще зна
ете, че на него вече няма живи пролетари."

В своята последна атака, германците 
тръгнаха след 17 часа. Под закрила на из
куствен дим прибраха последните' усилия- 
Дочакаха ги само 13 пролетари от конто по
вече бяха ранени.

казва:да се вълну
ват, изчезна войнишкият ред и дисциплина: 
някои фашисти се устремиш из-ерзщу нас,
други започнаха дл се окопават, докато по- - 
голяма част от тях «точната да бягат .на
зад .. ”

В първия вражески щурм четата няма
ше загуба. Затишието, което след 
стана трся кратко. Нова, гъ.та вълна на 
германския стрелкови строи начело с авто- 
матчици отново започна да напада. Действу
ваше и артилерия- Цялата ивици на Любин 
гроб бе обсипана с гранати. Но, всеки 
когато германският строй се приближаваше 
към партизанските позиции, негата в про 
тивнападецие ставаше като еди и човек, бо 
рейки се с ръчни бомби, Гърди срещу гър
дите германците. Това бе гака 
колко ...

това па
че другарят 

Тито се намира при щаб& на Бригадата, на 
двеста метра под позициите, които трябва
ше да защитаваме. Знаехме че не смеем да 
допуснем германците да ни отблъснат 
за един метър от позициите, които заехме. 
Но как да издържим? Ще водим борба 
живот и

Непосредствено
пада мрак, който раздели до сърт скапани
те противници. А през поща

от 13 преживели бойци, след като геро
ично изпълни задачата си, тръгна след еди
ничните, които усПяха да се пробият към 

кой знае Зеленгора.

след това зопочпа данито П'Ь'1

малката колона насмърт, за .всяка педя, за всяка бу
ка, па какво ще бъде нека бъде."

Първите слънчеви лъчи на бойците от 
втора чета донесоха и първата ненадейност

(Следва)
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ИЗБОРНО ЗАСЕДАНИЕ НА МОК НА ССТН
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯТ СЪЮЗ И СТАБИЛИЗИРАНЕТО НА ОБЩЕСТВОТО

ДУМИ КЪМ ДЕЛА
• Конференцията прие отчета за работа през 

изтеклите две години и реферат за предстоящите 
задачи ф За председател е преизбран Живко Мла
денович, а за секретар на Председателството Зари- 
йе Димитриевич

пеобхвпими са всенародни усилия
Приетите изменения и допълнения та е ССТН да действува всред масите,

а не да действуват само ръководства
та му. Това ще се постигне само ако 
се раздвижват и решават важни за нй-

в Устава на Социалистическия 
на последното заседание на СК на 
>ССТН дават възможност за нов 
мах на социалистическите сили. Цел- рода въпроси

съюз

раз-
Тези дни в Лесковац ее 

състоя изборно заседание 
на Междуобщинската 
ференция на Социалисти 
ческия съюз в Южномо- 

което

отговорно се отнасят към 
нея, данъчната политика 
не е уеднаквена. Поради 
това е необходимо по-се
риозно отношение към та 
зи област, още повече че 
дава възможност за трудо 
устрояване на безработни-

На проведеното неотдавна заседа
ние на Съюзната конференция на Со
циалистическия ©ъюз с основание бе 
подчертано, че Нашият фронт на соци
алистическите сили не само че трябва, 
но и може да намери решения за дне
шните актуални въпроси и проблех\ш. 
В това отношение има и резултати. Те 
обаче все още са частични и не са 
достатъчни за да се премахнат днеш
ните проблеми. С цел това да се на
прави необходимо е да се извърши пре
лом в действуването. Това ще рече, че 
се налага да има по-голяма организи-' 
раност и отговорност на силите във 
фронта, особено в редовете на СК. Ра
збира, се при .пълно участие на наро
да, т.е. с всенародни усилия. Най-кра-, 
сноречиво за това свидетелствуват ду
мите на новоизбраният председател на 
СК на ССТНкз Д-Р Божидар Чолако- 
пич. който на заседанието каза: —Без 
всенародни усилия не може да се из- 
лезне от трудностите, а ССТН тук тря
бва да повдига морал, като и да каже 
пялата истина за всичко. При това Со
циалистическият съю3 трябва да от
хвърли всички погрешни начинания и 
програми, без оглед от кого дохаждат 
те, защото е време да се прекъсне с 
опортюнистическата практика на прие
мане на програми, които никога не се 
осъществяват.

И на заседанието бе подчертано, че - 
конституционните позиции и ролята 
на Социалистическия съюз и занапред 
си остават сътци. Времето обаче е 
друго-ново. Целта е той да действува 
всред масите, а не само да действуват 
ръководствата му. Това ще се постиг
не ако се раздвижват и решават важ-

да се решават понеже ни е необходима 
икономически силна и единна Югосла
вия. Това изисква нови акции. Условие

кон

за тласкане напред обаче е народът 
да бъде осведомен за всичко. Народът, 
както на времето казвал Ленин, тряб
ва за всичко да знае.

Социалистическият съюз

равски регион, на 
бе приет отчетът за рабо 
та през изтеклите две го
дини и реферат за преде 
тоящите задачи, който по ' Мла 
днесе Живко Младенович, 
председател на МОК на 
ССТН.

те. полага уси 
лия да стане място за изява на про
гресивните мнения и стремежи. В при
етите изменения и допълнения на про
грамните цели и в Устава на ССТН се 
подчертава, че Социалистическият съ- • 
юз като всенароден фронт и движение 
на трудещите се и гражданите не тря
бва да бъде красична политическа пар
тия и трансмисия на партийните и 
други политически решения, но твор
чески съюз на работници! е, научните 
дейци, съюз на най-творческите и най- 
папредничавите сили и идеи. В този 
смисъл и съществуващите обществени 
организации и сдружения на гражда-

денович се спря и 
на необходимостта от ре
организация и рационали
зация на Социалистичес-
кия съюз, за да изпълня
ва по-успешно конститу
ционната си-роля- 

— В разискванията взе 
ха участие, йован Баняй, 
председател^ на МОК 
СУБНОР, Хайдари Мали- 
411 от Медведжа, Зарийе 
Димитриевич, секретар . 

на Председателството, Ва 
силийе Петкович от Лес

на

ните/ все още не станаха същинско мя
сто за изява на творчески идеи. За ед
ни области в някои среди и не съще
ствуват.

Всред новините е и становището 
па Социалистическия съюз за кадрова
та политика — един от значителните 
въпроси за решаване на днешните ак
туални въпроси. Занапред избирането 
па функционерите в ССТН (от местна
та общност до Съюзната конференция) 
щс стават чрез тайно гласуване. Тайно 

, гласуване се въвежда и при избиране
то на делегации и делегати, кое го е 
още един принос в демократизирането 
на отношенията и политиката. Очаква 
се това начинание да стане подтик и 
па други, и избирането през тайно гла
суване да стана практика и на остана 
лите обществено-политически организа
ции.

ковац и др.
В разискванията участву 

ва и д-р Миодраг Джорд- 
жевич, член на Републи
канската конференция на 
ССТН на Сърбия, изтъква 
йки че често заключения 
та ни остават мъртво сло 
во на хартия- Поради то
ва и не са постигнати же 
ланите резултати. Клю
чов въпрос е осъществя-

Ж. Младенович

Младенович подчерта, 
че активността на Социа
листическия съюз в реги 
она е била насочена към 
потушаване на контрарево 
люционпите, сепаратисти 
чните н националистичес
ките делствувания в об
щините Прсшево, Буяно- 
сац и Медведжа. Обаче,

ването на приетата поли
тика. Вербализмът тряб
ва да се преодолява, а 
това значи най-остро тря 
бва да се постави въпро 
са за отговорност. Кога- 
то говорим за Осмото за 
седанис на ЦК на СК на 
Сърбия, изтъкна Джорд- 
жезич, преди всичко ми 
слим за промени. Необхо 
дими са промени в реал 
нпте политически и стопа

каза той, с постигнатите 
резултати не може да бъ 
дем доволни, понеже из
селването все още не е 
спряно, пито са създаде
ни необходимите условия 

на изссли-

ни въпроси за народа, т.е. за страната. 
-'В настоящия момент има повече акту- 

алии въпроси, от които всякак най-ва- 
са: икономическата стабилизация, 

и стабили- 
положеппето в САП Косо-

Единодействието, като и единството 
в акциите, този път не бива да изо-

жпи
конституционните промени 
зпрането па 
во. Трудещите се и гражданите в стра
ната, г.е. народът търси тези проблеми

стане. Това ясно, бе подчертано и на 
завършилата Първа конференция на

В. Б.за завръщане 
лите се.

След това той говори за 
специфичиостите на Юж- 
нолюравски регион, изтък 
вайки че повечето общи

СЮК.иск и отношения-
След приемането на ре

ферата п разискванията. 
Конференцията — на ин- 

отделни

Г, ОБЩИНСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪЮЗА НА 
КОМУНИСТИТЕ В БОСИЛЕГРАД

снстирапето на 
членове — се спря върху БЕЗ ВОЛОНТЕРСКИ ДОБАВЪЧНИСЕКРЕТАРЯТнеразвити, междуни са

които пет екстремно нера
звити, четири общини са 
крайгранични, три с мно
гонационален състав

заключителното представ 
д ние па стадиона лото на комисиите, .дей

ствуващи при Общинския 
комитет.

На заседанието, което 
всъщност бе подготвител
но за предстоящото засе
дание на Общинския ко
митет, членовете на Пред 
седателството обсъдиха и 
няколко въпроса върху 
които ще разискват и чле 
новете на комитета. Меж- 
ДУ другото те. обсъдиха 
и приеха информацията 
за актуалните идейно-по
литически въпроси в об
ластта на информирането 
и задачите на Съюза на 
комунистите, както и про
екторешението з$ органи
зационното. дойствуване 
на Общинската организа
ция на Съюза на комуни
стите в системата на все
народната отбрана.

не. Но, с оглед факта, че 
Съюзът па комунистите, 
като водеща идейно-поли
тическа организация, тря
бва със собствен пример 
да влияе на други, рацио
нализация трябва да тър
си и в своите редове, бе 
подчертано на заседание
то. Поради това, след съ
държателни разисквания, 
бс взето решение да се 
изучи раздвиженото пред
ложение от страна на бор 
чсската организация за 
обединяване на професи
оналните служби при об
ществено - политическите 
организации. Покрай това 
членовете на Председател 
ството взеха решение 
регарят на Предс ущтелст 
вого занапред тази фуик 
ция Д« върши на добро 
волни1 начала 
лаптсрскй добавъчни, как 
то и да се намали чие

па Съгласно становищата 
па Осмото заседание на 
Централния комитет на 
СК ма Сърбия за намаля
ване па числото па адми- 

работии-

ЮНА в Белград по повод 
Деня па младостта. Изтък 

че то е било дое
на

пато е, 
та мъгляво с доста пеяс-

миграцията
националният

населението, 
с голяма, поръчани политически 

пия, па е заключено от 
Съюзната

тя па ССТН да се потърси 
оценка па

пистративпмте 
ци, а с това и средствата 
за общо и съвместно по
требление,

мал'ьк.доход
Говорейки за прсдстоя- 

Живко конференциящата активност 
Младенович каза, че 
с<? основава вт>рху стогган 

развитие на регио
на изселва

11 редссдатсл- 
ОК па СКС вофициална 

представлението.
Накрая за председател 

па МОК ма ССТН с преиз 
бран Живко Младенович, 
докато Председателство
то па свой секретар ире 
избра Зарийте Димптрис-

ството па 
Босилеград па проведе!ю-ск ото то през миналата седмица 
заседание обсъди състоя- 

собствепата си
па и спиране 
пет о. Обаче осъществя ва- 

спомсиатите прог 
задачите изисква

писто впето на организация, 
според

среда, т.е.
Бс изтъкнато, че 
утвърдените критерии от 
страна на ЦК па СКС в 
Общинския комитет в Бо
силеград, където понасто
ящем постоянно работят 
5 души, от това едни с 

работно време

рами и 
и промяна в поведението

се и граж-па трудещите 
даните, организациите и 

Особено
пич.

Междуобщинската кои
ференция проведе и ра

на заседапйс-
институциите. 

ударение той сложи па ра 
селското сто-

секботпа част 
то, на която разгледа ак 

проблеми в ра
па селското сто-

звитисто на
като подчерта чепанство, 

не се е достатъчно държа
ла сметка пито за дребно го 
стопанство, няма програ
ми и помещения/

половин 
(другата половина навакс
ва в други общество!ю-по- 

организации),

туалиитс 
звитиего 
панство в полупланински
те райони па региона.

Милан Момчилович

Гксз по
литически 
няма начини за памалява- М. Я.компете

често безорганиигните
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СТ0ПаНСТВП«^П00113В0ДСТВВВй5С31110У1РЗВЛВНИ^д——
СЛЕД ИНТЕРВЕНТНИЯ ЗАКОН ЗА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ ^^АПРЕДЪК-'^]ИЮСИЛ!Д'РАД^ ^

в оостн

Босилеград: В РАМКИТЕ НА 

ДОПУСТИМИТЕ ГРАНИЦИ
Обезпечаването 

на храна е 

главна задача
най-трудно положо- 

посочеиия за-
С изключение на Дете- .та станция. Занаятчийска 

„Детска та кооперация „Граджеви 
нар”, където утвърдения 
максимум не е използуван 
докрай. Но с оглед на фа 
кта, че основните органи
зации на сдружения труд 
„Слога", „Напредък", „Vс 
луга” ,както п строител
ната организация „Изград 
пя”, „Автотранспорта” и 
Здравния дом, според три 
месечния финансов бал
анс са отчели загуба, съг 
ласпо Закона за сапацпя, 
лнчцитс доходи трябва 
да намалят с 20 на сто. 
При това в Автотраиспо 
ртната организация 
гат да ползуват изключе
ние па този закон, тъй 
като цовечето от цените 
им са били под контрол.

че в
ние според 
кон, чнято цел преди вси 

спадане на нпфла-
ката градинка 
радост”, в другите органи 
зацин на сдружения труд 
■в Босилеградска община

/
чко е
цията, сс намира строите
лната организация „Изгра 
дмя”, където личните . до 
ходи с оглед на голямото

личните доходи за пери
од януари—март не са 
под удар на неотдавна пр 
иетия от страна на Съюз 
ния съвет на Скупщината 
на СФРЮ, закон за вре
менно ограничение на ли 
чните доходи. Именно са-

пм увеличение- през марг 
па За- Иастоящата активност в Основната организация 

ма сдружения труд „Напредък" в Босилеград, е насо- 
чепа главно в две насоки — попълняване на овцеф р 

храна на овцете за зимния

т.г., са под удар и 
копа за санацид и 
удар па имтервептпия за
кон. В организацията под 
чертанат, че личните 
доходи за април и 
ще бьдат намалени. Нама 
леи личен доход ще при 
мат и. следващия месец, 
т.е. до края па първото 
полугодие, когато 
ват да погасят загубата, а 
съответно на това и уве-

под

мага и обезпечаване 
период.

Как /ще бъдат рсализи- ■ 
рани и едната, и другата 
задача преди всичко зави 
си от организираността и 
готовността па 
Обаче и при 
при другата 
има закъснение, което мо
же да затрудни дейността 
на организациите.

иммо личните доходи на тру 
дещите се в тази органи
зация на сдружения труд 
за период януари — ап
рил, надминават горната 
граница от 139 на сто в 
отношение на съответния 
период през изтеклата го 
дина и според сведенията 
в Службата на обществе
ното счетоводителство, въ 
преки че за май същите 
са намалени отделен про 
цент трябва да връщат.
Личните доходи в остана 
лите организации глав
но са в рамките на позво 
лената граница. Дори има 
и такива колективи: Сре ц-сствения общ доход пр- 
дношколския образовате 
лен център. Ветеринарна

май една от най-важните зада- 
■ чи. В това отношение ве
че са* предприели

мерки. Покрай изора
ните и засети с трева ми
налогодишни площи, та
зи година са изорали 
и засеяли около 50 ха 
нови площи с трева и 
около 20 ха със зърнени 
растения-

извест
ни

м се вастите.
очак- едиата, и 

активност

личение на личните до-
Това право могат да пол- 

орга-
ходи. 7

В организациите от .об
ществените дейности за
сега положението е по- 
благоприятно. Личните 

им доходи са в рамките 
на утвърдената

зуват и основната 
низация „Слога" и „Услу
га" тъй като осъществени 
ят им общ доход през 
първото полугодие на из
теклата година е бил за 
35 на сто по-малък от ось

— С оглед на факта, че 
главна орентация ни е жи 
вотновъдството, в течение 

настоящата година, 
ако не /сто на сто, то по
не 80 на сто, трябва да 
попълним капацитета на 
овцефермата. Освен тър- 
литс на Църноок, приклю
чва изграждането и тър- 

' ла в Горна Лисина, така 
че в това отношение ня
ма да имаме .проблем — 
подчерта Васил Захариев, 
агроном в „Напредък” и 
един от пряко задълже
ните за тези задачи.

— Ако бъде подходяща 
годината, очакваме над 
80 на сто да обезпечим 
храна от собствено произ
водство. В това отноше
ние отделен проблем все 
още ни представлява ме
стността „Врътача" непо
средствено до овцеферма
та. Все още отделни соб
ственици не искат да на
мерим общо решение. То
ва протака изпълнението 
на задачата ни — добави 
Захариев.

награница
и подчертаваг, че същите 
занапред ще бъдат в ун*ь 
сон с прие гия закон.сз тази делова година.

От казаното ясно личи, М. Я

Днмн/роа/рйд: Където е тънко - там т е къса
Боязънът, че прилагане- на сто. В „Металац” сред- 

то на Закона за огранича- нйят личен доход от
ване на разполагането със 212 861 се намалява с 28
средствата за бруто лични на сто. 
доходи остро ще се отра
зи върху личните доходи „Търгокооп” личните до- 
на заетите в поведете тру, ходи намаляват, поради 
дови организации в Ли- осъществената загуба през

зи година десетократно 
увеличи производителност 
та на труда и други сто
пански показатели, в ре
зултат на което нарасна
ха и личните им доходи. 
Това още веднаж потвър
ди, че определени законо- 
предписания не са селек
тивни. Следователно може 
да се каже, че там, къде
то е било тънко — сега 
се къса.

През първите три месе
ца на настоящата делова 
година ООСТ „Напредък" 
в Босилеград отчете загу
ба от 4 725 811 динара, ко
ято, както подчертават в 
организацията, се дължи 
преди всичко на редица 
субективни, но и обектив
ни причини. Осъществен 
е общ доход от 406,6 ми
лиона динара, * доходът 
възлиза на 48,4 -милиона, 
а чистият доход на 33,2 
милиона. За лични доходи 
са изразходвани 37 938 302 
динара, а средният личен 
доход на 67-те работника, 
възлиза на 138 021 динара 
и същите в отношение на - 
миналата година през пър
вия квартал са увеличени 
с 83 на сто.

„Градня", „Нишава" и Що се пък късае за 
обезпечаването на храна, 

" Захариев подчерта, че из
теклата година, когата зи
мата посрещнали неподго
твени е предупреждение 
за всички. Поради това 
обезпечаването на храна 
тази година ще им бъде

. митровград се оказа осно- първото тримесечие, а спо 
вателен. Според най нови- ред Закона за! санации.

Доколкото се знае в ос
таналите трудови органи
зации намаление на лич
ните доходи не ще има.

Кои' са причините, че 
прилагането на закона

те тълкувания на Служ
бата по обществено сче
товодство не ще има ни
какви отсрочвания и ком
промиси в прилагането на 
Закона.

А. Т. — Ст.Н.

ТО „ДИМИТРОВГРАД"
Най-зле ще е положени

ето в кожара „Братство", 
където
•среден'' личен доход 
234 162 динара ще бъде 
намален с 40 на сто.- Нн- 
ацо по-добро няма да бъ
де положението и в ня- което и личните

твърде остро се отрази 
върху споменатите орга- 

осъщественият ниЗации. Основното е че. В ПОСЕЩЕНИЕ НА „БОРОВО"
В рамките на традиционноот в началото на миналата 

делова година тези орга
низации твърде лошо сто
панисваха, в резултат на 

доходи
бяха твърде ниски. Про
тивоположно на това в 
края на миналата и нача
лото на тази година поло
жението в тези трудови 
организации рязко се по- 

което също като 
резултат- има увеличение 
на личните доходи. Най- 

^ показателен пример за то
ва е кожара „Братство", 
която в началото на /ми
налата година се намери 
на ръба на пропастта, но 
след определени кадрови 
промени и други меро- 

динара намалението е 19 приятия в началото ната-

сътрудничест-
между ТО „Димитровград” и „Борово”.

4 и 5 юни 50 работници от
во ма

„Димитровград” 
ще посетят известната обувна фабрика.

Работниците от „Борово” 
щението на димитровградчани през октомври 
тази година.

ще-върнат посе-кои от останалите стопан
ски организации. Такт на
пример в „Градня" сред
ният личен доход от 173 
637 динара трябва да се 
намали с 26,28 на сто, в 
ООСТ „Нишава" средният - добри, 
личен доход от 198 594 ди
нара ще се намали с 21 
на сто, в ООСТ „Търго
кооп" намалението е 25,80 
на сто на среден личен 
доход от 213 538' динара, а 
трудовата общност на 
„Сточар", където средни
ят личен доход е 210388

М. Я.
Синдикалната организация в ТО „Дими

тровград” е взела тези.дни решение да помо- 
на свои работници да възстановятгие . здраве

то си като 20 работника ще прекарат в Рибар- ' 
' ска. а 25 във Върнячка баня 

, Половината от средствата 
публиканския фонд

по десетина дни 
обезпечава ре- 

инвалидно-пенсионтю 
осигуряване, 20% ползващият почивката и 30% 
— синдикалната органнзация в „Димитров
град”. г

за

М. А.
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2 Г ПРОЛЕТАРИИ ОТ ВСИЧКИ СТРАНИ СЪЕДИНЯВАЙТЕ СЕ!_Комунист
н на Съюза на комунистите в Сърбия Брой 1623 година ХЬУ1

Белград, 3 юни 1988
ПЪРВА КОЛОНА

ПРОМЕНИТЕ В КОНСТИТУЦИЯТА

МЕТРО ОТ Г0РАШЦ
Без отсрочванеОгромното МНОЗИНСТВО на гражданите в 

Белград п Сърбия вероятно преди известно 
време за пръв път са чули за Гораждевац, 
село край*Печ. От местната общност 
ва селище пристигна невседидневна 
за инициативата и акцията на местното 
селение и за акцията на населението 
колко други селища по събиране на добро
волни дарения за изграждането па метрото 
в Белград! Тази приятна

на то- 
вест — Амандманите на Конституцията 

на Югославия трябва да се приемат 
като цяло, а не като поотделни аманд 
мами; това трябва да се направи в 
предвидения срок (до 29 ноември тази 
година), понеже по тоя начин ще се 

осигурят условията за промени в поли 
тическата и икономическата система, 
които са съществена предпоставка за 
осъществяване на стопанската рефор
ма — беше казано на съвместното за 
седание на РК на Социалистическия 
съюз п Съвета на синдикатите на 
Сърбия.

тел пият иск всички решения, които от 1974 
година до днес не са се потвърдили дело- 
творителни в икономически и демократиче
ски смисъл трябва без колебание да се на
пуснат и да се заместят с други по-добри 
решения-

па
на н я-

новина, може да 
се каже, трогателен жест на добрата воля 
и отношение към столицата В публичните разисквания са изказани 

много забележки и предупреждения във 
връзка с предложените решения, посочени 
са противоречията в редица предложени ре
шения в Проекта, както и по предложените 
решения и конституционните разпоредби, за' 
които пе се предлагат изменения. Изразено 
е и съмнение в готовността да се върви към 
промени, крито неминуемо налага стабилно
то обществено-икономическо развитие.

на Югославия, 
има по-голяма морална стойност, отколкото 
би могла да бъде материалната подкрепа на 
раздвижената акция.

Постъпката на гораждевци заслужавава 
поради това безсъмнено внимание и почит:,
подтиква към размисъл не само за величе
ствената безкорнстност на ония, жнвещм в 
оскъдица (някои от своите скромни спестя
вания са отделили п по десет милиона ста
ри динара за изграждането на метрото!), но 
за едно по-ннакво отношение към Белград, 
за което напоследък не сме свикнали.

Публичните разисквания по конститу
ционните промени продължават вече пет 
месеца. Според оценките на Координацион
ния комитет за следене на тези разисквания 
през този период са се състояли 23 хиляди 
събрания, па които са присъствували 1 700 
000 души, а около 150 хиляди са се произ
несли. Когато се прибави, че на тези съб
рания са се чули предложения и сюгжес- 
тин, тогава може да се каже, че този поли
тически ангажимент е бил масов и демо- 
критпчно плодотворен.

Във всички среди силно е изразено изи
скването, че с конституционните промени 
трябва да се обезпечи необходимото укреп
ване на федерацията и разширят нейните 
компетенции върху онези въпроси, с които 
се обезпечава единството на обществено-ико 
ьюмнческите отношения и обществено-поли
тическата, единна правова система и право
ва сигурност, равноправие на трудещите се 
и гражданите и числящите се къМ всички 
народи и народности на цялото югославско 
пространство. При това се изхожда от оцен
ката, че сегашната подялба на компетенци
ите между федерацията и републиките и ав
тономните покрайнини е незадоволяваща. 
Стесняването на функциите на федерация
та повече 'отразява конфедеративното, от
колкото федеративното устройство, насър
чава дезинтеграционните процеси, обуславя 
укрепването па полпцентрнчния етатизъм и 
нанася вреда на Югославия, като държава 
и социалистическата самоуправителна демо
кратична общност.

Понеже през последните години с този 
град са свързани „тенденциите" и „опасно
стите”, за които н^ма действителни аргу
менти. Явяват се хора с авторитет и поло
жение, които заплашват хората с унитари- 
зъм, централизъм, великосръбство, догмати- 
зъ-м и „здрава ръка”, които заплашват този 
град. При това забравяло се е действително 
какъв, какво се представлявал този град и 
какъв е днес. Че в него през 1919 година се 
обедини югославското революционно движе
ние и създаде своя авангард — Югославска
та комунистическа партия; че от него през 
1941 година е обявено въстанието:, че в не
го Тито и юг°славяните отхвърлиха Стали-

За резултатите .на тези събрания . се 
разисква (24 май) на съвместното заседание 
па РК на Социалистическия съюз и Съвета 
па Съюза на синдикатите на Сърбия- Тряб
ва да се напомни, че на това заседание при- 
съствуваха и представители на покрайнин- 
ските конференции па ССТН и на покрай- 
ппискпте саветп па Синдикатите от Косово 
п Войводина.диктат, а през 1950 година предадохановия

фабриките на управление на работниците;
па пе- ПОВИ ПЪТИЩАнего е заченото движението

живея и работи 36
че в

обвързаните:, че в него 
години Йосип Броз Тито и накрая остана 

символ па най-големи*
— Очевидно е, каза в уводното си изло- 

Сдободан Вучегич, член на Предсе-желпе
дателството па РК па ССТН на Сърбия, че 

конституционните

в Цветния дом, като 
те стойности на Югославия и югославската 
революция- Когато снегът

Белград, имаше предвид,
на Югославия-

В публичните разисквания се чуха и 
предложения, че но отношение функцията 
па федерацията са направени още 
прецизирания. Така се предлага и счита, че 
съществуващите пълномощия на федера
цията пе обезпечава сигурността на страна
та, която е неделима. За качествено Изпъл
няване на снгурностната функция е необхо
дима единна система па защита. След това, 
търси ео федерацията да урежда положе
нието п функциите па правосъдинте органи, 
целокупното наказателно законодателство и 
системата на .изпълняване на наказателните 
санкции. Счита се, че в практиката е до
шло до нееднаквост и неравноправно поло
жение на трудещите си и гражданите па от
делни части на СФРЮ и че само по такъв 
начин може да се осигури тяхната правова 
н съвкупна сигурност и равноправие. Няма 
специфичност на отделни републики н ав
тономни покрайнини, конто имат такъв ха
рактер, че биха могли да оправдават различ
на наказателно-правна защита за идентични 
дела.

говореше за ста- 
Тито-

заогромното значение 
промени за съдбата па нашето общество, ка
кто и дълбоката обществена криза, в която 

съществено влия*

някои
новищата на
вото становище, становището

Така Белград доживяваше и чувствува- 
албанец от ТВ-предаваието, кои- 

па бел

ее намираме, са оказали
върху чувството за лична отговорност 

трудещите се п гражданите, за пзиамн- 
ранс па пътища за пай-ускорепо преодоля* 

кризата и за установяваме па ста-

пмс
ше II ОНЯ 
то запитан 'защо е дал приложение 

отговори: 
наш град!

пи
Това е заградското метро 

Югославия, това е
Метрото е блян на всеки 

който не е почувствувал 
ства. То е

нане па
бил ми обществени условия и рамки за усио-

културно II
демократично развитие на обществото. В 
хода на публичните разисквания но Проек- 

СФРЮ е създаден климат

голям град, 
неговите предим- 

изискващо

социално,пшо икономическо,

капиталовложение, 
огромни материални средства, които в сега- 

момент на беда и икономическа кри- 
фаигазия. Белградчани, преди 
г — е въз-

тоамаидмаиите па 
па ‘откровено н критическо преразглеждане 
на функционирането на съвкупната обще
ствена система и на неговите институции, 
както и па изправността на не всички кои- 

И законни решения. Крупен е

шния
за, почти е

всичко, коетодругите, ,щс направят 
можно, този блян да се осъществи 
далечно бъдеще. Инициативата и подкрепа- 

Гораждевац преди всичко за тях щ 
в това начинание, 

изоставят в

и в не-

ституциоини
демократичният завой, че днес по предложе- 

които преди 4—5 години се гоцо- 
като за хулене и нападение срещу ос- 

говори като

та от
бъде огромно насърчение 
Затова белградчани 
знак на огромна благодарност 
вата композиция па метрото, което

пията, за
няма да реше

новите па системата, днес се 
за необходими, по недостатъчни промени за 

на системата на социа-

вече в пър-

подземиа
Гораждевац

гпа по белградската 
бъдй и делегацията иа 
едно; албанци, сърби, черногорци, 
мани и всички останали.

Безценна е стойността
Гораждевац!

основите 
самоуправление. При

укрепване 
лнстнчсско
повамие като за върхов критерий се

н потвърждението иа тези реше-

— за това с ос- 
взимамюсюД-

(На 3-та стр.)проверката
МИЯ в практиката, в живота. Оттук и реши-отиа даренията

Саво Кържанви



л-.*

а Ксштнст
Връщане нъм началото

МС1"° останали^отнасящи ЖЙУ 1X22

цнм. Оказа се (по-късно), че тя остана мт,р- 
главно поради барие- 

Така при

КОНСТИТУЦИОННА РЕФОРМА

Разискванията на Председателството на 
СК на ССТНЮ, състояла се за сумиране на 
публичните разисквания по конституционни
те амандманн, още веднаж потвърди, че по-

(и зана-

всички
ята в политическата система.

В Словения официално е прието стано- 
амандмаиите би трябвало да се 

поотделно, а не в „пакет", понеже 
немалко такива (главно за отно- 

Федерацията) които, както се 
самобитността па паро- 

под

тво слово на хартия,
политическата система, 

усилия преодоля становището в днев
ната политика, че до осезаеми резултати 

дойде без синхронизирани из- 
конституционно ус-

лптицпте па най-високи постове 
пред) различно гледат върху причините 
кризата на югославското общество,' :: 
може да се приложи и за отделни федерал
ни единици. Че е така, 
най-новите инициативи на Бранко Микулич 
за т.н. двуфазно приемане на амандманитс, 
както и Председателството на РК на ССГН 
в Словения, което зачитайки мнението 
„своята” политическа общественост, пред
ложи всеки амандман да се приема поотдел
но. Такова „отстъпване" от общоприетите 
решения в Скупщината на СФРЮ за начина 
на водене на цялата процедура на консти
туционната реформа, най-меко казано, само 
отклонява политическата енергия от окон
чателната развръзка на драматичните после-

вището, че 
приемат 
в тях има 
щенията във 
твърди, навлизат в
пите. Това, както се изтъква, довежда

общо съгласие (консе- 
коиституциониитс

рите в 
много

за
което

не може да сесвидетелствуват и
менения в съвкупното 
тройство. Въпреки че са загубени много го- 

заключенис', пак е актуална 
кокошката или

навъпрос принципа 
зус) при приемането

понеже поради неприемливост
дини за топа 
дилемата: кое е по-старо — 
яйцето?

нана папромени,
предложенията аа тази република в пея 
гат да се „провалят” и онези други— ако 
заедно дойдат па вернфицираис. С други 

конституционна блока-

мо-
Сета, когато е необходимо трезво да се 

синтез на конкретните предложе-
кое- 

отдел- 
покрай- 

към

направи 
щя от публичните 

тб означава и да се
разисквания 
съгласуват 

(републики и
исковете

думи, опапщюстта от 
да (криза) още пе с премахната.

1
шггс интереси 
ншш) и югославски, 

връщане на конституционните промени в 
началото — понеже някому така отговаря 
— подразбира! как по-нататък да се отла
гат вече пресрочените срокове, така и но
вата политическа конфронтация- Какво то-

Тези две инициативи, без оглед на мо
тивите, недоглеждат в основата сн, че кон
ституционната реформа пе може да се про
изведе на парче, без комзистетен

изменения във всички сфери, посочени 
в публичното 

ако 
станови-

дици на кризата.
Именно, Микулич неотдавна публично концепт

паизказа мнението, че поради претворяване в 
реформа бн тряб- 

септемврн да се приемат коп- 
проектнращн

в Просктоамандманите, а и 
разискване по тях. Ще бъде по-ясно 

отстояваше
дело на стопанската 
«ало до
ституционните -амандманн, 
обществено-икономическата система, а из-

ва означава в сегашния момент не е нужно
Д. Бабадаичприпомним, че дълго 

щего, според което корените па кризата са да се обяснява.

\ИМУЩЕСТВО ИЛИ ПРИВИЛЕГИИФУНКЦИОНЕРИ

щесгво в посочения случай само се регистри 
ра кой какво има. Обществото по такъв на
чин признава, че няма смелост да изнесе 
кой от функционерите използва властта и 
влиянието, за да се сдобие с някои матери 
ални области. Както и досега, можем само 
да внасяме в евиденционните картони кой 
с какво се е сдобил, което в известен сми
съл не е справедливо: първо, спрямо ръкб- 

| водителите, които живеят скромно като сре 
дни граждани и, второ, спрямо ръководите 

• лите конто честно, както и другите гражда- 
| ни, са се сдобили с някакво имущество. Ако 
| всички ръководители провъзгласим за съм 

нителни, ние им даваме сюгжестия докато 
са на пост да живеят скромно, тогава зна
чи, че не сме в състояние навреме да се 
противопоставим на ония ръководители, на 

I които наистина трябва да се противопоста
вим.

•гнворечия в обществото. В действителност, 
щом противоречията, са по:изострени, щом 
гражданите са по-недоволни с икономичес
кото си положение, участвуват и предлагат 
за контрол на имуществото на функционе
рите. Защото имат право ония, които пред
ставляват народа в обществените дейности 
по своите материални условия да бъдат кол 
кото се може по-близки до народа. Народът 
не ще им вярва повече

Във всички страни политическите ръко-
насводители са по-заможни граждани. И у 

главно е така. До у нас голямото богатство
на функционерите почти винаги се тълку
ваше като измяна на революцията, тъй ка^ 
то ръководителите през време на войната, 
в началото на революцията, част от автори
тета си са -основавали върху пълното матет 
риално равноправие с народа. На сегашните 
ръководители в този смисъл би трябвало 
да им се случи гражданите да ги показват с 
пръст, като забогатели. Това значи, че 
днес, 43 години след войната тяхното отно
шение към ръководителите не е променено; 
те и по-нататък считат, че ръководителите 
са народни и че от народа в материално от
ношение не би трябвало да се различават.

Обаче от такива евиденции досега гла 
вно нямаше голяма полза тъй като по та
къв начин все пак се смазва влияние вър
ху външната страна на въпроса, а не се 
засяга същината му. Имуществото в случая 
е само външната страна на въпроса, а съ
щината са политическите привилегии и 
властта на ръководителите. Ако значи някой 
се сдобие с нещо чрез власт и привилегии, 
тогава това не е за вписване в картон в 
кра,я на мандата, но за навременна смяна 
от функция и, вероятно,. за възбуждане на 
углавно дело. Ако някой се е едбнл с нещо, 
а при това се не е послужил със своя ста
тус и влияние, тогава няма-основание ни за 
отделно евидентиране на имуществото, тъй 
като на останалите граждани не им се от
варят евиденционни картони, които да по
пълват на всеки четири години.

Затуй това предложение, и покрай доб
рите намерения, все пак не е в ред. Вместо 
да се върши контрол как се придобива иму

и

Затуй са разбираеми почти редовните
искания за изследване потеклото на имуще 
ството на политическите функционери. Най- Ако предложението на БиХ „мине”, това 

ще стане интересна промяна; ка
кто и досега, гражданите, които могат да 
направят това да направят без сдобиване с 
имущество без каквито да е

нова такава инициатива е раздвижена тези 
’ дни в БиХ, където е предложено всеки член 

на политическия орган да се вписва във 
ведомости, за да се види с какви недвижи
ми и движими имущества е разполагал в 
деня на постъпването на функция, а сетне, 
и в края на мандата. Това предложение по
следва след Случая „Агрокомерц”, Неум и 
под., макар че подобни идеи е имало и в 
други части на страната, което трябва да се 
доведе в пряка връзка с актуалната иконо
мическа и морална криза и изострени про-

значи че

ограничения, 
при условие ако всичко е законно. Ръково
дителите ще избягват да създават имущест
во ако искат да дойдат на нови функции. 
Това е предпазна мярка на обществото, още 
неспособно да се противопостави на ония 
функционери, които използват своя пост за 
свои лични цели.

Б. Радивойша

ПОПУЛЯЦИОННА ПОЛИТИКА вато и да било популяционна политика, коя 
то естествено, не можеше да наваксат резо 
люциите и неблагоприятните демографски, 
процеси доведоха до тревожно положение. 
Непрекъснато спада размера на раждаемо
стта на територията на така наречената ден 
трална Сърбия и "САП Войводина, 
обезпечава ни просто възпроизводство па

бия ще има 4 милиона; Войводина 
2 — 1,4 милиона, а Косово вместо сегашни
те 1,6 милиона — ще има 4,2 милиона жи
тели. Наближава

вместо

БЕЗ ПРОМЕНИ времето, когато в Косово 
ще се раждат повече деца отколкото във 
всички други краища на, републиката. Ми
налата година например, в» централна Сър- 
бия са родени 73 000 деца, а в Косово 55 000. 
Щ.е дойде под въпрос, от една страна, въз- 
производстйената работна сила, отбраните 
лната сила на страната и преразпределение 
то на дохода, а на друга, ще се създаде 01- 
ромна незаетост, бедно жизнено 
огромна пренаселеност и

С популяционната политика, една 
фундаменталните теми на общественото 
звитие, в последно време се занимаваме все 
повече и все по-често. Тази комплексна и 
чувствителна област много обременява фак 
тът, че в СР Сърбия трябва да бъдат прими 
рени два екстремни типа на биоложко въз
производство на населението и допълнител
но усложнява хипотеката на косовските кон 
трареволюционни събития, както и неспо
собността на обществото да намери същин 
ски изход от тях.

Неблагоприятните тенденции, които се 
стекоха в дългогодишното отсъствие на как-

като неот
ра-

иаселението и води към депог^уляция, а от 
друга страна, косовската раждаемост — най- 
висока в Югославия и Европа, 
най-големите в света

а и сред
— предвестява сериоз 

ни не само икономически проблеми. Брой
ките са твърде убедителни: 67 
лищата в Сърбия

равнище,
на сто от се- неминуема мш ра- 

цня на населението. Нито едната, нито дру 
гата перспектива изобщо не са розови.

Обществените и обществено-политичес
ките организации и институции все поиече 
и все по-често се

имат отрицателен есте
ствен приръст и ако тези тенденции'продъл* 
жат — а в популяционната политика 
една тенденция не може да бъде спряна за 
едно

нито

денонощие, някъде към 2050 година 
пместо сегашните 5,7 милиона, жители Сър-

заннмават с популяционна
(На 4-та стр.)
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отсрочване
(От 1-ва стр.)

предложения федерацията 
пълно да урежда: начина и 
употреба на знамена; гербове 
цялата територия па СФРЮ, след това все
народната отбрана и външната 
като цяло, както и областта на

Имало е на-
условията 

и химна на
на

политика 
пенсионно-

инвалидното осигуряване. Същото е предло
жено и за здравеопазването, социалната 
щита, физическата култура, научноизследо
вателската дейност и така нататък.

но на научните и професионалните (Прав
ния факултет в Белград, Сдружението на 
правниците4на Сърбия, Сръбската академия 
на науките и изкуството, Правния факул
тет в Крагуевац и др.) аргументирано е по
сочено, че съществуват редица други кон
ституционни разпоредби, освен онези, кои
то са предмет на промени в Проектоаманд- 
маните, а които би трябвало да се променят, 
за да се осъществи посочената цел на кон 
ституционните промени.

Всички тези предложения биха могли да 
се сведат до товач че в разпоредбите на Кон 
ституцията на СФРЮ трябва да се разгра
ничат и различават СР и САП по отноше
ние на всяко право, длъжност и пълномо
щие, които урежда Конституцията.

него не са достатъчно застъпени изтъкнати, 
научни,, културни и други обществени ра
ботници, че не изпълняват съветодавната си 
функция, па затуй трябва, да се премахнат. 
Отделно е посочено, че голям брой обли
ци на действуване на обществено-политиче 
ските организации и делегатската система 
дават достатъчно възможности за ангажи 
рапе и ползване на опитите на тези хора и 
че съществуването на отделен облик е нера 
ционално.

Бройни са застъпванията, че с Консти
туцията трябва да се дефинира употреба
та на служебни^ език и да се изредят 
ците на народите. С това би се премахна
ла нелогичността в съществуващата разпо
редба на Конституцията, в която' езиците 
на народите и на които се приемат и обна
родват съюзни закони, други Предписания 
и общи актове на народностите (албанска и 
унгарска) пряко са утвърдени с Конститу- 

Такова решение е съгласно с чл. 246,
/ с който се утвърждава, че езиците на на

родите и народностите на територията на 
Югославия са равноправни, но че тяхната 
служебна употреба не е тъждествена.

Трябва да се напомни, че и на това съв 
местно заседание, както и при много други

за-

ПАРТИЯТА И ДЪРЖАВАТА

Единна е оценката, че с амандманите 
не са премахнати противоречията на дуали- 
зма -на скупщинската и председателската 
система и че се запазват недостатъците в
конституционното положение и пълномощи
ята на Председателството, които го поста
вят в партньорско отношение спрямо Ску
пщината.

В публичните разисквания преобладават 
исковете Председателството на СФРю 
бират и отзовават делегатите на Скупщина
та на СФРЮ непосредствено с тайно гласу
ване по предложение на скупщините и ав
тономните покрайнини, а след проведената 
кандидационна процедура в Съюзната кон
ференция на ССТН на Югославия- Такова 
решение подразбира и изоставане на онези 
пълномощя, които Председателството поста
вят в партньорско отношение към Скупщи
ната на СФРЮ-

ези-

да В публичните разисквания с изразено 
САП, като автономна обще 

им-
становището, че
ствено-политическа общност трябва да 
ат съответно участие в решаването във фе- 

Но тези решения не могат да цйята.дсрацията.
бълат същите, като и за републиките, с ог
лед че това има като последица, че СР Сър 

органите на федерациятабия като цяло, 
фактически не съществува, относно че пред 
ставителите на СР Сърбия всъщност пред
ставляват само част от Републиката, поне- 

части на Републиката (пок-

в

подобни случаи, са се чули различни мне
ния за единството на СР Сърбия- Делегати 
те на „по-тясна” (без покрайнините) Сърбия 
за тази република са търсили същите права, 
които днес имат и други наши републики, 
но делегатите от двете покрайнини това про 
възгласиха за стесняване правата на покрай 
мините, като учредителни части на федера
цията.

же другите две 
райнините) са самостоятелно представени. 
На тези основи, изтъкнато е, в Проектоама 

Конституцията на СФРЮ с ие-

Във връзка с това имало е мнения, че 
в състава на Председателството на СФРЮ 
не трябва да влиза председателят на Пред
седателството на ЦК на СЮК 
това не е в съгласие с програмните опреде-

ндмаНите на 
обходимо да се предложат цялостни и после

понеже

дователни решения-ления на СЮК за отделяне на партията и 
кохерентността надържавата и нарушава 

' този орган, понеже открива въпроса: кому 
Председателството по пост отговаря

СКЪПИ СЪВЕЩАНИЯ
между другите е поста 

вен и въпроса — какво ще се случи, ако не 
се приемат предложените 
амандмани и въпреки бройните събрания и 
бройните предложения, които са се чули на 
пчхзп събрания- Отговор на този въпрос даде 
иакрая на * заседанието Богдан Трифунович, 
председател на РК на ССТН на Сърбия- .

На заседаниеточлен на
за своята работа. Отделно се посочва върху 
необходимостта, че кандидационната проце
дура при избиране на председател па Пред
седателството не трябва да се о1раничи с

републиките, но 
кандидати,

В отчета, изготвен затова заседание съв 
РК на Социалистическия съюз и 
синдикатите на Сърбия е записа- 

е имало 
искове, ко

местно па конституционни
Съвета на
но, че в публичните разисквания 
доста предложения, сютжестии и 
иго излизат от рамките па Проек гоамапдма 

покрай това трябва да се 
разбира се освен онези, които не са в

на иаше-

„ключ”, относно реда 
да-—се осигури избора на онези 
без оглед от кои федерални еденица са, а има
щи морални и трудови характеристики, полз- 

доверие в цялата страна

па
замийте, по и 

тат, — Всички, участвуващи в тази работа, 
отговори Богдан Трифунович, би трябвало 
наистина

осI ювипте определе!Iиясъзвучие с 
то общество.ват се с авторитет и

да постъпват с н&й-голяма отго-пзвънамапдмапскн пред- 
предложепието с Конституция 

въпроса за знаме?

В тази група
В публичните разисквания в местните 

общности и организациите на сдружения 
труд са изтъкнати искове, че членовете на 
Председателството на СФРЮ -трябва да 
бират трудещите се и гражданите пряко. 
Обаче имало е и предупреждения от мауч-

изби

ворцост — държейки сметка за огромните 
за опасностите днес. Никой неложеппя с и 

та на СФРЮ да се уреди
герба като обозначение па държавност

знамената

трудности и 
може да си допусне лукса — не слушайки 
аргументите па другите, което означава не 
уважаване па интересите на другите* в тази 

просто да отхвърлят предложени

'ГО и
та Счита се, че е недопустимо

държави да се провъзгласяват за 
се търси

из-

па други
обозначение страна

ята от други среди. Знаем каква е процеду 
рата за рромяма па Конституцията, предуп 
реди Трифунович.’ Стабилността на такава 
общност обаче може да ре4 осъществи само

па народностите и 
това да пе допусне.непосредственото

на СФРЮ Шс
чените разисквания, 

райе на Председателството
конфедеративния характер 
относно ще допринесе за 1яхж> 

то издигане над Скупщината на СФРЮ, "а 
степен на развитие и 

на скупщин- 
не са съоб

щя кггитуци ята
В местните общности и в организации! е 

сдружения’ТРУД 0 търсено връщане » 
па някогашното название па 

сегаш

наподтикне па
Конституцията
САП КОСОВО И МЕТОХИЯ, понеже

название, според мнението па предло- 
прсдставлява израз и насърчение

този орган ако толерантно п отговорно,се разговаря но 
всички онези предложения, конто изхож
дат от основите на нашата общност и со
циалистическото обществено устройство. 
Никой не може да се довежда в положение

затова на сегашната 
Определенията към укрепване
ската

лото
жителите,
на сепаратистичните тенденции.

Твърде са изразени мненията, че авю- 
помпите порайнппи пе бн трябвало да имат у 
отделни конституции, е оглед че това е «бо

на народност, па с това ю се

система такива решения
федеративно устройство.разени с нашето за неговите предложения да не се води сме 

тка поради топа, че няма готовност упорито 
да се търсят общи решения, които всички 
биха приели като свои. Изхождайки от иска 

публичните разисквания ние от СР Сър-
очак-

ПОЛОЖЕНИЕТО НА СР СЪРБИЯ
значение

* ф»р““г“- ■
по единно становище, че така учредени съ- 
ет„ на републиките и Съвета па Федераци- 
таИредеттп,дяват облик „а запазване при 

11 1 бившите функционери, че в

Единодушна е оценката, 
те промени са недостатъчни . о 0то
телно осъществяване на копетгпу ш
положение на СР Сърбия и „ пбия
състав и функционирането "а 110.пщ,ИТи 
като единна държава и общ оСОбс-
ческа общност. На много събра

. на
бия ще действуваме конструктивно, а

подчерта Триф\ваме това и от другите, 
пончч.

Р. Йоветнч
нвиплегиите
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в просветата, кьдсто има място 
за него.

Разбира се, че такива проти
воположни становища иа двамата 
„пт,рви хора” в Мекица та пре
дизвикали противоположни реак
ции и изказвания иа членовете 
иа Общинския комитет. Почти це

често

ГРЕХОВЕТЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯМЕРОШИНА

иа всички съвети, астни сесии
според думите на Милич е 

своеобразен вид централизъм и за 
самостоятелното дей-

Мерошина, малка и изостана- иа не може без работни групи), 
община между Ннш и Проку- която за двадесетина дни тряова 

без проб- да утвърди „отговорността на д-р 
наблюда- Слободаи Тончич, председател иа 

събития у Общинската скупщина, поради 
пас я помият по честите недора- иепровеждане иа договорената по- 

■ зумення между тукашните пропз- литнка във връзка с кадровете и 
водители на прочутата „облачни- други пропуски и след това, въз 
ска вития” и общинското изку- основа на изводите й. Общииски- 
пувателно предприятие. Тези же- ят комитет да предприеме съот- 
стокп стълкновения между селя- встип мерки, 
ннте и „Вочар” бяха развръзванн Преди заседанието па Комите- 

предн та се състоя заседание па негово-
иа което бе

това
ла
пие, сякаш никога не е 
леми. По-внимателните 
тели на ежедневните

душване ма 
ствис ма отделните съвети.

— Такова поведение на пред- 
каза

ли четири часа продължи 
безпринципната дискусия при но 

много аргументи за и 
предложението на Лредсе 

ОК. Споменавани

сочванс паседатсля иа скупщината — 
Милич — особено сега, когато на 
практика провеждаме становища
та па 8-то заседание на ЦК па СК

поис-

против
датсдството иа 
са тук „греховете" на много пре
дишни общински функционери и 

сега голямо влияние на 
Мерошина. Търсе 

иа всичко.

па Сърбия е неприемливо,
това заседание ясно е ка- тяхното и 

обстановката вже па
аапо, че трябва да се реафирми 

цеитрали- 
че договорите трябва да се 

спазват и претворяват в дела, че 
трябва своята работа да

в много съдове, а когато
годнна-две проблемът бе оконча- то Председателство, _
телно разрешен, възникнаха спо- оценено, че председателят па Об- 
рове между отделни дейци и гру- щинската скупщина Д-р Слободаи 
пи във връзка с избирането иа Тончич, който функцията си нър-

член па СК

по е преразглеждане
тук се е случвало през по 

десетина години. А къ
ра демократическия

което
следните 
де топа.ще доведе?

И кой знае докога заседание 
намеси

11ССКП
п:Ш|ч1Шяпа".общински функционери. След 

го събрания и много
дискусии, и с помощта на изпъл- щата ма Общинския комитет, 
ннтелни секретари на ЦК на СКС 
бе избрано ново общинско пар- седателят на Общинската скуп- 
тийно ръководство. И тъкмо, кого щШШ це се е потрудил на опраз 
то положението се стабилизира до ценото място секретар на секре

народна отбрана да

мно ши волонтерскн, като то би траяло да не се
Славка 'Илич, изпълнителен 

МОК на СК, която
станонп-мъчителии пе спазва договорите и

АРГУМЕНТИТЕ ИА „ДРУГАТА 
СТРАНА"

Д-р Слободаи Тончич па засс 
данисто се опита да опровергае 
всички доводи на Предссдателст 
вого иа ОК, твърдейки, че скуп- 

• щинската комисия самостоятелно 
е решавала за кандидатите, а неен 

па ОК. 
че

ипж.
секретар па 
от участниците в разискванията 
потърси повече принципност при 
пълна готовност по време на. про 

Становищата от Осмо 
то заседание на ЦК на СК на Сър 
бия да се забравят всички преди 
шии недоразумения и да започнат 
конкретно да разговарят за пред 
ложението иа Председателството 
на ОК. Така окончателно бе изб
рана работна група, която тряова 
та утвърди отговорността на д-р 
Тончич.

Съвсем ясно е казано, пред

вождане наизвестна степен, светнаха искри гариата за
на старите раздори и тези дни въ- бъде избран бившият прсдседа- 
зннка нов „спор”. тел па ОК па СК в Мерошина, ко

сЕщип- председател е бил член
за След това посочи сведението.Краят му още не се съзира, сто е било заключение па 

но по всичко личи, че пак ще се 
повтори старата мерошннека пра
ктика — дълги събрания, съжн- човек, който .според оценката ма 
вяване на миналото, взаимни об- Председателството

ското Координационно тяло 
кадри при ОК, па е избран друг в общината вече раоотят четири

ма просветни работника и че по
тят би бил излишен! Че скупщи 
пата, ако докрай се спазва реше- 

намаляване' па админис-

не изпълнява
винения и прахосване на ценно всички условия- 
време тъкмо сега, когато ннто ед- Образлагайки решението 
на трудова организация в общи- Председателството Миодраг Ми- грацията, 
ната не е без проблеми, когато в Л11Ч1 председател на ОК иа СК, ме 
тази селскостопанска община тця жду друго каза, че Тончич е ие- 
бва да се извърши подготовка за подходящ, за сътрудничество, 
жътвата, когато комасацията пе ие провежда становищата и дого- на

ОК, че в Об- расформ прана, и

на името за Обаче съвсем е известно, че 
нейната работа не ще бъде на 
най-малко лека, понеже вече пре 
дварително отделни членове на 
ОК твърдпха че „никакви мерки 
срещу д-р Тончич няма да се при 
емат в отделни ПО на СК(!), а

трябва да уволни ос- 
не да се прне-ем служащи, а 

мат нови и че вероятно по реше-
Републиканскага скупщи 

Мерошинска община ще бъде 
че за бившия

че ние на

върви както е планирана... ворите, приети от
ОГПЕ ЕДНА РАБОТНА ГРУПА щинската скупщина няма отго- председател на ОК трябва да се 

На заседание на Общинския верност, че в Здравния Д°м, къде търси трайно решение. -
комитет на СК, което се състоя то инак Тончич е директор, със- - Освен това - каза Тончич
на 17 май и продължи около че тояннето е лошо и че в самата - пикоч не може вечно да се за
тири часа, бе сформирана работ- скупщина работата не е добра, „.шава с политика. Защо бивши 
на група (като че ли тази общи понеже често се провеждат съвме ят председател, на ОК не се върне

ако това вече „предварително се 
знае", тогава е съвсем известно.
че на Мерош *на предстои наис
тина едно горещо политическо

В. Филиповичлято.

да бъдат не само системни и цялостни, но 
и операционализиранн, осмислени и целе
насочени. От последното изучаване на тере
на за фериалитета изминаха цели 12 годи
ни. Значи за повече от едно десетилетие, в 
което фертилитетът е од всяко равнище, 
необходимо за възобновяване на население
то ние, фактически, не разполагаме с ника
кви конкретни данни за диференциалното 
поведение иа различни социални категории, 
не знаем нищо за промените в стойностната 
система, за ндеационните цели, мотивиров
ката за раждаемост; не ни.е известно нищо 
за промените в становището към брака и 
раждаемостта, които в най-голяма степен оп 
ределят репродуктивното поведение на на
селението.

Икономическата

вото на Републиканската конференция на 
Социалистическия съюз в Сърбия на разши 

и такива компетен
(От 2-ра стр.)

рено заседание, но дори 
тни форуми занемаряват факта, че сложни
ят биосоциален феномен какъвто е човеш
кият фертилитет не може _да се редуцира с 
икономически детерминанти.

Науката посочва към 40 елементи, оказ 
ващи влияние върху планирането на осмей 
ството, а поотделното действуваме на тези 
фактори, както и тяхната взаимозависимо
ст определят поведението на отделни лица 
в областта на възпроизводството.

Следователно, измежду нопуляционната 
политика, като съвкупност от обществе
но-политически становища на отделни лица, 
които реализират гази популяционпа полити
ка стои едно сложно реализацнонио. между 
пространство, за чиято структура трябва по
вече да се води сметка.

Мерките ма активната популяционпа по 
литнка, мерките, които могат да окажат вли 
яние върху този жизнен и фундаментален 
въпрос от общественото развитие трябва

та политика. , Организират се все повече 
тематични и научни срещи в тази област; 
множат се форумите и органите, 
своите резолюции третират развитието 
населението, защитата на семейството и де 
цата; расте броят на законите, предписани
ята и обществените договори и другите нор 
мативни актове и регулятиви, занимаващи 
се с тази тематика, или във връзка с нея, 
но демографските процеси изобщо ие се 
променят. Трендовете са идентични с ония ! 
години, когато не е съществувала никаква | 
популяционна политика, относно с годините . 
след приемането на резолюции за възосмов- ;

населението (1969, 1983). Ние фак- | 
резолюции | 

все още нямаме цялостно конципирана по- | 
пуляционна политика, а не провеждаме до
край и онова, за което е постигнато съгла
сие и са поети определени задачи. Че час
тичните мерки не дават очакваните резул- | 
тати е оценило неотдавна и Председателст

които в
на

яване на 
тически и покрай посочените

/
криза сигурно е моде- 

латор и на демографскит|, както и на дру 
гите процеси в обществото, но провеждане 
то на популяционната политика само чрез 
икономически детерминанти никъде не е 
дало добри резултати, а няма да даде и в 
пашите процеси. *; Р. Меворах

Т5| Комунист
с С указ на Президента на Републиката от
■ 22 декември 1964 година „Комунист" е удостоен
■ с Орден народно освобождение, а с указ от. 
о 30 декември 1974 година с Орден братство и
■ единство със златен венец.

на вж „Комунист" Влайко Кривокапич, замест
ник главен и Адрес на редакцията: Белград, Площад 

отговорен редактор Борислав Ву- „Маркс и Енгелс" М 11, телефони: централа четич, главни и отговорни редактори на репуб- централа
ливанските и покрайнинските издания: Зия Дн* до цуо, и Нови Белград Булевард „Лени-
здаревпч (Босна и Херцеговина), Момир Бър- на” Мя 6, телефон 627-793. 
кич (Сърбия), Реджеп Хайрулаху (Косово), Ри- 
сто Лазаров, Славко Гер1гч (Словения), Мнрко 
Михалевич (Хърватско), д-р Новак Йованович

ГТ ИМРП ь- „ (Черна гора); Коста Тоджер (Войводина). ечата се всеки четвъртък на
, Директор на НИРО „Комунист Витомир хърватски, то ест на хърватскосръбски (кири-

| ЙИЯВК ,"Г
, Урежда единна редакционна колегая: гла- МИР Петрович, заместник председател Слобо- ски, унгарски, словашки румънски русински и
: вен и отговорен редактор на всички издания дан Йованович. италиански езици. ’ *
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Никому не е многоПризнания за хуманност
На тържествено събра

ние на Общинската орга
низация 
кръст в Димитровград на 
27 май бяха връчени при
знания
кръводарители, 
кръводарители — 38 
ши са дали по пет пъти 
и получиха србърни знач-

дан Васев, Милйн Виде
нов, Георги Костов, Йор
дан Алексов, Борка Вели
чкова, Йордан Вецков, 
Любиша Михайлов, Нико 
ла Петров й Иван Истаг- 
ков.

Че материалното поло
жение на заетите в обра
зователно

запитаха се членовете на тив, в средното образова- 
съвета, да се справиш с ние (на професорите) са 
деца 6т средна училищна 
или с тези от предучили
щна възраст? Но съще-

Червенияна
възпитателни

те организации и образо
ванието изобщо е в неза
видно положение, знае се 
доста отдавна. Димитров- 

х градска община в този 
смисъл не е никакво из
ключение. През последно \ ка ЛД. са високи. Напро-

малки личните доходи. А
как да се поправи матери 
алното' положение на сре
дното образование 
сега отговор- няма, но ще 
се настоява да се намери.

на доброволни 
От 115 временно те констатираха, 

че това не значи че на
за

ду-
Златна ;заетите в детската гради-грамота за 25 

пъти дадена кръв получи- А. Т.
време се правят усилния 
това да се подобри. Но
дали заетите в средното и 
основното Б!<?лржлчИобразование 
имат малки а пък в дет
ската градинка големи за 
плати, винаги ще бъде те
ма за разговор между за
етите в тези организации.

Кому пречат млади е
бО^Ч1и;1(1?

Тъкмо от този факт тръг
на и Изпълнителният съ
вет, когато на едно от

Едва ли има човек в Димитровградска общи
на, който не знае колко средства се изразходват 
и колко много голини се залесяват всяка година в 
общината. Още повече да не знае за значението 
и ползата от залесяването.

предишните си заседания 
наложи да се направи пре 
глед на личните доходи 
на края на миналата го
дина и през първите три 
месеца от тази. Информа 
цията бе разгледана на по 
следното заседание на Йз

Тези дни обаче на различни места - има яв-
наказа-1е дават пример за хуманност ление, което заслужава внимание и 

ние. Става дума за това, че все по-често някои 
хора чупят върховете на .младите борови фидан
ки, което предизвиква изсъхване на борчетата 
или пък те се развиват неправилно. Някои каз
ват, че хората събират върховете на младите бо- 
дови фиданки поради това, че те имат лечебни 
свойства. Тези пък, които малко повече . се раз
бират в „народната медицина" 'казват, че това е 
точно, но не и от този вид борчета, които пре
димно се засаждат по голините в Димитровград
ска община. Имайки предвид размерите на явле
нието, както изтъкнаха в селскостопанската тру
дова организация в Димитровград, освен за лече
бни предназначения, в унищожаването на фидан
ките като чели има и нещо друго, подобно на 
онова, когато страдаха младите дръвчета в глав
ната улица. Всс пак това са предположения, за 
които доказателства няма, тъй като още никой 
не е заловен на дело. За какво страдат младите

ки получиха и 31 кръво
дарители, които по десет 
пъти са дали кръв.

Признания и ръчни ча
совници за 15 пъти да-

ха Савати Иванов и Ран
гел Филипов.

Признанията на добро- 
кръводарители

пълнителния съвет, прове
дено на 17 май-волните 

връчи Иван Станчев, пред 
седател на Общинската 
организация на Червения

дена кръв получиха след
ните 28 души: Станимир 
Димитров, Костадин Симо 
нов, Зора Миланова, Жи- 
кица Милошева, Тодор Ви 
денов, Божидар Панайо
тов, Симеон Симов, Пе
тър Сотиров, Трендафил 
Георгиев, Тодор Марков, 
Младен Димов, Тома Ан
донов, Рашко Равидков, 
Рангел Манчсв, Славко Чи 

Тошко

Никому не е много, кон 
статираха членовете на 
Изпълнителниякръст, а кръводарителите 

и многобройните гости на 
събранието поздрави Симе 
он Костов, секретар на 
Общинската организация 
на Червения кръст.

— През изтеклите няко 
лко години 
Костов в Димитровград
ска община е имало към 
20 хиляди давания на 
кръв. На стотици добро
волни кръводарители до
сега са получили заслу
жено признание за висо
ко съзнание и проявен ху 
манизъм. Тази година има 
ме пай-голям брой добро
волни кръводарители. Спо 
ред броя на населението, 
Димитровградска общи
на има най-голям брой
кръводарители в 
лчката.

съвет.

Обаче сигурно е,чче в сре
дното образование в срав
нение с детската градинка 
личните доходи са малки. 
Впрочем за това говорят 
посочените данни. На 
края на миналата година, 
по-точно през декември 
месец заетите с виеше об
разование в ОВО „Йосип 
Броз Тито" са имали ли
чен доход от 189 439 дина
ра. За същия месец зае
тите със също образова
ние в основното училище 
са получили 171422 дина-

подчерта

Стратков,рич,
Иван Вацев, Предраг Ди
митров, Станча Иванов, 
Милован Игнятов, Ангел 
Големеов, 
дрич, Марика Гогова, Ге- 

Сотиров,

борови фиданки, в края на краищата не е важ
но. Важно е, че се унищожава трудът 
дите димитровградски горани и на всички другиг 
които се стараят да направят нещо полезно, от 

ще имат следващите поколения- За- 
щото по време, кОгато горите все повече се уни
щожават, възобновяването на същите се налага

всички.

на мла-

Снежана Ан-
което полза

Михаилорги
Стойчев, Драган Тошев и 
Иван Вацев. като единствено решение. Но не и зара, а в детската градина 

с полувиеше образование 
(с виеше няма) са имали 
заплата

А. Т.за 20Златни грамоти 
пъти дадена кръв полу
чиха: Зоран ЧириЧ Влада 
Алексов, Гойко Тодоров, 
Димитър Николов, Сре- 
тен Митов, Стойча Пет
ров, Момчило Костов, Сло

201482 динара.
репуб-

Нсвенка МИТОВАВървейки по същия ред 
ръководителите на споме
натите образователни ин
ституции са имали запла
та: 243 125 (ОВО), 259 657 
(основното училище) и 
262 138 динара в детската 
градинка.

М. А. РазговорКОНФЕКЦИЯ „СВОБОДА"

Якета за САЩ, манта за СССР — Ела, ела при пас, ч- 
шепнат ми звездите, 
дойлп и тп при нас, 
а нс само да изпращаш мечтите!Сравнявайки 

доходи за месец март та
зи година положението е 
следното: в средното об
разование преподавател с 
виеше образование е полу 
чнл ЛД 350 406 динара, в
ОСНОВНОТО

подство па 30 хиляди да 
и 15 хиляди

личнитеВ време 
в ди

последно
складовете за износ 
м'итровградската конфек 
ция „Свобода” са почти 
изпразнени. Както ни ос
ведоми комерческият ди
ректор Арсен 
през този период са изп
ратени 3500 якета за 
САЩ, 1900 за Чехослова
кия, 3100 манта за ГДР, 
1300 за Съветския 
и 3500 мъжки 
за Либия- Отправени са 
и 300 мъжки палта за Ка

меки палта
както и 200 яке 

Договорени
Ела, горе да видиш 
светлина н красота, 
п тогава да запознаеш 
па земята хората!

костюми, 
та за САЩ. 
са и 6 хиляди манта 
СССР относно 12 хиляди 
за ГДР, Същевременно за 

пазар ще бъ

за

Тодоров
298 Нс, аз сама не мога, 

мъчно що ми бъде, 
аз обичам дружбата 
и с другари съм навсякъде.

училище 
069, а в детската градинка 
с полувисше 365 952 дина
ра. Топа значи, че в дет
ската градиинка заетите с 
полувисшо образование са

домашпия 
дат произведени над 34 
хиляди мъжки костюми, 
якета, дамски и мъжки 

мъжки панталониманта,съюз
костюми Това зна- И с тях ще дойда, 

горе ще Ти разбера, 
чакайте, още малко, 
докато се съберат.

и дамски поли.
за дими гровградскчи, че 

ите
обезпечена работа до 

почивки.

с 15 546 динара „по-висо- 
професорите в

коифекциоиери' има
ко” от 
ОВО. Да ли е \ по-лесно,

пада.
За периода след първи 

мая е договорено произ-

го-

дишпииите
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XIX „Майски срещи" в Димитровград в снимки и думи

БРАТСТВО И ЕДИНСТВО НА ДЕЛО
!

$ За втори път на „Майските срещи” уча 
ствува и РКХД „Прогрес” от При.трен. В то-

албан

Гостите пристигнаха. За това свндстел-
ствуват и рейсовете с табелки от разни кра 
нща на републиката. Значи, „Майските сре
щи” могат да почнат!

зи старинен град живеят в съдружие 
цн, сърби, турни, черногорци и други, което 
се отразява и между членството иа друже
ството. Днес дружеството наброява около 

млади работници вСто члена, предишно 
„Прогрес".

Р »|

кЩЧЖ.Дефиле на участниците п срещите. По
&традиция започва в двора на основното учи

лнщс и завършава на стадиона.
Начело на дефилето пред централната

трибуна портрет па другаря Тито.

„Майските срещи” на народа и народно >•
стите от СР Сърбия са показ на съвкупното
творчество. Миналата година това беше пое
тично творчество. Тази година пред днмит- 
ровградчани и бройните гости се представи
ха наивните художници от Уздин. Изложба я
та на техните творби откри директора Румънската народност в СР СърбияЦентъра за култура Кирил Тодоров. на срещите представляваше .местната общ

ност на село Локвс край Алибунар. Алибу-
нар има 3500 жители, занимаващи се преди
мно със земеделие. Тяхното КХД работи в
състава на Културния център „3 октомври”.
Дружеството е активно и редовно участвува

прегледите на САП Войводина.в

Тържествено откриване на деветнадесе бина. Удостоено е с много признания п па
тите „Майските срещи” стана н а 27 май вечер 
та. С фанфари и интониране на държавния

гради.

химн, в изпълнение на хора при основно
то училище, срещите откри председателят на
Общинската конференция на Съюза на со

младеж в Димитровградциалистическата
Ивица Миланов.

Градът-домакин Димитровград се преде- 
тави първата вечер с КХД „Георги Димит- 
ров при Центъра за култура. Дружеството 
има около 80 членове. Танцовият състав, со 
листите и оркестъра успешно се представи 
ха и неотдавна на втория преглед на танцо
вите състави на СР СЪрбия в 
през 1984 година, Крагуевац

а успешно гостува и в съ
седна НР България в рамките на крайгра
ничното сътрудничество.

Въодушевени от миналогодишните сре
щи и посрещане в Димитрбвград, предста- 
вителите на македонския народ от Неготи- 
но на Вардар от все сърце приеха покана и 
този път да участвуват в срещите. Още по 
вече след миналогодишното им представяне и 
факта, че димитровградчани 
готино. КХД „Гоце Делчев”
1971

'
КХД „Шандор Петефи” от Нови Сад за 

пръв път участвува в „Майските срещи” ка 
то представител на унгарската 
Представи се

са гостували в Ненародност, 
с пъстри унгарски танци. Дру 

жеството има около 400 активни 
32 секции. Носител

е основано през
година и има около 80 най-активни чле

предимно в музикално-фолклорна и 
драматична секция. Дружеството гостува иав 
ред по страната и в чужбина.

нове,членове в 
е на октомврийска наг

рада на град Нови Сад, а също и първомай
ска награда.

#
- .
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XIX „Майски срещи в Димитровград .л:й ПО ВРЕМЕ НА „МАЙСКИТЕ СРЕЩИ” В 
ДИМИТРОВГРАД

БРАТСТВО И ЕДИНСТВО
НА ДЕЛО

V*.

Побратимяванеч-
«за

■-ЙГ
»я • Ш,

чЯр
Н Т51

».:;д-VшТази година физкултурни 
не сс проведоха. Дали оправдателно 
ис*’ Дълго ще се разисква. Па тяхното мяс- 
»С‘ ояха организирани лекоатлетични

От фолклорната секция упражнения
или

при основното
училище' „Мота Пияде” най-много членове
продължават активност в КХД
,Г. Димитров”. състе-

замия и упражнения на членовете на клу
ба на каратистите.

■' *уН Щ\!
Много .познанствата п приятелства се за

вързаха иа срещите.
^ЗНОСГ.

Сътрудничеството между индустрията /-за 
синтетични филаменти „Прогрес” рт, ;?П|Зиз- 
рен и конфекция „Жуплянка” от Алф^рй&ро 
вар: Жупскн продължава двадесет годит^^^! 
членове г: на културно-художествек 
ства при двете трудове организации за' птЬ|й 
път се срещнаха на миналогодишните , с|Йрци 
в Димитровград. Така започна другаруване- и 
приятелство между сърби, турни, и албанци &т 
доеге дружества. Чия е идеята за побратимя
ване, нс е важно. Важно е — че е реализирана. 
Облечени в народни носии сръбкинята от 
Александровап. в албанска, албанката от Приз 
рен в сръбска носия и застанали в редовете 
на другото дружество, а след това символич
но преведени в ' своите дружества, двете

1о

ви

и художествсно-края иа митинга
физкултурната програма членовете на вси
чкн културно-художествени дружества за 
играха голямо хоро под звуците на песента 
„Югославио”.В дефилето, по традиция, участвуват и

тру-трудещите се от димитровградските 
дови организации. Най-числени бяха „гуМар- девоДки на сигиволичен начин показаха 

побратимяването между двете дружества, 
ксстб беше поздравено с бурни аплодисменти.

ците".

А. Т.

ПОЕТИЧНА АНТОЛОГИЯ 
Радко СТОЯНЧОВ

Пролетна играА. Гашков
М. Андонов
Снимки: А. Ташков

Някои казват
— няма те,

затова че знаят за хубост и лъжат ме!
залесени, макар и за смс- Аз те виждамДИМИТРОВГРАД пасъкращаванетка на в игрите на брезите 

долавям шепота ти:
Обичам те!

екскурзиязапланувалата
и края |,а акцията.

А. Т. Дани се във вълните 
на косите ти,залесяване от майски треви
по-буйни са те!

Гледам те слятамладежката трудовати и
бригада от Димитровград, 
що се'оглася Д° нейния 
принос ТОЙ О ПОД очаква- 

имайки предвид че 
18 ан-

Изпъднявайки своя и 
общински план по залеся
ване учениците от 
зователно 
та организация
Броз Тито” от Димитров
град неотдавна лроведо- 

залесява
не в 'района на Боровско 

местността Басара. 
По време на акцията са 

пет хек-

с лъчите на слънцето —
в аромата на трендафила, 
ог песента на птичките

по-сладуса си ти!
Обра-

въ-зпитателиа-
„Йосии пи ята, хнлтгАгл

започна па 
Обаче закъснението

акцията Но все пак,
1ЩКОИ казват 
— няма те

затова, че знаят за хубост 
и лъжат ме!

рил.
'обективни при-с порадиха акция по

понежц бригадири- 
силец ДЪЖД пс 

седем депа.

чини,
те поради
са залесявали

поле в
Пали аз съм тук 
а ти си в сърцето мн

коН Общинската
I га Съюра

Все пак 
пферепция
социалистическата
деЖ тиъРДЯ'Г/

площи щс

* ма 
мла-

залесени около 
тара голини, една част но 
ви и частично изсажда- чс заплану- мъко МОЯ!бъдатне. папитеНа същото място рабо- СТРАНИЦА 9
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РЕВОЛЮЦИЯ — МИРШАМПИОНАТЪТ „ТИ ТО -
КУМРОВЕЦ ИА 21 МАЙВ

Медвли за най-добритеБОСИЛЕГРАД\

Младост 

радост 

анция

во), Анджелйя Жиакрвич, 
(основно училище „Сре
ден Младенович" от Ниш) 
и Милош Диманич (основ- 

„Синиша 
Янич” от Власотшщи).

Писмената част от съре- 
ппопяшШб стана в Поли- 

школа „Йосип

пътепоказател — бе- 
1 _ РЕВОЛЮЦИЯ — 

Тито — Кум-
т Титовртр Лело — "а“‘ 

ровен по училище
Лука Кулич и Ми- 

Миличевич от Гер-
нция.от осно- 

най-добри
Сред ученитите 

впито училища 
бяха: Даниел Мсджаи от- 

, Весна Млииа- 
Раич край: Нов- 

Силвид Пшеничник 
от Дравотрад. Сред 
дежта и учениците ог иа- 

обралопаиие, осно-

лица
майската федерална репу- 

бяха най-добри тпчсската 
Броз Тито", а викторина
та в Дома на младежта и 
бедните от Народоосвобо- 
днтелната борба. Победи
ха: Даниел Меджан, Сил- 

Пшеничник,

блика
сред децата на наши ра
ботници па временна ра
бота в чужбина.

_ наш пътепока- Крижевци,
рич от с. 
ека и

то дело 
зател” в което участвува
ха отбори от босилеград- 
ското основно училище,

център

честру-Таз годишното 
ване на Деня на младо- 

— 25 май в Боснле- 
градска община 
с редица спортни състеза- 

гимнастически упра-

стта мла-мина И „Мали Кексц” присъ- 
пагради на най-добри

те състезатели вт,п викто- 
МОЯТА РОДИНА 

Това са

Средношколския 
и граничното поделение. дн Ясминасочено

пийте
нпя,
жнения, рецитации, песни 
и хора, които отразяваха 
н символизираха готовно- 

на младите за реши-

ВИд
Илич (пионери), Сладжан 
Йевремович. Стана Теша- 

Сърджан Мишич 
(при младежта) и Мая 
Матулович, Зоран Попо- 
нИч и Индира Кафеджии 
(дена на паши работници 
в чужбина).

! наорганизации
На самия ден чсствува- 

нето започна още в утри- 
когато н

рипата
ЮГОСЛАВИЯ-
следните: яепа Маркович 
(основно училище „Братя 

Кумано-

мсстпнсдружения труд, 
то общности и ЮНАдюй 
добри бяха: Сладжан Йе 

Сладжан Мц
пович и

нннте часове, 
училищния двор започна
ха да прииждат ученици 

съседните 
подведомствените

стта
телна борба срещу

антисамоуправителни 
и антисоциалистически 
прояви. Това между друго 
то подчерта и в пронзне-

ВСИЧ- времовпч п 
лосаплеппч от Светозаре 

Ксепня Мандич о-
Миладиновци 
но), Александър Йовано- 

(основно училище 
„Душан Таскович", Сичс-

ки
ПО II
Вараждии.

Мая Матулович от Фра-
п младежи от 
сеДа и

пич

: ’ ОТ 8 ДО 12 ЮНИ В НИШ

XX спортно първенство 

на армейците
ването на социалистичес
ка, самоуправителна и не
обвързана 
През изтеклия период на
шата Армия израстна в 

- мощна отбранителна сила 
на нашето социалистичес
ко общество, в която го
лямо внимание се обръ- 

' ща и на физическата го
товност като важен еле
мент на боевоготовността 
и морално-политическото 
единство на военните ко
лективи.

ЮНА в Ниш.
В подготовката за спорт 

мото първенство са учас
твували всички поделения 
на Нишка армейска об
ласт с хиляди войници и 
командири.

Тази година, от 8 до 
12 юни Ниш ще бъде до
макин на войниците и 
командирите спортисти на 
XX Спортни състезания в 
Нишка армейска област в 
седем спортни дисципли
ни: военен многобой, хан- 
бал, волейбол, атлетика, 
баскетбол, стрелба и плу
ване.

Югославия-

Гимнастическите упражнения — радост за окото
Покровителите на тазго 

дишното армейско първен 
ство са Общинската скуп
щина в Ниш и организа
циите на сдружения труд 
— „АИК",
„МИН",. „ДИН", „Еи”.

училища. От тук по ули
ците на града тръгна тра- 
диционалното тържестве 
но дефиле от ученици, 
младежи, трудежи се и 
числящите се към ЮНА, 
което приключи на спорт
ното игрище край Драго
вищица. Тук след като хо
рът на босилеградското ос 
повно училище изпълни 
националния химн и по
здравителната реч на пре
дседателя на ОК на ССМ, 
Георги Тодоров, ученици
те от Средношколския об 
разователен център, пред 
около 2000 зрители се 
представиха с гимнастиче
ско упражнение „Младост 
— полет", а учениците от 
босилеградското основно 
училище с упражнението: 
„О младина

сената си реч по повод 
Празника председателят 
на Общинската конференц 
ия на ССМ • в Босилеград, 
Георги Тодоров, като каза: 
— Ние младите навсякъде 
и на всяко място трябва 
още повече да 
своите радове, с 
пример и самоотвержен 
труд да покажем и дока
жем, че и занапред неот-

Състезанията ще се съ
стоят в казармата „Про
летарски бригади" и в ни
шката спортна зала „Ча- 
ир” и в тях ще участву
ват пет отбора.

„НИТЕКС"
сплотим

личен
В командуването на Ни 

шка армейска област из
тъкват, че тазгодишното 
спортно армейско първен
ство се провежда в обста
новката, когато нашите 
народи и народности за
едно с армейците честву- 
ват 45-годишната от исто
рическото Второ заседа
ние на АВНОЮ и създа-

И това спортно първен
ство, както и всички до
сега е удобен момент за 
младите във войнишка 
униформа, че борейки се 
за личен и за пласмента 

на своите отбори да по
стигнат възможно по-доб
ри резултати. А това е го
лям принос за укрепване 
на общата боева готов
ност на нашите въоръже
ни сили и принос в озна- 
менуване на юбилеите.

По време на спортните 
състезания състезателите 

имат многобройни 
срещи с младежта от 
град Ниш и околността. 
Същевременно мнозина 
от. тях ще се запознаят с 
историческите и 
културни забележителнос- 
ти на града и 
места.

Т ържествеиото откри
ване с богата културно- 
забавна програма ще се 
състои на градския ста
дион „Раднички” в Ниш 
на 8 юни в 20 часа. Пре
ди това ще продефилираг

клонно и твърдо продъл
жаваме по Титовия път. 
В това .ще успеем само с 
последователно 
дане на мерките по ико- 

. стабилиза-

провеж-

номическата 
ция, оживотворяване на 
решенията на партийните 
и младежки органи, с уве
личение на производител
ността на труда, с по-го- 
ляма отговорност спрямо 
средствата за производст
во и другите обществени 
имущества д икономисва- 
не на всички равнища.

600около състезатели: 
спортисти, пионери, мла
ди работници и Военният 
оркестър па гарнизона ма

I

младост".
Инак, тазгодишното Два След това Борка Такева 

и Миряна Раденкова се'десетпетомайско честву- 
ване, младежите в Боси- 
леградска община започ
наха няколко дена" преди 
празника, с редица спорт- от 
ни състезания- В навече- фолклорните секции при

АКУД „Младост" й бистъ-

представиха с народни пе
сни, а фолклорната група 

село Райчиловци и

рието на празника по ули
ците на града се проведе 
велосипеден пробег и ле-

други
ръското, подведомствено 

-училище с китка народни 
песни и хора.

околнитекоатлетически 
ния- В залата на Култур- 
нид дом се проведе вик
торина да тема „Титово-

състеза-

М. Я.
Ст. Ст.
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Физическа култура^г$М\) В ЧЕСТ НА ПРАЗНИКА НА МЛАДОСТТА — 25 МАЙ

Кроиш оягания
РЕГИОНАЛНА В чест на празника на 

младостта 25 май — в Ди-ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ — НИШ Иван Ангелов и Милан 
Гюров. Пионерките от III 
й IV кл. на 600 м.: Дани- 

атлетичес- - ела Каменова, Наташа Го- 
кия клуб „Железничар” шева и Наташа Найдено

ва, а пионерите от III и 
IV кл. на 600 м. се класи-

Заслужено поражение
митровград в организация 
на СОФК-а и

се проведоха кросови бя- 
гания за пионери' и мла
дежта. Имаше 11 бягания раха така: 
с около 300

Бане Гюров, 
Марян Еленков и Игор 

Организацията на кроса Каменов. Пионерки от V 
подпомнаха и неколци-

ФК „Прогрес" — ФК „А. Балкански" 3:0 (2:0

Пирот, 29 май 1988, 
рището „Циглана". Тере
нът тревист,
слънчево. Зрители — 500 
души. Голмайстори: Сре- 
тен Петрович в 20 
та, Радомир Манич 
и Саша Чирич в 80 
та. Жълти картончета: Ми • 
лован Тодорович и Тошко 
Соколов („А. Балкански”).
Съдията Славолюб Здрав 
кович от Ниш — добър.

„А. Балкански”: Милко 
Соколов 5, Тошко Соко
лов 6, Любиша Таков 5,
Милован Тодорович 6, Зо
ран В. Христов 7, Синиша

състезатели.няколко шанса, а пък два 
от отбелязаните гола на-Димитров 6, Драган Дон

чев 5 (Зоран Ц. Христов), 
Александър Станков 6, Др 
аган Мнтов 5, Новица Ко
стов 6, Борислав Мано
лов 6.

Футболистите на „Ас
ен Балкански" загубиха 
с 3:0 срещу отбора на 
„Прогрес" от Пирот, кой 
то в добро издание се 
представи пред своята пу 
блика в Пирот. Пиротчан 
цн играха много по-доб- 
ре и нанесоха заслужено 
поражение на „А. Балкан 
ски”. Покрай отбелязани
те три гола те имаха още

иг-
и VI кл. на 700 м. Юлия 

преподаватели по физи Каменова, Наташа Петро- 
ческо възпитание в осно- ва и Деяна Иванова, а 
вното училище „МошаПи 
яде" и образователно-въз
питателния Център „Йо- 
сип Броз Тито". Ето и 
класирането. Първите три от.У1Ги VIII

право биха могли да се 
отнесат към „евро-голове 
те", каквито рядко вижда

наа' времето

при пионерите: Предраг 
Георгиев, Баса Димитров 
и Ненад Гигов.

На 800 м., пионерките 
клас се кла

сираха така: Даниела Еле 
нкова. Душица Деянова и 
Пеги Гюров, а на 800 м. 
за пионери: Ненад Пет
ров .Ивица Иванов и Са
ша Владимиров.

ме на нашите спортни те
рени.

„Асен Балкански”
мину- 
в 28 още

един път игра бледо и ела 
бо и с такава игра ос-

мину-
места за момиченца на 
200 м. от предучилищна 
възраст заеха: Елена Вла 
дими рова, Андриана Хри
стова и Нена Стоядинова. 
Момченца (предучилищна 
възраст) на 400 метра: Ми 
лай Маноилов, Аца Ди
мов и Саша Ташков.

Класирането на пионери 
от I и II кл. на 
Лиляна Соколова, Мария 
Ставрова и Анела Михай
лова; пионери; I и II кл. 
на 600 м.: Дарко Иванов,

вен поражение нищо дру 
го и не можеше да очак
ва.

В следващия кръг „Ас
ен Балкански” ще се сре 
щне в Димитровград с от 
бора ма „Куршумлия" от 
Куршумлия- Младежи, на 1 500 мег- 

ра: Драган Тодоров, Мио- 
драг Коцев и Деян Мила- 

400 м: _• динов. Тримата първокла-
Д. С.

сирани във всяка . дисци
плина получиха медали и 
книги, издания на „Брат
ство".

МЕЖДУОБЩИНСКА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ ВРАНЯ ГРУПА „ЮГ”

Гостите не дойдоха БОСИЛЕГРАД

Спортни състезаниягостува отбора на „Бурн- 
ми” от Жуинци.

На обща изненада оба
че гостите не дойдоха.

В „Младост" ни уведо
миха, че причината за не

В неделя в единадесе
тия кръг на футболното 
първенство в Междуобщ- 
инската футболна дивизия 
— Враня, група „Юг" тря 
бваше _в Босилеград

идването па „Бурими” не 
им е известна, и ,<|:тесгве- 
ио ако нямат оправда 
ние за неидването си, 
мачът ще бъде реги
стрирам служебно с 3:0 
в полза на босилеградс- 
кия отбор.

Неидването на футболи 
стнте от Жуинци, треньо
ра Георги Георгиев из
ползува за генерална про 
ба на футболистите на 
„Младост” пред предстоя
щите два кръга па първеп 
егвото, където ги очакват 
два твърде тежки мача.

В рамките на чествува- 
нето на 25 май — Деня 
на младостта покрай дру 
гите активности младите 
от Босилеградска общи
на проведоха и редица 
спортни състезания: по 
футбол на малки врата, 
спортна стрелба, волей
бол, тенис на маса и атле 
тика, в които участвуваха 
стотина младежи и пио
нери.

Най-голямо внимание 
предизвика състезанието 
по футбол на малки вра
та. Участвуваха 22 отбора, 
от това 6 отбора от кате 
горияга пионери. След 
твърде интересна и ос
порвани срещи, най-успе
шен бе отборът „Възмож 
по ли е", съставен от ак
тивни футболисти на „Мл 
адост", а в категорията 
пионери, победи отбора 
па боснлеградското осно 
ппо училище.

В състезанието ио спор 
•гпа стрелба се състезава
ха 16 отбора. Най-успешен 
също бе отбора „Възмо
жно ли е", а в индивиду
алното класиране иай-ус

пешен бе Пене Стоянов с 
40 от 50 възможни кръга. 
На второ място се класи 
ра отбора на ЮНА.

Малко по-слаб интерес 
предизвика състезанието 
по волейбол, където се 
състезаваха 6 отбора. И 
тук най-успешен бе от 
бора „Възможно ли е".

В състезанието по те
нис на маса от 5 отбо
ра най-успешен бе отбо
ра да ЮНА.

По атлетика, където се 
състезаваха отделно пио
нери, а отделно младежи, 
станаха интересни надпре 
варвания- В колоездачния 
пробег в категория младе 
жи най-успешен бе Слав 
ко Мпладннов, а в катего 
рня пионери Иван Хрис
тов. В уличното бягане 
най-успешен бе Станиша 
Миланов.

Организаторът на със
тезанията, Общинската 

конференция на ССМ в 
Босилеград, на първокла- 
епраиите отбори и в инди 
вндуално класиране връ
чи медали и купи.

да

ТЪЖЕН ПОМЕН

На 4 юни тази година се навършват

ШЕСТ МЕСЕЦА

никога иезабра-от смъртта на нашия скъп и 
вим съпруг, баща, брат

Именно до края на пър 
иепетвото „Младост” гос
тува на „Хайдук” от Пре- 
шево а в последния кръг

и ДЯДО

край Драговищица ще иг 
рас с отбора па „Сипджс 
лмч" от Левосое.Георги м. я.

Янков I ОБЩИНСКА ФУТБОЛ 
НА ДИВИЗИЯ — ПИРОТ- Гоша Първа победа на 

„Партизан"
м. я.Най-сетне и футболисти 

тс па „ПартиУан” от село 
Желюша зарадваха свои
те превърженицн. 
гости тс нанесоха пораже
ние от 1:0 па футболния 
отбор „Стрин” ог Горни 
Стрйжепац край Бабу

Желюша, Димитровградско
посетим неговия 

положим
РАБОТНИЧЕСКО-СПОРТНИ ИГРИНа този ден в 11 часа ще 

гроб в желюшките гробища и ще
цветя*

Като Отново победи “Тигър I“
Завършиха работническо-спортните игри 

по футбол па малки врага. Както II през по
следните няколко годшш, и този път първо 
място спечели отборът на „Тигър I".

1-!о трябва да отбележим, че този път това 
стана много по-трудно от обикновено. Във фи
налния мач, след нерешена игра от 1:1, след 
изпълняване на дузпи „Тигър I” се наложи 
пад отбора па

този ден да пиКаним близки и познати на 
ни.се придружат в скръбта шип

ца-
ОПЕЧАЛЕНИ: С тази победа „Парти-.

шансоветеи Нина, зам” поправя 
си за съществуване в 

общинска футбол

Милена, «ь.цер^ Маргарита ^ „ 
останали роднини.

съпруга
брат Тодор, сестри 
Ката, зетове, внучки и

първа 
на дивизия* СВР с 4:3! д. с.д. с.

СТРАНИЦА И

БРАТСТВО 9 3 ЮНИ 1988

/



забаваСаТиРа *
МАЛКО ШАЛА — ПОВЕЧЕ ИСТИНА

Йеду, йеду, па си н у торбу понесу 9 9 • Жал за младее
улизуйе, кога да повали, кога Да опън- 
Ьапа ...Еве съга на 25 май се събра народ 

У Цариброд оди све стране. И убаво 
йе тека: щом се събира народ — 
чн обнчайу се. А у нас се знайс: ка ти 
дойду гоейе има и йеденье и пнйе1ье, 
текъв йе домакинският ред и адет.

Елем у ТИЯ народ се поумеша и 
некой стар Бувецар. А теквня Ьуве- 

царе йедън нашинъц 1»и ока „ягнешка 
бригада”.

Та и тия пут: йедън оди Бувецаре- 
те, малко му що он дошъл да се на
тъпка, малко му дека и синатога си 
довел, та и детето да йедне, ама ка си 
пойдоше, а он у веенк събра месото 
и си напълни торбуту. Може да йе и 
за женуту!

— Е нищо ново — рече йедън по- 
гановчаннн, одавна драговнчанье су ка
зали за вуците: „Йеду, йеду, па си и 
у торбу понесу!”.

— Море това нищо не йе — тия 
бая съглам си знайе работуту! — ре
че друг.

— Кико? — питуйем я.

— Ела тека: има остри лактове! 
Знайе куде да се муне, кому да се

Е, мо] ба;а-Манчо!
У бавете године про;доше! А некада, се- 

чам се ...
зна- — И арно си работи! — намеша се 

погановчашшът. Вндс ли докудо га 
догура.

— Море он що гура ама и сина
гога си води: впшъл съм га у Ниш ки
та се отваряше асродромат, а он ва- 
тнл детето за руку, та и шега на Бу- 
веч, па после кита давайоше цигарете, 
а он си нотражи и за детето.

— А вндс ли дека детето и на три- 
бииуту съга беше. Изгледа дека на ба- 
щуту млого се арсксала вункционер- 
ската работа, па сака и детето да на- 
прайн вункционерче...

— Епа да зиайеш дека и тека тре- 
бе да буде — да свикну децата оди 
малечка да йеду по гуляйи, а не по
сле да зарубе шийу.

,1а млад. Правени опънци, везене чора- 
брич, Беиарна кошу;ьа.пс, паиталонс на 

Брковчичи. Снага пука. Море, полетел би! 
Кад слънце за;де, мен съвне. Прво из- 

дево;чети;а. После семилу;ем нашинска 
збсрсмо вреници, све мужичи, па а;д у дру- 

Туното поблаго! Погледамо. Куде 
гори оган>, тамо ;е седегьНа.

Кад веч нристигиемо, огласимо се. Чу;е

по

го село.

се несма:
Пцетата зна;у што ла;у, 
што че нако; да до;де.
Ако ;е старо, ла;те га; 
ако ;е младо, да]те га!
Придсмо. Н->11:1 а мом чети;а ни гледа; у 

напорачБи. Што че другоселци у гьино село! 
Алн, ми си га питамо. Дево;чети;а вртка;у 
и гледа;у ни под око. .Га 
Придем исполък, на га питам: ,Да

лаленце?” Оно, срамежльиво, усми-

МО;ТО.спазим
какво

пргкаш,
не се малчичка, а бе.ъйим се л>ути; „Што 
се то; на тебе тиче" Та му грабнем врете
ното. Оно цвркне, рипне се, па по 
„Да; си ми вретеното, златан, 
без шега да си отидем дома!" А ;а: ,Де,

— Ма кой йе тия — сакам да 
жалим против н.ега!

се мене:
не сме;ем

— Че се жалиш, ама на кукул>ев- 
дън. Това йе Бора БусиловсНи при ко- 
йега стидзайу жалбете!

не бо; се, чу ти га дадем, него има нешто 
да ти кажем”. А оно: „Кво има да ми ка-
зу;еш?”

Тъг ;а почнем ко;е си знам. Полък, по- 
лък, и оно се обогороди. Стане кротко како 
;аггьенце. Ванем га за ручицу, па комто 
шлшвар. У мрак. Али, до целивку се тешко 
стидзало. Оно преврзало шами;у под грло, 
със н.у лице заклъта, главу кута. 1едва жи
во да га цунем некако — кроз перо од ша- 
ми;у, и то; врза ши;у. Док стигнемо до 
образ, оно зора зазори. Одзебнемо. А док

цинБаво.
Ете какво ;е било целиван.е. Али, благо. 

На;благо!
А съг? Съг сам одртел, ойелавел, оштр- 

бел, пзгрбавел. Живо плашило! Не волим

Афоризми
ф Поради толкова обществени автомо 

били ние си тъпчем на място.
ф Нашата история има осем версии! стигнем до уста, оно постало

ф Ма какви пророци. И без тях знаем 
какво ни очаква!ф Винаги е бил за работническата 

класа, когато това му е било необ 
ходимо! ни у огледало да се погледам, кад се бри- 

чим. Къручем. Ванула ме некаква затавуш- 
ка. Срце ми преапу]е. Кад одим, бодем със 
ноЬе. За нигде несъм! Тодор ЛужничЬи

ф Премазани сме с толкова бои, че и 
хамелеоните биха ни позавидели.

ф Няма тук какво да се говори. 
Тук се произнасят речи! Зоран Живкович

ШШк)Ва®[шШао Преизбиране
Шопизъм:

Нейе луд ония що 
изица три зел,аника 
луд йе тия що му 
Би дава...

У
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