
ЕрятстВо . С указ на президента на 
СФРЮ Йосип Броз Тито оп 
14 февруари 1975 година из
дателство „Братство” е удо
стоено с Орден братство и 
единство със сребърен венец 
за особени заслуги в област- 

.та ма информативната и гра
фическа дейност и за при
нос в развитието на братст
вото и
нашите народи и народности

:*ДВСТ^НД БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ В СФР ЮГОСЛАВИЯ *"
единството между
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СЛЕД ПЪРВАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЮК СТАНОВИЩЕ НА СЪЮЗНОТО СИНДИКАЛНО 
РЪКОВОДСТВО във ВРЪЗКА С ПРИЛОЖЕ 

НИЕТО НА НОВИТЕ МЕРКИЮНШ ШТ Н< ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ Облаганията мо
На пленума, който по решение на Председател

ството на ЦК на СЮК ха неосъществени. След 
Конференцията остана от
крит въпросът няма ли 
в конкретната реализация' 

.на становищата на Конфе
ренцията пак да възник
нат известните идейни и 
регионални разлики. За- 
щото реформата, преди 
всичко стопанската, е мно 
жество от конкретни ре
шения, които ще засегнат 
много хора и среди. Пък 
и досега базата се застъп
ваше енергично за един
ство в акцията, но ръко
водствата си караха по 
старому. Този път Конфе
ренцията направи опит да 
постави бариера пред та
зи лоша и опасна практи
ка: доколкото до края на 
годината не' се постигнат 
опипаеми резултати в бор
бата срещу кризата, съюз
ното партийно ръководст
во трябва да си подаде 
оставка.

ще се състои на 27 юни, съ
юзното партийно ръководство трябва да 
че иска и умее да уважава

покаже, 
исковете на базата си Синдикатът смята, че е необходимо да 

бъдат разгледани възможностите (от общината 
до федерацията) за отлагане на облаганията въ 
рху общите средства за лични доходи, за да 
могат да се увеличат

За големите политичес
ки събития — а Конфе
ренцията на СЮК беше 
именно такова събитие — 
е валидно едно ненаписа-. 
но правило: резултатът 
им е винаги под очаквани
ята. Не само затова, че 
постиженията им често 
пъти могат да бъдат недо
статъчни, но още повече 
затова, че в тях се пола
гат изключително големи 
надежди.

път за „бягство” от криза
та и единство на СЮК ка
то основна заплатитепредпоставка 
за прокарването на този 
път — бяха осъществени 
частично. Наистина

'
та) за отлагане на данъ
ците и облаганията върху 
общите средства за лични 
доходи, за да могат да се 
увеличат заплатите.

Във връзка с опазване
то на жизнения стандарт 
на работниците съюзното 
синдикално ръководство 
само константира, че ни-

Изхождайки от факга, 
че приложението на нови 
те мерки на Съюзния из 
пълнцтелен съвет, по ене 
циално на Закона за огра 
ничение на личните дохо
ди, ще се „стовари’ пре
димно върху плещите на 
работническата' класа в 
страната, Председателс г-

изхо-
дът от кризата беше по
сочен ефектно, с грп ду
ми: трп реформи — вед
нага! Определението 
делегатите беше единоду
шно, -безрезервно. Завид
но беше и единството им 
във връзка с характера 
на нужната стопанска ре
форма. Да бъде извърше-.

ма

Острият критичен дух 
на Конференцията, чието

на върху принципите на 
пазарната икономика. — 
съгласиха се всички участ
ници в Конференцията. 
Това общо съгласие обаче 
има голяма „пукнатина”, 
понеже е принципно, а 
принципното единство е 
нужно, но не е и доста
тъчно. Впрочем, ние има-

основно съдържание е ос
нователната критика па 
партийните и държавните 
"ръководства за тежкото 
положение в страната, из
пълни очакванията на пар 
тийната база и на юго- 

общественост. Всъщност това е и най- 
големият резултат на ГТър 
вата конференция . на 
СЮК.

славската 
Но главните цели, заради 
които бе свикано това го-

ме цял куп „принципни за 
ключеиня”, които остапа-

лямо събрание на югосла
вските комунисти — ясен К. Г.

ТРУДОВАТА ОРГАНИЗАЦИЯ „ДИМИТРОВГРАД” ОБОГАТИ ПРОИЗВОД
СТВЕНИЯ СЙ АСОРТИМЕНТ

Нови кецове „Тибхар
Разбира сс, с времето и качеството 
ще бъде още по-високо.

Бранка Батииич неотдавна пребива
ва' в Димигроград заедно със ~ Славко 
Лучич, комсрчсски директор ма „Рнбо- 
материал" и Мирча Леонтиевич, пред
ставител на тази организация в Бел
град. Тук трябва да кажем, че „Рнбо- 
материал” е ексклузипсн дистрибутор, 
на произведенията ма прочутата занод- 
погермаиска фирма „Тибхар”.

— Пеценявамс — изтъква 
Лучич — че на домашния пазар годи
шно можем да нродадем около 30 000 
чифта кецове „Тибхар”, защото цената 

много по достъпна, отколкого на 
кецове. В нашите 

наскоро ще се намерят първите 
чифта. Засега нямаме право ди ги 
насяме, но доколкото забележим, че в 
чужбина съществува достатъчен инте
рес за новите кецове, 
контакт е „Тибхар" от Сарбрикеп, за 

обезпечим и това право.

ИМ— Високо е качеството на тези ке
цове — казва Бранка Батииич, много-, 
кратна национална шампионка но те
нис на маса.

ното па Съвета па Съюза 
па югославските синдика
ти неотдавна прие заклю
чение, което трябва да до 
принесе за облекчаване по 
ложепието на работника 
в предстоящия период.

кой ис се е съобразил 
със становището на Син
диката мерките на сочиал 
пата политика да бъдат 
приети едновременно с ме 
рките' на Съюзния изпъл
нителен съвет. Затова Съ 
юзът на синдикатите ще 
продължи да се застъпва 
за конкретни социални 
програми във . всички об
ществено-политически об 
щности.

На домашния пазар годишно могат 
30 000 чифта ке-да се продадат около 

цове „Тибхар”
Сътрудничеството между трудовата 

организация „Димитровград
Т7,рговск& организация „Рибомаге- 

залочна преди

и изисст-

Сп мдп катът смята, че е 
исобходймо да бъдат раз 
гледани 
(във всички среди — от 
общината до федерация*

пата
риал” от Загреб, което 
повече от три месеца, тези дни даде 

плодове. Димитровградс.ча- 
започна пробно производст-

Славко
възможностите

първите си 
та гумара
во на нови кецове „Тибхар” по лиценз 
на едноименната фирма от Сарорикеи 
(Федерална република Германия Ь

иай-подходя-ЩИ обувки 
по тенис на. маса, но 

много други спортове

им е 
вносните магазини 

5000
вите кецове са 
за състезателите

из-
Общестнеиа хроника
„БАЛКАИ-КОМПАС” НЕ Е БЕЗ КОМПАС...

СТР. 4

са годни и за 
и за рекреативна дейност.

— Голям брой югославски оргаии- 
произведат 

тенис на мзса *

щс установим

Босилеград
ЕДНА РАБОТНА ГРУПА ПРИКЛЮЧИ С РА-

СТР. 5

заций правиха опити да дакачествени кецове за
казва Бранка Батииич, м-.огОкратпа па- ............ Зафсбск,,я
циопална шампионка по Т ^ |Ш1Ш„р „ рамките па колекцията изде-

1 1 - - Тибхар" и предизвикаха завп-

ТО „Димитров-
БОТД
Димитровград

са, понастоящем 
па „РибоматСриал" от Загреб — но не
прекалявам ако кажа, че новите кецо
ве на „Димитровград” са най-добри.

лия па
ден интерес.

„МАЙСКИТЕ СРЕЩИ” МИНАХА — ОСТАВАТ 
ДИЛЕМИ СТР. 9Прсдраг Димитров

/



ГОРБАЧОВ В МОСКВА\ РАЗГОВОРИТЕ ИЛ РЕЙГЪН ИСЛЕДСТРАНИТЕ
шшДови ЩСътрудничеството има 

европейско значение
' ‘Щ Ф

._.4

&

ждане 4. ' ■{.'*

отвореността 
границите, укрепването 
доверието и разбирате 

"лството, развитието 
стопанското и културно:

Изтъкна

На 4 т.м. в австрийско- принос 
място

ма ИЛИнато туристическо 
Милщат завърши пленар
ното заседание на така на 
речената трудова общно
ст „Алпи—Адрнатик” 
гато министрите на външ- то е, 
ннте работи на страните . цииства представляват

значителен фактор

па на

сбогомко- сътрудничество.
чс националните мал |МО

,р тази общност — Герман
федерална републн за разбирателство 

Австрия, Унгария, Ита лоно сътрудничество. Под 
лня и Югославия — под- чертано с, че активността 
писаха документ под наз- и програмата на ТО „Алпи 
ванне . „Мнлщатско спора- —Адрнатик” са в 
зуменне”. сне с определенията

Изхождайки от между- Конференцията за европе
йска сигурност и сътруд-

ст н
п засп-ската

ка, ствували сериозни разли
ки и оценки за причините 
па регионалните конфлик
ти двамата водачи са кон
статирали, че съществува
щите разлики не би тряб
вало да бъдат спънка 
усилията за конструктив
но и йзаимно действуваме 
между САЩ и СССР. Два
мата лидери са заключи
ли, че разговорите за ре- 4 

стълкновения 
трябва да продължат.

Непосредствено след проведените четири- 
заминаването на американ- 

Рейгън
дневни разговори и 
ския президент Роналд 
(па 2 т.м.), генералният секретар на съветската 
партия Михаил Горбачов му пожелал добър 

„Довиждане". Приключителното

съгла- от Москва
на

народното значение на ре 
тоналното сътрудннчест ннчество (КЕБС) п че по

ради това са и от европей. 
ско значение.

път и казал
си изявление Рейгън завършил е ,,Бог да Ни 
благослови". Нова, т.е. пета поредна среща не

в
во н неговия принос в ра 
звитието на бнлатерални- 
те отношения, министри
те на външните работи са 
изразили готовността на 
страните си и занапред да 
укрепват регионалното съ
трудничество в рамките
на общността „Алпи—
Адрнатик", което дава

възможността не е из-е договорена, но и 
ключена.По време на пребивава

нето си в Австрия, наши
ят съюзен секретар на 
външните работи Буди- 
мир Лончар прие и води 
разговор с представители 
на словенските национал
ни организации в Австрия.

В оповестеното съвмес
тно съветско-американско 
съобщение покрай остана
лото е подчертано, че про
ведената среща на най-ви
соко равнище е значител
на крачка в процеса на 
развитието на взаимните 
отношения. Все пак във 
връзка с някои въпроси 
са останали различните 
становища, които би тря
бвало да се съгласуват с 
откровен диалог занапред 
— изтъкнато е в съобще
нието.

Стратегическото 
жие и занапред остава го
лям проблем. Текстът па 
споразумението за - нама
ляване числото на страте
гическите офанзивни раке 
ти с 50 на сто все още не 
е готов за подписване. 
Рейгън е подчертал, че се

надява до края на годи
ната да се премахнат съ
ществуващите разлики". 
Ако ние в това не успеем, 
надявам се, че тази рабо
та ще продължи моят на
следник", заявил той-

Горбачов и Рейгън са 
подробно обсъдили проб
лемите в областта на чо
вешките права. Заключи
ли са, че диалогът върху 
тази тема трябва да про
дължи „на всички равни
ща” и че трябва да бъл.е 
насочен към максимално 
и цялостно обезпечаване 
на права, свобода и досто
йнство на човешката лич
ност и към укрепване на 
връзките и контактите ме 
жду хората.

Обсъден е и „широк 
кръг" регионални въпро
си. Макар че са се чув-

гиоиалните

СУДАН

Умират от 

глад
РАЗГОВОР МИКУЛИЧ — ВАЙТХЕД

Отношенията укрепват Почти една половина от 
шестте милиона души в 
южната част на Судан са 
избягали в други части на 
страната или в Етиопия. 
Напуснали са огнищата си 
поради гражданската вой
на, глад и пред масакрнте 
на мюсюлманската мили
ция- Най-малко по 30 ду
ши дневно умират от глад 
— оповестяват представи
тели на хуманитарни аген 
цип в Адис Абеба.

Председателят на Съюз- ното сътрудничество меж- 
ния изпълнителен съвет ду двете страни, за някои 
Бранко Микулич на 7 международни въпроси и 
т. м. в Белград прие и во- за предстоящата . среща 
ди разговор със заместни- на седемте индустриално 
ка държавен секретар на най-развити страни в То- 
САщ Джон Вайтхед. Те ронто. 
разговаряха за билатерал-

оръ-

Оценено е че икономи
ческите отношения меж
ду двете страни се разви
ват успешно. Стокообме
нът сега възлиза над 1,5 
милиарда долара.

В НР БЪЛГАРИЯ

Формиран 
комитет за 
човешки 
права

ПО ПОВОД 45 ГОДИШНОТО ОТ ВЕЛИКА 
ТА ЕПОПЕЯ НА НОВ

чнаха да нервират партизаните. Движеха се 
бавно. Наблюдаваха позициите от малка ви
сочина и изглеждаше, че изобщо не се пла
шат па огъня от земята. В един момент 
Драголюб Стоим, командир на охранителна
та рота се разсърди. Сграби една картечни
ца и насочи цевта 
Яша Поповнч това

С„ кратки заряди изпразни

Бомбардирали 

собствените си 

позиции (4)
Преди няколко дни в 

българския' печат е опове 
стено, че в България е фо 
рмиран Комитет за човеш
ки права. Вестниците под 

' чертават, че формирането 
на това тяло, „което с. дей 
ствуването си трябва да 
даде значителен принос в 
развитието на социалис
тическите демократични 
отношения в страната и в 
укрепването на междуна
родното сътрудничество 
в областта на хуманност
та" е намерило широка 
подкрепа от всички обще 
ствено-политически у орга- 

. низации в България.
Подчертано е, че актив

ността на Комитета най- 
напред ще се насочи към 
изменения и допълнения 
на законопредписанията, 
отнасящи се до социални 
те и политически права 
на гражданите.

нагоре. Неговият дргугар^ 
така описва:

последата
пачка патрони срещу самолета, който лете
ше над нашите глави. От самолета блъвна 
черен дим. Самолетът насочи нос към зем
ята и под остър ъ^ъл почне да пада. Бой
ците на позицията почнаха да викат:

— Халал вера, командире!
— Осевапил си се!
—Научи ти на ум, командире!

Усмивки на измъчените лица. Отдавна 
вече не съм видял тези хора така да се 
усмихват, да изразяват възторг за успеха, 
който постигна един човек, техен другар ..

Пише: Драгища Радованович V
В течение на офанзивата партизанските 

сили често биваха в непосредствен контакт 
с врага. Благодарение на това командирът 
на Първи баталиои на . Маевишка бригада 
Милен ко Цвиткович, успял да открие фаши
сткия сигнал за насочване на самолетите. 
Това нещо много вещо използува. Когато 
германските „щуки" почнаха да кържат 
над Тровръх и Хунич, Миленко с ракети оз
начи
виха още един кръг, и тогава 12 
своя смъртоносен товар изсипаха върху гер
манските позиции.

Малко по-късно, на 8 юни фашистите 
нападнаха от всички страни. Техните разуз
навателни самолети наричани „щъркове" по-

ТИТО Е РАНЕН

В най-критичните моменти на битката 
край Сутйеска другарят Тито реша Върхов
ния щаб да тръгне през Милинкладе 
Балиновац, след Първа дивизия. И, 
кайки охранителния, баталион и обоза, кои
то се готвеха да тръгнат. Върховният 
дант прехвърли шмайсера 
бинокъла, батерейката, торбата

позицията на врага. Самолетите напра-
„щу.ки”

към 
не ча-

комен- 
през рамо, взе 

с картите и
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ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО ЗАСЕДАНИЕ НА МОК НА ССТН В НИШ

С ПО-ГОЛЯМ ОПТИМИЗЪМ КЪМ БЪДЕЩИТЕ ЗАДАЧИ
За председател бе преиз лия за преодоляване « “Ч “"И"

бран Радое Костич а за стоян„ето в Косово 
секретар Миодраг Станко- _ Задачите не бяха ле

п сни, пък и нашите
С разглеждането

ВРЪЧЕНИ ДИПЛОМИ НА 
КУРСИСТИТЕ НА МОК 
НА СКС В ЛЕСКОВАЦ

на съ инициативно.
Спирайки се на най-но-

а Станимир Стаменкович, 
член на Председателство 
то на РК на ССТН в Сър 
бия, за промените, които 
трябва да произтекат от 
Конференцията на СЮК. 
Председателят на МОК на 
СКС Властимир Потич об 
ширно говори за актуал 
ните политически задачи 
през лятото и есента, ко- 
гато трябва да се осъщес 
твяват становищата на Ко 
нференцията на СЮК.

Въз основа на, съдържа 
телните разисквания бе 
заключено да се допълни 
програмата за предстоя-- 
щата едногодишна актив
ност на МОК на ССТН

Делегатите единодушно 
преизбраха Радое Кос
тич за председател на 
МОК на ССТН, а на засе
данието на Председател с 
твото за секретар бе преи 
збран Миодраг Станко 
вич.

Нов випусквите мероприятия на Съю 
змия изпълнителен съвет, 
Костич

успехии прие 
мането чна отчета за двого 
дишната си работа и про 
грамата за работа до юни 
1989 година, делегатите на 
МОК на ССТН в Ниш на

като важна зада
ча на ССТН посочи моби- нализация за по-бърза стаби 
лнзация на стопанските 
процеси, а като основа за 
това подчерта становища
та от 8-то и 9-то заседа
ние на ЦК на СКС и Кон 
ференцията на СЮК. Със 
своите активности сред 
масите ССТН трябва да 
внася оптимизъм, повече 
да афйрмира положител
ните процеси и резултати 
и много повече оцколкото 
досега да изпълнява конт
ролната см функция при 

са оценяването на ръковод
ните кадри.

В разискванията Стоян 
Йованович, делегат на 

че СУБНОР говори за необ- 
съюз, ходимостта от потпоследо- 

вателна роля на местна
та конференция на ССТН,

подготвенизаседанието 
на 6 юни т.г. дадоха безре 
зервна подкрепа на стано 
вщцата от неотдавна със
тоялата се Първа конфе
ренция на СЮК

състояло се

кадри
ф Дипломите на курси 

ститс връчи Светислав 
ТРАЙКОВИЧ, изпълните 
леи секретар в ЦК на 
СКС

През изтеклия двогоди- 
шен период Междуобпти 
нската конференция 
ССТН в Нишки регион, не 
йните органи и облици на 
действуване са развили за 
бележителна политическа 
активност в сложните ус 
ловия на икономическата 
криза, усъвършенствува- 
нето на политическата си 
стема, в постоянната уси-

на Р. Костич

в изтеклия период не 
внушителни — каза в уво 
дния доклад председател
ят на ‘ МОК на ССТН Ра
дое Костич н добави, 
Социалистическият 
и в такива условия дейст
вуваше континуирано

В Лесковац на о юни по 
тържествен начин бяха - 
връчени дипломите ма 
курсистите на 12-ия випу
ск на политическата шко
ла при Междуобщипската 
конференция на Съюза, на 
комунистите в Южномо- 
равски регион. В този ви
пуск са подготвени 44 кур 
систи, от които 52,3°/0 са 
работници и селскостопан 
ски производители, 17 мла 
дежи и девойки и 12 же-

и Ст. Ст.

РАЗИСКВАНИЯ ПО РЕОРГАНИЗАЦИЯ НА НИШКИ РЕГИОН И ОБЩИНИТЕ В НЕГО

шест общини?ма
работнатаки регион и 

група на Скупщината на 
СР Сърбия, задължени за

йство представителите на 
всички шест общини, чи 
ето премахване се прегша 
га бяха против това пред 
ложение. Изнесени са ре
дица и аргументи, че пре 
махването значи и стопан 
ско и друго изоставане на 
тези части в региона.

ф РАЗГОВОР С РАБОТНАТА ГРУПА НА 
СКУПЩИНАТА НА.СГ СЪРБИЯ ф ПЪРВОТО 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ Е ДА СЕ ПРЕМАХНАТ ИЛИ 
ПРИСЪЕДИНЯТ КЪМ ДРУГИ ОБЩИНИТЕ 
ЖИТОРАДЖА БЛАЦЕ, МЕРОШИНА ГАД- 
ЖИН ХАН. РАЖАН И ДОЛЕВАЦ

ни.
Дванадесетте випуска 

на марксическа подготов 
ка в СКС с успех са за
вършили 720 членове на 
Съюза на комунистите, 
предимно работници, от 
които 298 младежи гГ де 
войки и 133 жени.

съставяне на окончателно- 
предложение на тази рсо 
рганизация. Да напом- 
ннм, че тази активност е 
раздвижена на Осмото и 
Деветото заседание на, 
ЦК на СКС в рамките на 
мерките за намаляване па 
работните места и функ
ции и твърде големите ра 
зходи на администрация-

По инициативното пред 
ложение на Скупщината 
на СР Сърбия вече до 
края на годината би тряб 
вало да се приеме реше
ние за премахване и при
съединяване към други 
общини на шест обществе 
но-политически общноеш 
на територията на Нишки

регион. Според първата 
версия на документа това 
са общините: Житораджа, 
Блаце, Мерошина, Гад- 
жин хан, Ражан и Доле- 
вац. За това и за по-инак 
во функциониране на ме- 
ждуобщинската регионал 
на общност е разисквано 
от представители на Ниш „

Представителите пък 
работната група, зачи 

тайкп. изнесените данни, 
обещаха че ще имат венч 
ко това предвид при окоп 

' чателното предложение за 
В разискванията за но- реорганизация на общини 

вото териториално устро те в Нишки регион.

Говорейки на тържест
вото СТОЯН ПЕТКОВИЧ, 
директор на школата 
тъкна, че броят на жени
те все още 
чен, ако се има в предвид 
обществено-политическо
то им ангажиране във вее 
кидневния живот.

ма

113-

е недостагь-та.

ти. Хвърлиха бомби и отлетяха. Колоната 
тръгна нататък покрай гората с високи и 
дебели букн. Около тях гранатите къртеха 
дърветата.

Тогава пак се появиха самолети. Група 
бойци с английския капитан тръгнаха към 
гъстата гора, а другарят Тито с личния си 
телохранител Ристапович и останалите бой
ци тръгна вляво. Взривовете на самолетните 
бомби отново разтръспха планината. Една 
от тях улиучи близко капитана Споарт п го 
разнесе е група бойци. Друга, с трясък, рад
иа па няколко крачки от Тпто. От пръст н 
дим в първия момент нищо не се виждаше. 
Когато се вдигна димът всички погледи бяха 
отправени към мястото, където беше Вър
ховния т комендант.

— Жив е! — извика някой.
— Ранен съм! — чу се спокойният глас 

па другаря Тито, който се държеше за ръ
ката. Край него лежеше кучето Лукс, усоето 
винаги вървеше с него и го бе защитило с 
тялото си.

Бойците дотичаха. Не чакайки да му 
превържат раната, другарят Тито се вдигна 
полека п тръгна. След петдесетина метра 
спрр. Охраняващите го му помогнаха да съб
лече мундих. Ръкавът бе натопен с кръв, 
която течеше от мускула на рамото.

Бол но гледач ката го веднага превърза и 
к о л о и ата 11 родъл ж н.

Политическата 
през изтеклата учебна го 
дина е работила по нова
та, изменена и допълнена 
програма и според думи
те на Петкович, тя е поле 
зей вид на" марксическо 
образование на младите 
комунисти.

школа

„Програмата е1 рсализи- 
знанйята,рапа, а дали 

получени по време на обу
чепнето ще сс прилагат 
на практика, в най-гол яма 
степен зависи от вашата •
1111Д11В11 Ду аЛ На ПОДГОТОВКИ
п лично ангажиране, из
тъкна между другото Све 
тпелав Трайкович, изпъл 
нителен секретар на Цен
тралния комитет на Съю
за па комунистите в Сър
бия- .един взвод бойци и личнататръгна напред с

си защита.
Около колоната, която през гората во

деше Върховният комендант, почнаха да па- 
Надписнала бе опас- 

бойиите и другарят 
да дей-

Обръоцайки се към кур 
снетите Трайкович подчер 
та, че Съюзът на комуни 
стите в тях вижда нови 
радетели в провежданото 
па Програмата на СЮК.

И. Момчиловци

дат германски снаряди. 
пост и от засади, пък 1

готовиТито държеха орт/жисто 
ствуват. (СЛЕДВА)Наскоро сс появиха и вражески самоле-
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0БЩЕСТВЕ11Л ХРОНИКА
СК в БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА ПОДАГА УСИЛИЯ 
ДА СЕ СТАБИЛИЗИРА ПОЛОЖЕНИЕТО Г»
СТВОТО шш-ниг не е без мис...

Разбира се, и „Балкан-Компас , как- 
то и други организации, се среща с не
малко препятствия; тук-таме направи 
и по някоя грешка, обаче общо взето, 
той здраво държи- основния курс.

КОЙ Е ИЗГУБИЛ КОМПАС?

ТЪРСЯТ ОТГОВОРНОСТ 

Н СМЕНЯВАНЕ
11

С ОСЪЩЕСТВЕНИТЕ делови резул- 
пОСЛедицте години ‘„Балкан-" татп през

Компас"- с най-успешната трудова ор
ганизация в Димитровград. Според сра
внителни данни за стопанисваните 
гостилничарско-туристическите
ппзацпп и Нишки региоК заема първо 
място почти по всички.показатели. За- 
воювал си е. високо място и на репуб- Но въпреки всичко, колективът на 
ликамско равнище а се числи и към „Балкан-Компас", директора му и пър- 
иай-успешпите основни организации па вичната партийна организация постоян- 

системата „Копмас" и0 бяха па прицел. В края на минала
та година'Председателството на Общи- 

комитет на СКС създаде и ра

на
орга-

всичкнПървото тазгодишно тримесечие почти 
стопански организации в общината отчетоха със загу • 

осем със загуба го приключиха пет колективи.
ООСТ „Слога"т.е. от

ТО Изградил” — 57.5 милиона динара,
— 35,9, ООСТ „Напредък" — 4,7, Автотранспортната

61,3 и ООСТ „Услуга” —1 7,8 милиона 
на СК в тези организации, за

организация — 
динара. За членовете 
Общинския комитет п Председателството му това бе 
още един Сигнал за предприемане па акции

сдружения труд в 
,в Любляна.

иския
ботна група със задача да изучи ра
ботата на първичната организация и 
предложи определени мерки.

Деловите резултати, осъществени в 
първите три месеца па настоящата 
дина н сравнение със същия 
ма изтеклата година ярко свитсделству- 
пат, че постигнатите досега резултати 

„Балкаи-Компас" 
мОже и още по-добре да работи Така 
Общият доход възлиза па 676 934 ОШ 
динара и е с 205 на сто по-гол ям, из
разходваните средства га стойност от 
285 027 000 динара или с 169 в повече;

390 904 784 или по-голям с

положе-
го-нието да се мени.

период
организация в Общите 
служби на ТО 
град” са потърсили да се 

инициативата 
за реорганизиране натру- 

Босплеградска общи довата организация- При 
това са потърсили да се 

колективите си. поиска политическа' отго- 
анализи- порност от деловите орга- 

н оценяват ативност- ни в ООСТ, които с „рабо
тата си дават принос ор- . 
ганнзациите да 
'ват със загуба, 
не планират развитието”. 
На събранието е потърсе
но тези делови органи 
(заб: в ТО „Босилеград” 
стопанисват три стопан
ски ООСТ — „Слога”, „На 
предък” и „Услуга") да 

сдружения се сменят от постовете.

Понастоящем първич
ните партийни организа
ции в стопанските и из- 
вънстопански органнза- реализира 
цип и в трудовите общио-

„ Босиле ка ОКТези дни Председателството
работнатанана СКС обсъди отчета 

група и предложените от нея преценки 
И докато 7 от 8 членове на 

Председателството се съгласиха със за
ключенията, предложени от работната 

имаха дори и забележки, че са-

пе са случайни и че

и изводи.
сти в
на разискват за - положе
нието в 
Същевременно 
рат
та и приноса си за према
хване на трудностите и су
бективните слабости в

група,
мо се говори за отрицателното. За по
ложителното в работата на колектива 
и партийната организация не е казана 
пито дума. Само бившия председател 
на Общинския комитет на СКС Мла
дей Димов имаше друго становище.

доходът е 
235 па сто, а чистият доход е увеличен

277 678 833с 218 на сто и възлиза на 
динара.1 Осъществената акумулация на 

от 140 116 449 е с 336 на сто

стопаиис-
понеже

СТОЙНОСТ
по-голяма от лапи и представяна 34%> 
от общата акумулация в общината, а 

доходи са 215 568 или

средите си. Това им на
ложиха не само обстоя
телствата, особено на чле
новете на СК в стопански
те организации,^ но и Об
щинският комитет на СК, 
който обсъждайки поло
жението 
труд в общината (на 15 
април т.г.) потърси да се

И този път, както и много пъти
„Бал-средните лични 

с 144 па сто по-високи от същия пери- досега, гой се опълчи срещу 
кан-Компас" с предложение работниче
ският съвет да смени директора, а ОК 
на СКС да разпусне първичната партий
на организация- Стана ясно, че Димов

од па миналата година.

в

Признания е гоя, който и досега не даваше мира 
на „Балкан-Компас”.Най-зле е положението. 

положат нови усилия ида в ТО „Изградня”- Тази 
се премахнат слабостите. строителна организация 

-Същевременно той потър- досега работеше на няко- - 
си от партийните органи- лко обекти в общината.

*■ зации последователно да Нови възможности за то-

Поради липса на място, ще по 
сочим само някои от признания» 
които през последните две години 
получи „Балкан-Компас" и отде 
лнк работници. Този колектив е 
удостоен с:

Признание със сребърна ПЛА 
КЕТА от Угопрогрес—Белград — 
за качествени услуги в туризма;

Туристическия 
качествени

ЕДИН СРЕЩУ ВСИЧКИ!

Последното най-ярко. потвърждава и 
самия Димов. Не му било достатъчно, 
че е сам срещу седмина от Председа-

реализират и' становища
та на Осмото заседание 
на ЦК на СКС.

ва сега няма и се налага 
работа да се обезпечи във 
вътрешността. Но, трудно 
се намира. Работниците 
са недоволни от ръковод
ството. Покрай тази труд
ност преди известно вре
ме работниците почувству ~ 
ваха още една: вследст
вие закона за ограничава
не на личните доходи и 
изказаната загуба, заети
те в тази организация пре
ди една седмица за април 
и май получиха „загаран- 

личен доход, т.е. 
по 88 хиляди динара. Ту
кашните строители не са 
доволни от такова разпре
деление (сега в касата' 
имат средства) и търсят 
да се прилагат критери
ите за разпределение на 
дохода според резултати
те на труда. В организа
цията подчертават, че се 
полагат усилия сегашните 
трудности да се понесат.

телството при приемането на отчета на 
работната група, а на заседание на Об
щинския комитет на 18 майЧленовете на СК в сто- упорито
настоява в дневния ред пак да се внесе 
„Балкан-Компас”. След като му било 
отговорено, че- този 
наНПредседателството, Димов

панството, на партийните 
събрания изтъват различ
ни проблеми и специфич- 
ности. Всички досега про
ведени събрания 
имат. ^дна обща характе
ристика: търси се по-голя
ма отговорност от всички, 
а за някои, делови органи 
да се сменят. На партийно
то събрание в „Услуга" на

ПОВЕЛЯ на 
съюз в Сърбия — за 
услуги в туризма;

БЛАГОДАРСТВЕНА грамота 
от Туристическия съюз в Югос
лавия — за качествени услуги в 
туризма на хотел „Балкан".

ЗЛАТНИ ЗНАЧКИ на „Комп
ас” получиха Илия Петров и Йор 
дан Димитров. Слободан Стан
ков е получил сребърен медал на 
съревнованнетио на готвачи във 
Върнячка баня и Сокобаня, а Ве- 
сиа'Момчилова е получила сребъ
рен медал на съревнованието на 
готвачи в Сокобаня н т.н.

въпрос е изясен 
и по-на-

обаче татък упорствува, получава 
картонче" и му се отнема думата. Не
доволен, той продължава да се заканва 
с ЦК ма СКС

„жълто

и така нататък.

Посочихме само няколко довода за 
поведението па Димов във 
„Балкан-Компас”, макар че 
много. Но и толкова 
се повдигнат

връзка с
■ пример е потръсено трудо
вата дисциплина да се изди тиран” 
гне на по-високо равнище 
и повече да действува са- 
моуправителният работ-

има още 
е достатъчно да 

някои въпроси: не е ли 
време Общинският комитет на Съюза 
на комунистите в Димитровград да се 
диференцира от довчерашния 
седател? Дали за него

нически контрол, особено 
- в следобедните и делнич

ни дни когато значително 
-число тукашни майстори

си пред- 
не е в сила де

мократическия централизъм? Как Ди
мов мисли да изнася единЗа успешното стопанисване и пости

жения в областта на туризма и гостил- 
ничарството „Балкан-Компас”' получи 
редица признания. Признания получа
ваха и директора на организацията, и 
отделни работници. Последното приз
нание което „Балкан-Компас" 
беше признание на общинския ринди- 
кален съвет в Димитровград по случай 
Първи май, в което се казва, 
признание им се присъжда „за предан 
и последователен принос в работата на 
синдикалната организация, за предан- 
ност към работническата класа и соци
ализма, за усилия, положени в изграж
дането на нашето самоуправитеяно об
щество”.

въпрос на 
по-високо равнище, когато в собствена
та база е загубил подкрепа?непозволено оказват услу

ги на населението. При
Чудно е как Димов след като тол: 

кова се вре в „Балкан-Компас” не за
белязва и някои други неща, като. на
пример: кой е виновен, че обектът на 
„Балкан-Компас" 
бъде достъпен —

това се явяват поне два 
въпроса трудовата ор
ганизация няма достатъч
но работа, а те създават

получи

допълнителен доход (ня
кои без него трудно, ще свъ 
жат краищата само със 
„официалната заработка") 
и не заплащат данъчни 
облагания на обществото. 
В първичната партийна

на Градини вместо даОчаква се ОК на СК 
наскоро пак да обсъди по
ложението в стопанството 
и доколкото се наложи да ' 
предприеме нови крачки.

че това
е откъснат като пуст 

остров и може да се види само 
молет? Сигурно 
„Балкан-Компас" щеше да осъществи 
още по-хубави резултати.

от са- 
беше така,ако не

х
В. Б. V I Матея Андонов

СТРАНИЦА 4
БРАТСТВО * 10 ЮНИ 19*8



СЕСИЯ НА ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА В БАБУШНИЦА
НА 19 ЮНИ ТАЗИ ГОДИНА

Отговорност преди всичко Събор на »Славче«
Съгласно приетата Програма -за тазгодишното 

гранично сътрудничество между Босилеградска 
община (СФРЮ) и Общинския народен съвет на 
град Кюстендил (НРБ), съборянските 
на двете общини

На състоялата се на 6 ходимостта от 
.нето ма мощностите 
това детско заведение, с 
оглед все по-голям брой 
родителите търсят да" да 
двт децата си на органи
зирано възпитание.

разширява коимисии
се договориха, тазгодишният 

грайичен събор на местността „Славче” край село 
Извор да се проведе на 19 юни т.г.

Съборът ще бъде открит е 7 часа сутринта, 
а закрит в 17 часа.

Съогласно договора, на

ра, понеже имат имущест 
во, нито пък може да ги 
препусне на незавидната 
им съдба.

По отношение на физи
ческата култура 
тите се съгласиха, че в та 
зи област* през последните 
години чрез
мооблагаие са постигнати 
сравнително добри резу 

- лтати. Изграждането на сп

юни т.г. съвместна сесия 
на Общинската 
на в Бабушннца на дневен 
ред бяха няколко твърде 
важни

наскупщн-

въпроса: отчет за 
състоянието и проблеми
те в областта на общест 
вената грижа за

делега-
събора ще се прода

ват сувенири и различни видове стоки за домаш
ни потреби. Ще бъде изпълнена и съдържателна 
и разнообразна културно-забавна

Твърде незавидно 
ложението на така

децата, 
защита и фи

зическата култура, 
формация за снабдеността

е по- местното сасоциалната нарече
ните „социални случаи" 
в общината. Бабушнншка 
общкна е екстремно нера 

хранително-вкусови звита и не е в състояние 
да задоволи все повече ра 
стящпя брой на онези, ко 
пто търсят материална по, 
дкрепа. Населението, 
бено на село, застарява н 
остава без основни средст
ва за поминък. Мнозина 
от тях обаче разполагат с 
имоти, които не

програма, в ко
ято ще участвуват известни югославски и българ
ски изпълнители на народни и забавни песни и 
танцови състави.

ин-

на населението с най важ
ните ортния център в Бабушни 

па не върви с 
темп главно поради растя 
щитс цени, но вече са съз 
дадени основните 
тавки и

Както и досега за югославските граждани за 
идване на събора е нужен само личен паспорт.

желанияи промишлени, изделия, 
както и информация за. 
състоянието в 
въдството в общината.

м. я.
животно- прсдпос 

този въпрос даосо-
ИНФОРМИРАНЕТО В РЕДОВЕТЕ НА СЪЮЗА НА 
КОМУНИСТИТЕ В

се уреди.
Разискванията по разви 

тието на животновъдство
то бяха най-бурни, поне
же делегатите от село из-

И в уводните изказва
ния на председателя на 
скупщината Славолюб Ми 
ладинович, и в разисква
нията на делегатите, най- 
често изтъкваната 
ма за подобрението на по 
ложението във всички об 
ластн бе изостряне на от 
говорността на компетент
ните върху разрешаване
то на наболелите пробле
ми в тези области.

Състоянието в детската 
защита, както бе отчете
но,* от година на година 
се подобрява 'и обхваща
нето на децата в детската 
градина е все по-голямо. 
Изтъкната бе обаче необ-

БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

Все още има слабостижелаят
да отчуждат в полза на несоха редица забележки 

за работата на Ветеринар 
мата станция и земеделс
ките кооперации. За съ- 

от . жаление ръководните хо 
ра в тези организации не 
бяха присъствуващи на 
сесията, така че много въ
проси останаха без отго- ,Общинския комитет на

СК в Босилеград. Преди 
това този въпрос обсъж 
даха първичните партий-

- земеделскитеаксио коопера
ции, за да получат социал
на защита. Изтъкнато съ 
що така бе, че много' 
наследниците (децата) на

Актуалните идейно-полй 
тически въпроси в обла 
стта на информирането и 
задачите на СК бе основ-

ОС. Сигурно е, че не би
ва и занапред някои пър 
вични организации за
(не)действуването си да
не осведомяват Общине 
кия комитет, органите 
и телата му.

На заседанието бе под^ 
чертано, че една от значи-

ната тема на проведеното 
на 2 юни т.г. заседание на .

такива родители не пзпъл 
няват задълженията си 
към родителите, когпо 
пък от своя страна не тъ
рсят чрез^съда такива гри 
жи. Следователно общи
ната остава с вързани ръ
це :нито може да помог
не на такива остарели хо- -

вор.
Да напомним накрая, че 

сесията бе в правия сми 
съл на думата делова, ко • ни организации в общи

мата, Комисията за инфор 
миране и Председателст
вото на ОК.

телните задачи е не само 
членовете на СК, но и все 
ки трудов човек и гражда 
нин да бъде информиран 
за състоянието в средата 
му и за предприемащите 
се акции за премахване 
на евентуални трудности 
п проблеми. Не рядко тру 
дещпте се в организации 
те на сдружения Щ/д не 
са осведомени за всички 
съществени въпроси. За
това те често не са довол

сто Овмдетелствува за до
брата й подготовка.

Ст. Н.
В съдържателните и 

всеобхватни разисквания, 
в конто участвуваха Гли 
гория Спасов, Иван Васи
лев, Васил Такев, Стамен 
ко Пенев, Симеон Захари 
ев и Чеда Маркович, пзпъл 
пителсн секретар на МОК 
на ч СКС в Лесковац бе 
изтъкнато, че информира 
нето,в редовете на Съюза 
на комунистите все още 
не е на онова равнище 
на което трябва да бъде. 
п да изиграе огромната 
сп роля, която му прима 
длежи. Наистина, резулта 
ти има, по както бе под
чертано, този значителен 
въпрос изисква пови усп 
лпя от самите членове не 
СК п налага то в действу 
напето сп да му посветят 
далече ио-голямо внпма- 

Все още ее чувству 
пат слабости в информи
рането между първични
те партийни организации 
и Общинския 
па СК п обратно, 
ред тази слабост ще се 
премахва и чрез по-гол я- 
ма ангажираност на поли 
тическите активисти, кон
то кога то отиват в 1гцрви 
чпите организации да гн 
осведомяват за всички 
ио-змачителпи акции п 
задачи на Общинския ко
митет, разбира се, и за 
всички актуалнн въпроси 
в действувапето на оста- 
1ШЛ ИТС общвСТВС!10-1ЮЛ11- 
тически организации и

В ОК НА СК В БОСИЛЕГРАД

ЕДНА РАБОТНА ГРУПА 

ПРИКЛЮЧИ С РАБОТА
ни от действуването на 
субективните сили. В това 
отношение

Стана практика по-значителните, 
а „спорни" въпроси най-напред да об
съждат работни групи, което е принос 
към демократизирането на отношени

ята

на цялост и покрай другото представ
ляват основа и за утвърждаване па
пенсия
група е подчертала ,че тук няма про
пуски и злоупотреби. Също така е под
чертано, че Тодоров в пенсия трябва

комунистите 
намиращи се на ръковод 
'ни постове-в самоуправи- 
телннте органи и общес-

Работиата(по-висока).

Работната група, която формира Об
щинският комитет на СК в Босилеград 
към края на февруари т.г. със задача 
да изучи „някои факти във връзка с 
поведението на Доне Тодоров", пона
стоящем работник в ОС и секретар па 
Председателството на ОО на СУБПОР 
в Босилеград, приключи с работа и да
де отчет на Общинския комитет. Пред
ложение за изучаване на фактите, пре
ди всичко за статус® па Тодоров като 
член на СУБНОР и за волонтерскйте 
добавъчни (длъжността секретар, а в 
предишния мандат и на председател па 
00 на СУБНОР изпълнява 
ски) и личния му доход даде първич* 
пата партийна организация в -местната 
общност в Босилеград.

В7,в връзка със статуса в борческа
та организация, т.е. кога и въз

песи член, работна*

твено-политическнте орга
низации трябва да се зас
тъпват информирането да 
стане съставна част на 
самоуправлението и 
дава принос в развитието, 
му. Организациите на 
сдружения труд в общнца 
та и обществеио-полцт! 1- 
ческите организации ня 
мат местни информативни 
средства, с .конто винаги 
и на време да информи
рат за иай-актуалинте въ 
проси, с които се занима
ват или с акциите които. 
се предприемат. Затова, 
както изтъкна Чеда Мар.' 
кович занапред трябва 
да се установи по-голямо 
взаимосътрудннчество със 
средствата за масова ни 
формация, преди всичко 
с в-к „Братство", Радио 
Ниш и ТВ журнала, за 
конто бе казано че пзпъл 
няват обществените си

дд замине в края на август т.г.
. . . ДРУГА ЗАПОЧНА

По инициатива на висши партийни 
органи, Общинският комитет па СК 
формира работна група, която да изу
чи доводите па Димитър Янев, съдия 
в Общинския съд в Босилеград, отнася
щи сс до избирането па председател 
па Общинския съд » Босилеград. Янев, 
койЧо бе едни от двама? а 
(бс избран Никола Димитров, съдия в 
този съд) сс отнесъл до органи на ЦК 

СЮК и ЦК ца СКС като потърсил 
преизучат някои въпроси. Преди

, да.

пие.
кандидати

комитет 
3а1 шипа

да се
всичко гой, потърсил отговор па въп
роса ^защо за цего сс с решавало в 
тесни кръгове, а не е допуснато да 
сс изкажат делегатите на Общинската 
скупщина", както подчертал 
суваието в .ОС не е извършено правил
но, т.е. че за новия председател 
съда пс с гласувало необходимото 
сло делегати".

Очаква сс наскоро работната група 
Да изучи въпросите и да даде отчет па 
ОК на СК.

волонтер-

че „1 ла-осиова
на какво е станал 
та група е изтъкнала, разбира сс въз

че Тодо-

па
чн-

основа на официални решения,
НОБ от 15 юпч 1944ров е участник в 

година до края на войната и че е член 
на борческата организация 
1960 година. Волонтерскйте добавки и 

„свързани" в ед-

от преди

В. Б. задачи.
М. Я.личният му доход са
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МАШИНИТЕ ПРИСТИГАТ...
■аявстппянствт==

Ритмично изпълнение 

иа плана
цех, където понастоящем 
се изработва паркет, раз
лични видове дървен 
балаж за потребите на фа 

„Симпо" и „Ал-

стопапсВ изострената 
ка дейност, когато много 
трудови 1 колективи 
щат с редица трудности, 

охрабрение е 
Горската сек-

от чужби- 
псички

С партньори
уточнение новият миксер ЕКМ—160 да зара 

„Тигър"
ам-Запланувано

боти в Деня на
се срспа са

подробности във връзка с 
доставката па съоръже
ния. Договореностите 
почнаха да сс реализират: 
тези днн от ФРГ пристиг-

дпмнтровградска-ята па
та гумара ще задоволяват 

на най-пробирли-
Една от най-важните за 

трудовата орга- 
„Димитровград” 

планов пери

бриките 
фа” от Враня, Дървообра 

комбинат в
истинскоза вистта че 
ция в Босилеград успеш- 
но осъществява производ
ствения си план. Дирскто 
рът па трудовата едини- 

СВЕТИСЛАВ ГЕОРГИ-

дачн на
низания

вкуса и 
вито купувачи в страната 
п чужбина. Тогава

ботватслиия 
Лссковац, мебелната фа
брика в Свърлиг и др.

Покрай това, Горската 
секция от Босилеград, пр 
сз изтеклия период от на 

година завър-

тукв настоящия 
од е'модернизацията, ре 

и подмяна
маха два камиона ст,с съо 
ръжения, а наскоро тряб
ва да пристигне и трети.
II домашните производи
тели доставят или пече са 
доставили поръчеппте Съ 
оръження- Може би един 
стисни ще закъснеят дос
тавките от 
промишленост в Шип. С 
изключение на тази мал
ка неизвестност 
върви според плана п за 
това с реално да се очак-

чс в Деня па „Тигър” 
— 20 декември ще зарабо
III повият миксер 
160, както е запланувано. 
След това трябва.да бъде

Традиционната сре 
' ща между работни
ците на трудовата 
организация „Дими 
тровград” и нишката 
Електронна промит 
леност щс се състои 
на 18 щнн в Ниш. 
Ще бъдат проведени 
спортни състезания, 
а ръководителите на 
двата колектива ще 
обменят мнения за 
усъвършенствуване 
на сътрудничеството, 
което и досега беше 
на завидно равнище.

конструкцията
та на 1 цасъоръжения в тру 

„Валяра”- 
стойио-

ЕВ подчерта, че 
за първото тримесечие от 
настоящата година с рса 
лизираи изпяло, макар чс 
този период с иай-непод- 
ходящ за дейността им.

— През настоящата пр 
олет — подчерта завежда-

плаиътдовата единица 
Проектосметната

модернизацията нър
воначално беше 3,5 мнлпа 
рда динара, по ннфлацн- 

„прибавн” още 3

стоящата 
ши прокарването 
ог Горна 
„Вильо коло" на дължина 
14 километра, за което са 

150 ми

на пъгя 
Лисица къмст па

Машинната
ята й 
милиарда динара.

С това начинание тряб
изразходвани над 
лиона динара.

всичкова да бъдат създадени по
добри условия за правене 
на висококачествена смес, 
следователно и за повиша 

качеството на обув- 
пло

ва,
ване ЕКИ-ппте, упълнителннте 
чн и останлите гумени те 
хннческн стоки на трудо 

организация „Дими извършена репарация па 
ХИ МА—

ще сс прави смес н за 
трудовата организация 

„Обувки, технически сто 
•кн” в Пирот.

вата
тровград”. ‘ Когато се за- старпя миксер 

• 100, който ще сс дозиравърши модернизацията и 
реконструкцията, издели- П. д.автоматически

СУРДУЛИЦА: СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И 
ЗАКОНЪТ ЗА ОГРАНИЧЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДО
ХОДИ щият залесяване ТОДОР 

СТОЙКОВ — залесихме 40 
хектара, а па 145 ха под 
менихме изсъхналите фи 
дамкп, • конто бяха залесе 
ни миналата и поминала 
та година. Залесихме го 
линм в селата Дукат, На 
зърица/ Бистър, Горна 
Лисина и Голеш. За цел 
та изразходвахме над 70 
милиона динара, от които 
5 ма сто са наши средст
ва, а останалите от Репуб 
лика! (ската самоуправите • 
лна общност по горско 
стопанство. За отбелязва 
не е, че целият посадъчен 
материал е наше 
водство.

— По пътя сега вече, 
могат да минават не само 
товарни камиони, но и 
рейсове — добави дирек
торът Георгиев.

Този път, свързва цял 
район с пътя Босилеград 
— Враня, и през Бесна 
кобила, и през Сурдули- 
ца н е от голяма полза, 
п за местното население, 
и за трудовата единица, 
която тук има голяма со 
бствена гора.

Да кажем и това, че в 
Горската секция, с оглед 
па тримесечните резулта 
ти, очакват изпълнение и

НАДЕЖДИ В ЗАКОННИК 

АЛТЕРНАТИВИ
но строителната организа
ция „Зидар"и селскостопа 
мекият комбинат „Власи- 
па—продукт" („Продукт" 
и овцефермата са негови 
основни организации). И 
без евентуалното намале
ние личните доходи на ра 
ботещите в тези две орга 
нмзации са твърде нис
ки, значително са гю-иис- 
ки от средния . месечен 
чист личен доход на един 
работник е стопанството 
ма общината в първото 
тримесечие ма настояща
та година. При „Пети сеп 
тембар" и „Мачкатица" 
проблемът има. други ди 
мензми. Работещите в тях 
имат солидни лични дохо

Според първите преценки 6 стопански организа
ции в общината трябва да намалят личните си доходи 
и да върнат взетото над лимита, но това може би и 
няма да се случи доколкото се намери възможност да 
бъде приложена някоя от алтернативите в Закона

Общинският секретари трябва да намалят личим 
ат за стопанство и финан те доходи на работещите 
си в Сурдулица и отговор и да върнат взетото над 

■ ните лица в стопанските лимита. Това са: „Зидар”, 
организации са направили „Пети септембар", „Мач- 
опит да преценят какви V катица”, „Продукт", овце 
ефекти ще има приложе- фермата „Власина" и тру 
нието на Закона за огра- довата общност на „Вла 

- • ничение на личните до- сина—продукт". Предста
ходи. Първите им прецен- вителите на тези органи 
ки обаче не са достатъчно зации мислят (по-точно: 
сйгурен показател, поне- надяват се),,че въз основа 
же в организациите все иа допълнителните напът- 
още съществуват недоу- ствия организациите им 
мения във връзка с мето ще изпълнят условията за 
дологиятд за изчисляване приложение па някоя от 
на данните от значение за 
последователното прило
жение на Закона. Очак
ват се и допълнителни на 
пътствия, с които трябва 
да бъде пояснено' при 
кои условия могат да се 
прилагат законните алтер

произ- на производствения план 
през първото 
от настоящата 
дина.

полугодие - 
делова гоРитмично се изпълнява 

п производственият план 
дървообработвателнияна М. Я.

„МАЧКАТИЦА” НАМАЛИ АДМИНИСТРАТИВНИЯ СИ 
АПАРАТ

Два пъти по 10 процентади, които са резултат пресъществуващите законни 
алтернативи и така да се 
освободят от задължение 
то за връщане на част от 
взетите средства за лични 
доходи и да ле намаляват 
„заплатите" или поне да

Броят на административните работници 
леярна „Мачкатица” в Сурдулица е намален с 20 на 
то. Излишните служащи са получили работни 

в производството, на които могат да заработят 
по-високи лични доходи.

ди всичко на увеличения 
физически обем на в стомано-произ
лодството и на повиЩена-

места
много

та производителност на 
труда. Затова намаляване 
то на заработките 
но Закона за ограничение

съглас
Отношениетоим останат на равнището 

от март т.г.
към тази важна задача

щата на Осмото заседание на ЦК на СК в Сърбия все 
още не е иа максималното равнище, понеже 
служащи и работници 
в производството дори 
по-малка заплата на

от станови-на личните доходи може 
да им отнеме основния мо 
ТИВ за успешна стопанска 
дейност.

нативи. -
А именно в тези алтер

нативи е надеждата иа 
шест сурдулишки стопан 
ски организации, които 
според първите преценки

НЯКОИ
в режията не искат да работят 
и при условие да имат тройно 

непроизводствените работни

Доколкото не им се сбъ 
днат надеждите, тези орга 
иизации ще изпаднат в не 
завидно положение, ,особе

места.
К. Г. к. г.
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фг*'' ПРОЛЕТАРИИ ОТ ВСИЧКИ СТРАНИ СЪЕДИНЯВАЙТЕ СЕ1Комунист
Орган на Съюза на югославските комунисти „„„

на Съюза на комунистите в Сърбия Брк°и 1624 Г°ДИНаг я Белград, 10 юни 1988
и

ПЪРВА КОЛОНА

ПЕРИОД НА РЕВОЛЮЦИОННИЯ РЕАЛИЗЪМНЕСПОЛУКА НЛН...
Централният комитет.иа Съюза 

комунисти получи свеобразно 
от Конференцията ма, СЮК: Искахте — 
чухте! И ЦК, и Съюзът/на —
(и обществото) имаха желанието 
браиие иа югославските комунисти 
послужи като основа за прелом в дейно
стта иа Съюза на комунистите и в бор
бата срещу всеобщата криза. Седмиците 
и месеците пред нас ще покажат ще се 
сбъдне ли това желание. От

могат да се отлагат. В тези изисквания и 
оценки на състоянието наистина нямаше 
разлики между участниците в Конферен
цията. Между разликите, които от време 
на време

на 
посланиеВече самото „отказване” на Югославската на

родна армия от участие на централното тържество 
на Деня на младостта — 25 май 1988 година — 
сказа несполуката на концепта и програмата 
голямото представление на стадиона на ЮНА. Оп-

комунистите 
това съ-

под-
предизвикваха реплики, наисти

на нямаше непреодолима пропаст. Най- 
големи бяха разлики в областта на изу
чаването на кризата и метода и начина 

преодоляването й- Тези разлики като 
че ли. имаха и най-силен идеен заряд и 
затова трябва да бъдат изучени подроб
но.

на
К!

равданието на представителите на Армията, че е 
останал кратък срок за подготовка 
те упражнения (а не желаят да отделят войниците 
от редовните военни задължения) е- достоен, дипло
матически жест, мъдро (не са пожелали никого да 
обидят), но и неубедително обяснение.

на гнмнастични-
на

това, което
казаха делегатите, може да се направи 
вод, че става дума за нещо повече 
желание, всъщност се касае за 
не. Предложения 
сват. Дори ги имаме премного.

Централният комитет искаше да чуе 
базата. Желанието му се сбъдна над оча
кванията. Именно, получихме влечатлени-

из-Всеки е
Изхождайки 

комитет на СЮК
от това. Централният 
е принуден да отдели 

дължимото внимание на критиката) коя
то бе отправена по негов адес

огмогъл да предположи, че причините за такава кру
пна проява са твърде сериозни. И това се потвър
ди на самото тържество.

Тазгодишното представление остана без 
съществени особености, които и като съдържание, и 
като поръчение изпълняваха досегашните тържест
ва. Изоставен е Тнто

изисква-
и напътствия не ни лип-

и по адрес 
па неговите органи. Получи се впечатле
нието, че' делегатите бяха най-единодуш- 
пи именно в това отношение. Критиката 
им беше безмилостна, но е необходимо да 
се каже, че забравяха да „измерят” със

онези

като идея и синоним на 
най-големнте стойности на югославската революция; 
изоставена е Югославия (на представлението бяха 
участници от три републики), изостана окончателно 
и ЮНА също така символизираща единството на 
страната и нейната младост. Една традиция е пре
късната драстично. И разбира се отзвуците в обще
ствеността в' повечето случаи са неблагоприятни. 
Има п похвали за голямото балетно представление,

ето, че всеки делегат е донел изказване
то си в джоба си. Мнозина го казаха, 
някои го дадоха, а останалите се върнаха 
без да са казали дума, понеже недостиг- 
на време. Личи, че за работата на Кон
ференцията бяха малко и пет, а камолп 
три групи.

Ръководството на СЮК също така 
.очакваше остра дискусия- И това жела
нието му се сбъдна. Дискусията беше 
твърде критична и остра, откровена,. без 
косъм на езика. Онова, което може би е 
изненадало Централния комитет е — раз
нообразното съдържание на разисквани
ята н острият топ на изказванията. Има
ше оратори, чцито думи ще бъдат забра
вени бързо, но имаше и такива, конто 
изнесоха истински анализ па положепие-

същия аршин и непосредствените си ръ
ководства.

Онова, което в това отношение има
ше някакво специфично тегло, са различ
ните мотиви на критиката. Именно, все
ки критик отразяваше характеристиките 
па собствения си регион. Тази критика 
не беше в съзвучие с • една такава конфе
ренция- Напротив, с нея се характеризи
раха и конференциите на СК в републи
ките и затова не ще и съмнение, че тя 
представлява ново качество в съзнанието 
па СК. Този вид критика е окончателно 
скъсване с така наречения „революцио
нен идеализъм" и вместо него на сцената 
с бърз!Г крачки излиза „революционният 
реализъм", който се оптива по нов начин 
да оценява колективната и индивидуална 
отговорност. Трябва да се признае, че 
това е ново и важно качество.

Подобно се говореше и във връзка с 
преодоляването на кризата. Бяха изнесе
ни предимно единодушни възгледи по 
въпроса за политическата и стопанска 
реформа. Имаше само различни нюанси. 
Едип се застъпваха за спешни реформи, 
макар че при това може би и не бяха 
достатъчно ясни и не представиха доста- 

СК. А тъч но аргументи; други свръзваха изис
кванията си с по-широката политическа 
п обществена среда, застъпвайки се ре
формите да бъдат извършени по демо
кратически начин и с участието на цело
купната обществена база.

Най-големи разлики възникнаха в 
разискванняа във връзка с третата ре
форма — обновлението на СК. Едни са 
я разбрали като Някое опитано „револю
ционизиране” на СК, което трябва да 
„изглади” всички проблеми. Други пък се 
застъпваха за възобновяване на СК чрез 

е задълбочаване на демокрацията, която 
ще му възвърне авторитета и ще му да
де възможност да се раздели с държава
та II да предложи на обществото прием
лива развойна програма като изход от 
кризата; Тези разлики са твърде сериоз
ни и затова Централният комитет тряб
ва да им отдели дължимото внимание.

Още повече, че тези разлики бяха 
пан-големн когато се наблягаше за спло
тен СЮК. Наблюдаван през призмата на 
разискванията, въпросът за единството в 

(На 4-та стр.)

някои казват и оригинална художествена изява. 
Може би това е и налице. Но за нашите хора, за 
всички югослав^чи, тържеството на стадиона па 
ЮНА все още е повече от обикновено, макар и 
най-успешно представление. Това бе събитие от из
ключително значение, което с най-голямо внимание 
е очаквано и следено в Югославия- Това беше лич
но дожвяване, но и манифестация с широко обще
ствено значение, със смисъл и поръчение. И всич
ко това изведнъж е прекъснато, па огромната зри
телна адитория на стадиона и пред ТВ екраните 
и сама се почувствува обеднено.

Дали трябваше така да се направи? Отговорът 
вероятно ще даде младежката организация и непо
средствените създатели и организатори на предста
влението след обстоен анализ на неговото съдържа-

то ни.
Широтата па разискванията трябва да 

послужи па ЦК па СЮК за обективна 
оценка на моменталното състояние па 
съзнанието в Съюза па югославските ко
мунисти. Личи, чс това състояние не 
съотвегствува па фактите/ които бяха 
утвърдели в периода па подготовката и 
з навечерието, па Конференцията. То е 
по-бурно, отколко го можеше да се пред
положи, а представянето му беше мно
го по-силно, огколкото па състоялите се 
републикански- конференции на 
това показва нещо.

ние, приема и отзвука, които има на стадиона и в
обществеността.

Никой разбира се не оспорва необходимостта 
от промени в съдържанието и формата па такива 

и особс- 
освс-

лредставления/ които имат дълга традиция
Напротив необходимо е да се 

обогатяват с нови значения на епохата, в 
която се изпълняват. Но. това не означава да 
отхвърлят всичко онова, което представляваше при-

смисълт па изпълни

ло значение, 
жават и

се
Преди всичко, показва се, че в базата 

СК (н ие само в поя, по и в общест
вото като цяло) е парастпало критичното 
отношение към кризата. През тази прпз- 

пастана масово критикуване и изиа- 
мираие па виновници за кризата. Крити
ката е насочена най-много към федера
цията п съюзните ръководства (включи
телно и къ№ ръководството па СЮК), а 
много по-малко към пнжестоянцитс инста
нции. Като се критикуваше все и вся, се 
забравяше самокритиката, която иич 
необходима твърде много. Имаше и пзка- 

от живота и

пачина за тяхното наставаме и 
вале. А това е направено с тазгодишното предста
вление. маКогато имналата година бе прие то решение го 

носене Щафетата па младостта, 
каквито са тези, попс- 

за такова решение

за прекъсване па 
нямаше жестоки реагиралия, 
же причините и аргументите 
бяха убедителни и обществеността ги прие като ос-

съствстнатаиователни. На Щафетата е намерена
замяна.

се озовахме, подел-Времето на криза, в което 
бите и разединеността 
пространство само са нова причина да се подсиля!

символ на пай-големи-

широкото югославскопа
звания, коиго са далече 
действителността, с примеси па догмати- 
зъм, демагогия, ппдоктрипиция, кампани
йно отношение към кризата и преодоля
ването й, и но един или друг начин от- 

извсстнитс идейни (и други) ра-

акцентите върху Тнто, като 
те стойности на югославската революция,

Югославия и нейното еди- 
свободага, равноправието и

па и
символ на младостта; на 
нство като гаранция на 
бъдещето па всеки човек и па всички нейни народи 
и народности. Това можахме да чуем и на заклю
чителната Конференция па СЮК, която тъкмо Вър
ху тези стойности и за единството па Югославия

разяваха
зликм в СЮК.

В разискванията единодушно бе ,оце- 
мс може да се работи,пепо, че така вече

необходимо да се меняват и проме- 
мпого неща, че реформите вече

че е 
пятинсистираше. нсСано Кържавац
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особено па Председателството му. перцето е отслабнало, но не с и 
ггТш- тн е смятат че всички о.р- загубено. Искам да кажа, че гова 
Ь са па^отговории по-бьрзо и е и критика и шанс за Ръководст-

_ подчерта „о-носледователио да се осьщест- вата «а "3^п“ому
пеобходимбет- -- Г Р- ЖиГн^Ге. Те нос

—..... ..
югославските ществена реформа.

Сега се налага да се организи 
раме щабно' от основните органи 

местните общности, об- 
и регионите, до републи- 

иокрайнините и федераци
ята, да не губим време и да захва 

които сн девиз, ал>

ОТ КОНФЕРЕНЦИЯТА НА СЮК

Най-остра критика по
идейната борба на СК е 

сдружения труд иИВАН БРИГИЧ: Главна насока 
борба за по-нататъшно развитие на системата на 
социалистическото самоуправление
Изтъквайки, че -работната гру

па за изготвяне на становищата Бригич — 
се е потрудила да изрази осиов- та от основни 

' ното съдържание па дискусиите ми п политическата
на Конференцията, Иван. Бригич, Недвосмислено е становището, че да со постига 

" ™ ” реформата по може да бъде само и действувансто
стопанска, по и обществена, сле- комунисти върху задачите, 
цователпо цялостна, и това е оз- обезпечават по-бърз изход 
начеио като най-важно условно ществепо-нкопомичсската 
за изход от кризата. Конституци- Конференцията много ясно каза, 
опийте промени трябва да допри- че главната насока на 
песат за укрепване па единството, борба па СЮК, е борбата за 

Съ- ннтегритста и устойчивостта па нататъшно развитие ма системата 
нашата самоуправнтелиа общност, па сдружения' труд и па социа

листическото самоуправление, 
По-нататък Бригич обясни, че тъкпа между другото Бригич.

на

ве-Конфсренщздта 
изтъкна

промени и рефор- се I

цапостигнатаказа, че в дебатата е
степен на единство” по 

изход от кризата.

които 
от об-,,висока 

насоките за 
Единодушно е определението да 
се проведат съществени промени 
в икономическата и политическа
та система, да се извърши демо
кратическо преобразование 
юза на комунистите.. . Търси се

криза, зации и 
щинитс

идейната китс и
по-

нем промени, 
фа и омега 
днес и на становищата

на на нашата политика 
на 'Конфе-из-веност.повече единство, решителност, тво 

рческа и отговорна работа, без-
не^к^баш“с.Сшно°Гш‘ ' Г.ССТЩ кГо“то Ти“ СИЛЕН ДВИГАТЕЛ НА ПАРТИИ- те ^ Ръководствата и

ване на автентичните интереси, ИДТД ДЕЙНОСТ ако се върши вьр У
програми ,върху конкретна и поз

КОНФЕРЕН пата ориентация. Ако в Съюза на 
комунистите има много пасивни.

репцията.
Мобилизацията на члеиове- 

има смисъл

разено определението, че изходът
от кризата еднакво зависи от по и за самоуправителен синтез
дълбочината на обществените про на разнообрази!пЬ инициативи, БОШКО КРУНИЧ:
— * " таичвскХдотюто съотд » ГИ .КТ,ши

ма, с цел да се обезпечи значи- НИЕ В СЮК И НИ ВОДИ КЪМ зираме; само в труда има смисъл 
телно по ГОЛЯМО влияние на ра- ПРОГРЕСИВНИ ПРОМЕНИ да се разграничаваме. Да се раз-
Зотниците и гражданите и да се Можем да кажем, че Копфе- граничаваме по граничната линия
премахва формализъм в решава- ренцията е силбн двигател на це- между труда и оезде.шето. Кон

ференцията е дело:, - договор, ко 
й-то със съдържанието си превъз

се изправяна комунистите да
истината за себе и да сепред

освобождава от идеологическите
и догматичнотопредразсъдъци 

разбиране на социализма.
— Делегатите бяха единни в 

оценката, че в по-развития. свят 
не може да ,се въведе стопанство, 
което не променя наличната стру-

вършн коренни проме-' функции, Бригич особено подчер- тензивна работа през цялото вре-
на единството и ме, пълна ангажираност на всички 

участници в Конференцията, тру
дова дисциплина и време, изнъл

локупната партийна и политичес 
Говорейки за потребата феде- ка дейност и па идейно-политичес 

рацията еппкасио да изпълнява ката ангажираност на всички чле хожда уставната си роля и доп
ринася за мобилизация в този съ
дбовен за нас момент. От този ас

пето.

Имахме ин-държавиите и самоуправнтелните нове и организации.
ктура, не
ни в производството, в унисон с та значението
исканията на технологическия про единението в СР Сърбия, при ко- 
цес и което за това няма възмож- ето както каза, особено се набля- 
ности в сегашните условия на пре га върху последователното прове- нено е демократически и отговор нум на ЦК, но искам да повторя: 
калено непоризводствено погреб- ждане на заключенията от 
ление и ниска материална основа заседание на ЦК на СЮК за Ко- 
на самоуправлението. Оснб»/а за 
такива промени е и в освобожде
нието на творческите инициативи цмя и оживотворяването

пект няма причини за песимизъм.
Председателството на ЦК вед 

нага ще започне подготовка за пле

9-то ни разисквания—
На работните си места се връ- ководства на Съюза на комунис- 

сово. Голямо значение за изход щаме с увереността, че сме разн тите. Тук бе изнесено предупреж- 
от кризата има пълната афирма- еквали без остатък и пардон, от .дение в това отношение и така 

на кон- кровено и твърде критично. Кри трябва да се разберат задължени
и в активизирането на всички ституцията и законите както и тиката беше отправена иай-мно ята на всеки и всички. Единство
творчески потенциали, преди вси- афирмацията на 
чко на знанието, способността и работническо класов 
градивността на нашите хора.

Изтъквайки, че отричането или
изчакването в прилагането на па- — подчерта Бригич — търсят да озно- са предупредени за недосолс отговорна работа... 
зара и стоковото производство, и се осъществява същината на при- твото па членовете и трудещите Сега Централният комитет
нататък би засилвало субективи- нципите на демократическия Цен- се. Общо взето. Конференцията има инициатива. Но 

. зма“ волунтаризма и етатизма, трализъм в СЮК, да се направи тегли напред и според мен това е
Бригич подчерта, че и обществе- решителен завой Във воденето и основната
ното имущество трябва да има осъществяването на кадровата по- е отражение на работнцчееко-кла
своя стойност, че без изграждане- лйтика както и решителна дифе-
то на единен югославски пазар - ренцияция в СЮК. 
няма възможност за по-бърз из
ход от кризата.

това е задължение за всички ръ-

революционния го по адрес на ръководствата на и отговорност в ежедневната пра 
курс на СК и ръководните органи в об- ктика, без големи думи и истори 

ществото. Тази критика беше же чески реминисценции, понеже ни 
Предложените становища стока. Ръководствата на СК сери очаква утрешният ден и тежка и

СЮК.

и нне тук.
уверени, че сме прокарали път на 

й характеристика. Тя акция и ефикасност, отговорност 
и по-интензивна дейност в Съюза 

совото съзнание в Сътоза на ко- на комунистите, трябва да допри 
мунистите и ни води към прогре 
Сцени промени, за които се зас
тъпваме. Едип делегат каза, че до

насяме за необходимото единство 
нашия Съюз на комунистите.

(Из заключителната реч)
Най-остри критики бяха от

правени по адрес на ЦК на СЮК,
в

РАЗГОВОР С ГЕНЕРАЛ-МАЙОР МАРКО НЕГОВАНОВИЧ, НАЧАЛ НИК НА ПОЛИТИЧЕСКОТО УПРАВЛЕНИЕ НА СЪЮЗНИЯ СЕКРЕ 
ТАРИАТ ЗА НАРОДНА ОТБРАНА ПО ПОВОД ПРИКЛЮЧВАНЕТО НА ПУБЛИЧНОТО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА КОНСТИТУЦИ 
ОННИТЕ АМАНДМАНИ В ЮНА • 4 пд кепешици-

Необходими са норенни промени
• Основните стойности и придобивките от нашата револю- в рамките на времето предвнде- запоите

ция не бива да се довеждат под въпрос * С конституционните ре- но за идейно-поктическо обвазо юз и п ^ СЪ’
шения трябва да се създадат условия за по-ефикасно действуване вание. Всеки Месец от януари до Някои скупщини..
на системата, укрепване „а единството „а Югославия и по-бързо април по няколко учебСТасове о.пщ ко.тго шГ.нп"' НаЙ'МН0ГО 
излизане от кризата ппгпетит«,е У ния' които научно се занимават
Публичното обсъждане иа про- СФРЮ,: По този въпрос беседвах- Квания по про^ктоамандманите С °бществен°-политически въпро- ,

ектоамандманите на Конституци- ме с генерал-майор Марко Него- ' р,,™!! проектоамандманите. СИ, участвуваха и на научни сре- .
ята на-СФРю беше във фокуса ванович, ОачалнГна хС^еО- отна“а °^ледниТе^обГтш 'Г И Пуб™ЧНИ

~ “ пр-—
мията къмЩпублич„оЩ. обсъжда- ^се^^Гра^исГвГиятГв въвТедерацНАЙ-ВАЖНА ОБЩЕСТВЕНА 
не се пристъпи като към една от ЮНА ' 7. Ч>еДеРачгаята и промените в ЗАДАЧА
най-важните задачи и то твърде - Публичните разисквания по е'Основни изходни позиции

прие- проектоамандманите на Коцститу- и гаажппнпш Р ишини числящите се към ю1НА
мането на проектоамандманите в' цията на СФРЮ. станаха в поде- ЮНА участвуваха в разгадания ра3исквадИя' ~ подчерта генерал
Съюзния съвет в. СкуйЩицата на ленията и учрежденията на ЮНД та в местните обтпногпт Я" ^егованович — произтичаха от

щ ОС!И, органи- (На З-та стр.)

КОИТО

ус- дманите.
труд, по

па
организирано, веднага след в тези
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Необходими са норенни промени
(От 2-ра стр.)

ресн и безотговорността на някои' 
носители на Когато се касае за функциони- националното 

райето на политическата над класовото и 
водещата идейно- 

политическа роля на СЮК. Бол-
самоуправителни, об

ществени и други функции.
програмните насоки на СЮК, за
ключенията на Дванадесетото за- 
седание на ЦК на СЮК, конфе- ® ЗА 
ренцията на ССТНю,

система
и отговорността., какви са предло
женията за това?

укрепване на

шинството от участниците в рази- 
. ~ скванията смята, че е необходи-
и&ЩО е мнението, че от кон- мо въвеждане на съвет на сдру- 

ституционните амандмани не мо- жения труд в Скупщината на 
‘ каза|тото в пу-. же напълно да се съгледа как да СФРЮ Интересно 

разискване може да се преодолеем слабостите във функ- 
заключи картината на актуалното ционирането 
състояние на съзнанието на чис- 
лщите се кЪм ЮНА до

И ОВЩЕ 'както
практическите потреби и.изисква
ния за по-успешно и по-ефикасно 
преодоляване От цялостта

на обществената бличното 
страна. Всичко

е и предложе
нието вместо израза „граница” на 

на политическата си- републиките и покрайнините 
стема и как отговорността на но
сителите на политически функ
ции докрай Да поставим в зависи-

криза в нашата 
това достатъчно ясно сочи, че в 
разговорите по проектоамандма- 
ните се пристъпи като" към 
възлова задача, като към едно 
дължение от първостепенно 
ченне в този период. Такъв

да
се въведе терминът — „територи
ална компетентност на републики
те и покрайнините”.

голяма
степен да съвпада със съзнанието 
на работническата

една
за- класа и оста- мост от резултатите на работата 

палите трудещи се слоеве. В това им. Смята се, че сега детайлно 
под- съзнание е изразено и значително се регулира само отговорността 

и обективното отражение на кризи- на работниците в сдружения труд, 
сното положение и разбираме 
причините за

зна-
Йзхождайки 

уркепва единството
от стремежа да се

на Югосла
вия и от факта, че политическата 

а политическата отговорност все система не функционира достатъ- 
голямата недостатъчно с дефинирана, чно ефикасно, отделно на равни-'

мотивировка Изтъква се, че единният прин- щето на Федерацията мнозина от 
.... промяна на поло- Унп "а отговорността трябва да участниците в разискванията

жението в страната. Основна по- паж“ 11 за едните и за другите, зиха мнение, че членовете наПре- 
ръа на числящите се към ЮНА е "° ПРП тои аза носителите на по- дседателството на СФРЮ трябва 
от кризата, в която се намира на- литическите функции санкциите да избира Скупщината на СФРЮ 
шето общество може да. се изле- Зи трябвало да бъдат по-строги, по предложение на републиките и 
зие само с укрепването на един- защото и последиците на тяхното покрайнините' чрез тайно гласува-

не на всички съвети; че консен
сусът би трябвало строго да се 
ограничи; че заслужава внимание 
идеята за премахване на предсе-

ход, върху който инсистираше 
организацията на СЮК в ЮНА,, 
даде възможност за твърде акти- на

кризата,
вно и отговорно участие, особено заинтересованост и 
на старейшините и гралщанските за положителна 
лица на служба в ЮНА. изра-

— Кои въпроси, другарю гене
рал, бяха в центъра на внимани- 
сто сред числящите се към ЮНА?

на Югославия върху осно- действувамеството са много по-тежки.ф Исканията и 
на всички числящи се към Арми
ята, както и останалите трудещи 
се, са обърнати към това нашето 
общество час по-скоро да 
от кризата, да преодолее неефи- 
касността в действуването на по
литическата система и да даде въ-

стремежите витс на самоуправлението, равно
правието, братството и единство- Институцията ма отзоваването, 
то и Титови-я работническо-класов която във формалните демокра

ции е много проста, в нашата де-курс на революцията.
_ —• Можете ли да кажете нещо 

по-конкретно за предложенията 
на числящите се към ЮНА за 
промени на Конституцията на

дателствата на социалистическите 
републики и на социалистически
те автономни покрайнини и да се 
превзимат техните функции от 
страна на скупщините на всички 
обществено-политически общнос- - 

Общо е убеждението, че в осъ- Ти; че в колективните 
ществявалето на делегатската си-

излезе лсгатска система е много’ сложна. 
Търси се упростяване на проце
дурата по отзоваването, което се
га е много сложно и много скъпо.

зможиостза най-продуктивно раз- СФРЮ? 
решаване на множество обществе 
но проблеми. Оттам, разбираемо, органи да

лече по-ясно да се прецизира 
делната — индивидуалната отго- 

Д° ворност. •

ф Общо мнение е, че в обла
стта на обществено-икономическо- стема, покрай останалото и пора

ди сложността ,й се стигна 
голяма отдалеченост, между деле-

от-интересованието на числящите се 
към ЮНА предимно е било насо
чено към разрешаването на най-

то устройство трябва по-силно да
се изрази самостоятелната пози- 

належащите обществени пробле- ция на сдружения труд и поло- 
ми.

Мнозинството отгагите и делегациите от делегат
ската база, така че делегатите в участниците 

станови-в разискванията изнесе
обществено-политичес- своята активност най-вече са обър- щето си, че автономните покрай- 

иатп към изпълнителните и упра
вителните органи на обществено- 
политическите общности. Без раз-

жението на стопанството по отно
шение на

разис!щане ката общност. С право се очакваВ публичното 
дойде до ярко

нини п<з отношение на основните 
си функции са изравнени със со
циалистическите

изражение прекаденият нормативизъм и па
на тернализъм на държавата в ико

номическата политика да отстъп
ят място на реафирмацията на 
икономическите закони и самоуп- 
равителиатз интеграция на един- 

деративно устройство, братство и ния югославски* пазар. Изразена е 
единство, равноправие на народи висока стенен на съгласие за по- 
и народности, властта на работни- требите за по-гол яма защита па 
ческата класа, социалистическото обществената собственост, нейно- 

необвързаната то ло-адекватио дефиниране като 
концепцията собственост, а не като „иесобстве-

републики. Бе 
подчертано голямото значение на 

от- адекватното

единодушното определение 
армейския състав, преди вси
чко старейшинския кадър, за 
основните стойности и придобив
ки от нашата революция, за фе-

лика на това, че делегатската си
стема не подразбира просто конституционно де- 
ражсппс ма влиянието на базата, финиране на СР Сърбия и покрай 
но и синтез на тези влияния с це
локупната творческа изява на вси-

нините в нея които същевремен
но хса и конституционна съставка 
на Федерацията.чкн структури ,които съчиняват 

нашето общество, причините на 
тези явления не са винаги в обе- Голям интерес побуди аман- 
ктивните отпори или неразбира- дманът 31, който — както е по-самоуправление, 

външна политика, недоизградеността злато — се отнася до финансира
нето на юНА. Смята се, че с 
предложените решения се обезпе-

ннята, по и в 
на системата.обще- пост”, поради което се сугерирапо всенародна отбрана и

ствена самозащита. Императивно определяне ма титуляр. Набляга по.КОРЕННИ ПРОМЕНИ НА 
се изтъкваше, че тези стойности се към по-ясно и по-прецизно рс- КОНСТИТУЦИЯТА 
не смеят да се довеждат под въ- гулиране па отношенията на су

бектите на стопанисване и към

чава сигурност и редовност във 
финансирането на ЮНА, което е 
в интерес на отбраната на стра
ната, на всички наши народи и 

обоза- народности.

Предложено е да се 
непосредствени избори за делега
тите па всички равнища, 
тел по да има повече кандидати и

въведатпрос, че те трябва да съчиняват
нашето обществено ускоряване на мо.тивисаиостта заосновата на

устройство, че тези основни опре- по-производителен труд.
деления на трудещите се и граж
даните и на всички народи и на- 

, родности в Югославия трябва и
по-нататък да се развиват и укре- във връзка с това па известните

факти е посочвана необходимост- чат в скупщипската система, 
та от отварянето па Югославия 
към международния пазар;

Обща взето/ може да се зак-гласувапето да бъде тайно. Има 
и мнения, че обществено-политичес- лючи че армейският състав дава 

китс съвети трябва да се премах- подкрепа на. проекто конституци
онните амандмани с корекциите, 
конто са конкретно дадени. Чи
слящите се към юНА също така

С оглед па слабата акумулатив- 
на способност на стопанството

ггват. В този смисъл са изтъкнати 
и конкретни искания да се обез
печат условия работническата кла 
са наистина да има решаваща 
роля и обществено-икономическо 
и политическо положение, да се

Как армейците гледат на уре
ждане па отношенията във феде- смятат, чс по-цялостните и по-трай

нит.е решения подразбират промя
на на Конституцията в посоката 

— В армейския състав е проя- па създаване на по-сбит и по
веи особено голям интерес за по- ясен конституционен документ, с 

па отпоше-) който върху по-трайни основи би

ПО- , рацията?ПС-ГОЛЯМА ФУНКЦИЯ 
ГОЛЯМА ОТГОВОРНОСТ

■инте-реафирмират единството и _ 
грацията на югославско равнище, 
по-адекватно да се регулират

Смята се, че някои от I оедло- 
жепите решения в тази област не'/ адекватно уреждане 
са казани докрай и че в това от- , пнята във Федерацията. Дава се били регулирани стратегическите

решителна подкрепа на искания- въпроси във връзка с функциони- 
та за укрепване единството на раието и развитието на Югосла- 

* Югославия във вемчкц области вни като единна държавна и са
на икономическия, политическия, моуиравителна общност на наро- 
културпия и обществения живот. Дпте п народностите, на трудещи- 

то цялостно, социалистическия и като гаранция на

от
говорността и компетентността на ношенис може да се направят по- 
държавиите органи на равнището големи крачки, а да не се доведе 

обезпечи под въпрос класовият интерес па 
разрабо- работническата класа, общсство-

на Федерацията, да се
Конституциоиност, да се 
тят инструментите, с които да. се 
препречи пътя на дезинтеграция- 
та на югославското общество, фа-

топа единство те си гражданите.
самоуправителиият* му характер, .,.ьрСИ се укрепване позицията на 
и някои въпроси за отбранителна- работническата класа, решително 

обществото;
Разговора води

Борислав Вучетнчпремахване на надделянането ната готовност наворизирането на частичните инте-
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“■""се отстои срещу
НАТИСЦИТЕ„Най-голям брой ООСТ щс 

плащат в първото полугодие
основа на средио- 

месеца,

лич
ни доходи въз 
то през първите шест 
увеличено със 139 процента. След 
три месеца основа за пресметваие 
ще бъде средният личен доход в 
периода: първи — девети минала- жеШ1е ще 
та година, увеличен със 132 про- 0ОСТ в Електронната промишле- 
цента”. ' пост, в „Първи май”, „Полет и

Тази разпоредба на новия за- ,, Пирот, алексиначкитс мп-
побужда най-голямо недовол- 11[>0рИ ц още мнозина други.

ООСТ, Втората нелогнчност на
„изгодата” за мнпалого-

чам къдсто е добре работено 
водена „умна” полити- 

и сега ня-
те ние

и къдего е
но разпределението 

ма пречки в унисон с норматив- 
актове, заплатите нормално

причини, върху които
могли да влияят, имали 

доходи през първо- 
па 1987 година.

Т.ПВПП
никак не 
ниски лични
то полугодие

поло-
миого

В едно такова нелогично 
се намерят ка

пите 
да се изплащат.МОК наНа заседанието на 

СКС с председателите па общин
ските

кон
ство, защото всички ония 
които в първото полугодие 
налата година не са делили вепч- дцШппге 
ко, което са осъществили, 
но всичко, което им е пристигало 

отделяли

В Нишки регион, както впро- 
почти ни-

тозм комитети в Нишки регион 
билна ми нем и в цялата страна,

направено поне доняка- 
негативни-

закон е трудови организации, ясно бе казано, че законът 
* УА 1 г . ,ц/ма‘П и чс ()1Т)аШ1ЧС11ИяТа са НС- ЩО НС сстопанисвали със зачубн, нужен к I дс да се неутрализират

22 =,7'=. «V- 
тио”’" “ й:,."™!;: ;ГаГ.™».г« . «•««»»*

отделни организации, личните доходи представителите 
А Съюзния изпълнителен съвег

от по-нататъш-

ОТ1ЮС- които са
които и тогава имали високи ли- 

своетоджнро сметка, но 
пари и за разширяване

основа на труда, за ку
па нови съоръжения и

чин доходи, а 
салдо покривали от рсвалоризаци- 
онната маса и сега могат с по-мал-

на па мате-
вем, повече да 
постта нарналната 

пуване
технология, влагали в развитието 

по-малко за-

ко страх да очакват следващите 
личните доходи!

на
изплащания па предупреждаваха

намаление на жизнения ста-На всички тук стана ясно, че 
без увеличение 

и без но
си, сега ще получават ^
щото „основата за пресметка” им Следващата „неправда", която без акумулация, 
е ниска. Ония пък ООСТ макар този закон на едно число па производителността

имали и загуби, които всп- ш[ организации в Ниш и голяма и по-евтина продукция
чкн пари разделяли за лични до- нишкц репюн (най-често се спо- че не може да се изплащат 
хппн сега имат по-голяма основа ,1.ки личим доходи. Също така,
за изчисляване и ще имат възмо- менава здравното дело) фактът, |ючна да преобладава съзнанието, 

заплати! че тези организации поради обек- це зд Ш[СКИ доходи вече не мо
же да се обвинява само Микулич на нарастващите
н неговото правителство, но че леми. В Нишки регион това пред- 
всеки колектив трябва повече да упреждение „никои не чул . 
се обръща към труда и пазара.

пото
значително число от 

всичкондарт за
заетите и търсеха, преди 
от синдиката, а след това и от 
ръководствата на обществено-по
литическите общности да предви
дят и приемат мерки за решаване 

социални проб

ваме са
за-

жност да дават по-големп

лПериод на
революционния
реализъм

' що се пък отнася ДО про
теста на работниците и спирането 
на работата в Нишки регион е 
казано, че никаде не се ,дюпуска'' 
и под натисците не се обезпечават

Според първите преценки 
Нишки 
месеци

в
регион през следващите 
повече от 30 хиляди заети

ще получават намалени лични до
ходи в около 130 основни органи-

сдружения труд (цифри- ни. доходи. След пръвите
от прилагането на този закон, 

- компетентните ще бъдат, пред-

пари за изплащане на пълни лич-
опитизации на 

те не са окончателни).

(От 1-ва стр.)
С]ОК най-често предизвикваше дълбоки 

съвсем рядко се даваше отго-

упреденн за неговите недостатъциВ изключително големи затруд
нения Ще се намери нишки „Гра- но и за отговорността от крайни- 
джевинар" и най-голяма част от те му ефекти. Защото, тоя който

е донесъл този закон обещал е.
емоции, а
вор на въпроса къде са корените на не
съгласието и как да се възстанови един
ството. Наистина няколко участника 
разискванията предложиха визия за из
граждане на единство, което ще бъде ре
зултат не на компромиси и послушност, 

програма за развитие на обще

строителната оператива в регио
на. Някои основни организации 
на сдружения труд в Електронна- ли инфлацията. Наи-голямо число 
та промишленост, „Нитекс”, „Бу- от работниците са готови да да- 
дучност” в Бела паланка, ФОМ и
Фабриката за стъкло в Прокупие, се случи ако повечемесечните за- 
6 или 7 основни организации 
сдружения труд от Алексинац, 
пай-голямо число от производите
лите и |1 конфекция, едно число

неговата помощ ще се нама-че с
в

дат още една жертва. А какво ще

а на ясна 
ството й Съюза на комунистите.

Централният комитет на СЮК тряб
ва внимателно да ослушне тоновете 
дискусията, особено онези, които се чу
ха по негов 'адрес, и със съответни ходо
ве да покаже, че е използувал това съб-

на плати на намалените лични дохо
ди не даде ефекти, тук никой не 
може да предвижда.на

основни организации на сдруже
ния труд в „Югодуван” и в МИН.

ррание за самокритично отношение . към 
себе си (и към ония, които са' му опора), 
дори и да се наложи да извърши соб
ствена реконструкция. Едвам след това 
ЦК може да изгражда критично оноше- , 
ние към други. Това би му дало възмож
ността покаже, че не е „дежурен винов
ник’^ че вината за онова, което се слу
чва в СЮК и обществото, е не само не
гова.

Но, трябва да се каже, че в 
големите стопански системи, в 
най-голямо число основни органи
зации на сдружения труд в Елек
тронната промишленост, „Тигър” 

| в Пирот, „Копаоник” в Куршум- 
лия, след това в стопанството в 
Свърлиг, Гаджин хан и в още ня
кои общини, този закон няма да 
се „почевствува”. Защото, както 

-бе казано на споменатото

т

Влайко Кривокапич
В. Филиповичзаседа-

1
«■»««*>< имищ

Комунист
С указ на Президента на Републиката от ликански'гс и покрайнннеките издания: Зия Пи- 335-061 до 096; и Нови Белград Булевард „Лени-

22 декември 1964 година „Комунист” е удостоен здаРе™ч (Босна и Херцеговина), Момир Бър- на" № 6, телефон 627-793.
с Орден народно освобождение, а с указ от 1шч (уьрбия), Реджеп Хайрулаху (Косово), Ри-
30 декември 1974 година с Ордеи братство и сто ЛазаР°в. Славко Герич (Словения), Мирко
единство със златен венец. Михалевця (Хърватско), д-р Новак Йованович

(Черна гора), Коста Тоджер (Войводина).

Издава НИРО „Комунист”. 
Печата се всеки сьрбо-чегвъртьк на

Председател на Издателски, съвет „а из. лщГиТатВД. <*Ф*
данието на »Д°мунист' за СР Сърбия: Мило- бански 

Урежда единна редакционна колегия: гла- мир Петровия, заместник председател 
. вен и отговорен редактор на всички издания дан Йованович

Директор на НИРО „Комунист": Витомир 
Сударски, главен и отговорен редактор на вси
чки издания на „Комунист”: Влайко Кривокапич македонски и ал- 

езици, а съкратени издания на българ- 
Слобо- ски, унгарски, словашки, румънски, русин ски и

италиански езици. V
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СЪВЕЩАНИЕ НА ЮГОСЛАВСКИ 
НСКИ ЕКСПЕРТИ СЕЛСКОСТОПА ЖИВОТНОВЪДСТВОТО В БАБУШНИШКА ОБЩИНА

Изоставане, продиктувано от 

лошнте климатични условия
Необходими са мерки 

конто да насърчават 

производството

г

Жт тотновъдството, 
то селскостопански отра
съл, в Бабушнишка общи
на отколе е било важно в 
поминъка

108 шилета и 268 агнета, 
или общо 1611 глави до
битък. Следователно, все

Звошдн и 36 са останали 
в собствената ферма. 

Значителни усилия се 
още не се ползува проек- полагат и за изменение на

ка-

Поради 
та на селското

на селскосто
панското население в об
щината. Оттук е разбирае
ма грижата, която се про
явява към развитието на

занемареност- 
стопанст-

тмраната мощност.
• Н >'**$;.. битъка. Това
Фермата 

земеделска 
„Ерма" в
мепт има 1200 овце и 300 
кози и напълно е обзаве
дена за съвременно отгле
ждане на добитъка. За по- 
успешно стопанисване ко
операцията се нуждае от 
по-големи плот пи за фу
раж, понеже набавката на 
сено от други територии 
значително поскъпва про-

породистия състав на до- 
мероприя-

иа звонската тие провежда земеделска- 
. кооперация та кооперация „Будуч- 

настоящия мо- мост", ползвайки средст
вата на Републиката за ра
звитието на животновъд
ството. Върши се контрол 
над 250 крави симентал- 
ска раса и изкуствено са 
осеменени 2449 крави. На
бавени са
ти бикове, овнове й пр.

За интензивирането на 
животновъдството в част
ния сектор са 
15 мини-ферми' с по пет

ганнзацця на Института 
за зърнени растения в 
Крагуевац.

И този път беше изне
сено, че съществуват ус
ловия за производство на 
11 тона пшеница от хек-

■

во, вместо рекордни доби 
ви от пшеница 
шито

на на
ни ви се получават 

средни, а някои ниви си 
остават и необработени. 

.Югославската

животновъдството. В тази 
насока през последните го 
дими особено е деен об-наука е 

обезпечила сортове пшенн
тар и че специалистите ра 
ботят върху производство 
то на сортове 
за 21 век, макар че и се
га разполагаме с 220 раз
лични сортове.

Както изтъкна

ществсннят сектор. През 
изтеклата (1987) годинаца, които дават по 10, до

ри и 11 тона зърно 
ктар, но ползата от това 
е все още малка. Защо?

Неволята е там, че нау
чните постижения малко 
се прилагат, защото адми
нистративните мерки де 
стимулират 
ските производители и те

пшеница окончателно е завършено 
строителството
1И1ЦИ

от хе
на овчар- 

във Велико Бонин-
СЪЩО' породис-

це и според плана в тях 
трябва да се отглеждатТодор

Мишнч, известен селскцн 
онпет ог Нови Сад, свето създаденит

крави и 10 овцеферми с 
по нан-малко 50 овце.

ЙйЙ

впият пазар е прсзаситсн 
с некачествени 
пшеница, чиято цена 
движи от 90 до 102 
ра за един тон.

Югославия, в която 75 
па сто От обработваемите 
площи се засяват с каче 
ствена пшеница, за която 
на световния пазар й 
заплаща по 125 долара за 
1 тон, има реални изгледи

селскостопан ..сортове
се Последните 

години до голяма
•М три сушави 

степен
зле са се отразили върху

не са заинтересовани за 
повече

дола
производство. До 

югославският аграр 
лицензи, в страна

-' тякато 
изнася 
та с икономически

развитието на животновъ
дството. Така ’например 
заплануваните добиви на 
царевица са реализирани 
миналата година едва с 
36 на сто, на ечемика с 
40, на овеса с 69, ливад
ното сено с 67, не сеното 
ното сено с 67, на сеното

щ.
.меро 

обезценяват
;приятия се 

резултатите на науката. лу~ ^ Шшшсе
Тези изводи бяха напра 

вени на неотдавна прове
деното съвещание в Кра 
гуевац, на което участву
ваха селскостопански спе 
циалисти от всички краи
ща на страната.

Съвещанието беше пое 
ветено на подобрението 
на производството на пш 
еница и други зърнени ра 
стеиия и на осъществява 
нето на техноложкото ра 
звитие на Югославия, в ор

|щл 2да осъществи значителен 
износ. Но за да се осъ
ществи тази задача обще 
ството За по-интензивно развитие от изкуствените ливади с 

65 и на люцерната и дете
лината с 68 на сто. Всич
ко това показва, че без 
достатъчно храна не мо
же да се осъществяват и 
набелязаните задачи в'жи 
вотновъдството.

Основното обаче е, че 
Бабушнишка община по
лага особени усилия този 
отрасъл на селското сто
панство да заеме мястото 
в поминъка на население
то. което му и прннадле- 

Ст. Н.

трябва да прек
рати практиката с нис
ки цени на пшеницата да 
защищава жизненото рав 
нище, още повече ако сс 
има в предвид, че нито в 
една страна ма света селс 
кото стопанство не е без 
субвенции.

3200 овце и 500 кози. Са- пзводството и намалява
мо през миналата година дохода, 
са. набавени 450 овце и 
100 саискп кози. В насто
ящия момент фермата ра
зполага с 1095 овце за раз 
плод, 41 овни, 99 кози,

И земеделската коопера
ция „Будучност" разпола
га с нов обект, в който 
отглежда 324 овце. През 
пзтелката година изкуст
вено са осеменени 182 раз 
плодни овце и са получе
ни 260 агнета. От тях за 

" по-нататъшна

П. 3.

Е МЕСТНАТА ОБЩНОСТ МИЛЕВЦИ — БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА
репродук

ция са дадени 56 агнета 
па фермата във Велико 
Бопппцс, 24 па фермата в

ПЪТВСЯКА МАХАНА
ката кооперация „Градже 
винар" от Босилеград, а 
инвеститор е Електрораз
пределителното от Леско
ва! I. Местната общност 
ще участвува с доброво- 
лед труд в прокарването 
па мрежата с низко нап
режение в дължина 
7 км., в изкопаване па ду 
пкп п развличаме па1 жи
ците. Инак, мрежата с ви 
соко напрежение в дължи 
па от 4 километра вече е 
в заключителен етап.

бяхме ст*брали 800 000 ди 
нара С толкова средства 
ш: помогна и Общинска
та самоуправителна общ 
пост ма интересите за ко 
.муиална и жилищна дей
ност — между другото ка 
за председателя на местна 
та организация 
Кирил Костов.

жи.И през настоящата го- 
общност 

Милевци е запланувала ре 
лица активности, 
чем това и не е нещо нео
бикновено. Тази местна об 
щност и досега съвместно 
с останалите организира 
ни сили в селото раздвиж
ват и твърде успешно раз 
решават един след друг 
проблем. Досега това бя
ха махленските пътища. 
Сега е на ред реконструк 
цията на електрическата 
мрежа.

дина местната

Впро-
ПРЕЗ ОКТОМВРИ

от„а ССТН

в Голямо Малово— Е го акцията вън нръ 
зка с махленските пъти
ща някак 
Сега обаче пи предстои да 
леч по-гол яма. Именно, за 

реконструк*

приключихме.

В рамките па граничното 
сътрудничество между Ди 
мнтровградска община и 
Драгоман (НРБ) в настоя
щата година с йключена и 
местната общност в-село

където ще изнесат кулгу 
рно-забавна програма, а 
също така ще се срещнат 
с представители на Голя
мо Малово и на спортно 
то поле.

До края |,а годината 
в местната общност Милев 
ци, казват, че ще сс раздви 
жи още една акция- Имен 

ще предприемат мерки 
за разширяване 
кпя път от Босилеград до Желюша. 

ма селото и пътя

почнахме с
пия на електрическата мре 

стълбовеМиналата година за
жа, дървените 
да, подменим с бетонни и

__ добави предее
латсля "а местната, общ- 
(!ост МИЛЧА ВЕЛИЧКОВ.

Величков пи

почнахме, а през настоя
щата довършихме с раз- 

до някои
по

па селс-железниширяването, а 
махали и вече прокарваме 
на махленските пътища.

Голямо Малово ще вър
не посещение на село Же 
люша в 1989 година.

центъра 
от центъра към село Гру- 
нпци.

През октомври около 40 
желюшшш ще гостуват в 
е. Голямо Малово (МРБ1,

Костов и 
уведомиха, че акцията по 
електрификация ,,а есло“ 
то цгшълпяни .шпаятчийс-

вТака че понастоящем 
селото до всяка 
имаме добър и годен за 
движение път. Ла целта

махала
М. А.М. Я.
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НА ТАЗГОДИШНИТЕ „МАЙСКИ СРЕЩИ" В ДИМИ 
ТРОВГРАДОБЩИНСКИЯ съд В БОСИЛЕГРАДВ

Още едно побратимяванеот углавна отговорностОсвободен
която поради „уг- Титопо Ужице, Савов пре 

колегите от Ужи-
съда, е 
лавно дело за опит в зло 
употреба със служебен по 
с.т” му бе наложено мака 

— шестмесечен

По време на „Майските 
срещи” Ь Димитровград 
едно събитие остана под 

па останалите, вс 
активно- 
тази ма

преззаподозрян понеже 
1984 година на един час
тен предприемат издал не 
достоверно решение за 
трудовия му стаж. Да при

въпросното ре
шение сетне той сам ану 
лнрал, и същото не е пое 
лужило за целта, т.е, за 
уреждане на въпроси в об 

пенсионното

Неотдавна в Общинския 
в Босилеград от углав 

отговорност бе освобо 
Симеон Р. Григоров,

длага на 
ме да разменят посеще
ния- Идеята е приета и
димитровградските
лиди през 1979 година 
сещават Титово Ужице, 
Кадипяча, отиват до Тйеи 

Ужичани сетне по-

съд
на сянката

че традиционни 
сти в рамките,на 
иифестация- Става дума 
за посещението па Дружс 
ството за спорт н рекреа

зат-ден
секретар на Секретариата 

финанси,

инва-занне
вор. В сегашното гледане 

делото съдебният съв 
освободил, понеже

по-
ПОМНИМ,за стопанство, 

урбанизъм и комунална 
дейност към ОС в Босиле 

■ град, срещу когото общин 
скаят прокурор в Сурду- 
липа бе възбудил обвини
телен акт, заподозрявай- 
ки го в злоупотреба със 
служебен пост. Пр-точно 
казано, този секретар бе

па
ст го е 
пс с утвърдено, че делото 
е извършил с умисъл.

Засега все още не е пзве 
едно дали прокурорът ще

ТИщС.
сещават Димитровград ипа инвалидни лица от

паластта 
осигуреиие.

През ноември 1986 годи 
този -съд срещу Гри 

торов бе произнесена при

обжали присъдата.
на в В. Б.

I

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ЧЕРВЕНИЯ КРЪСТ В СУРДУЛИ ЦА

СРЕЩА СЪС „СПИН" - ИЛ ЕКРАНА
н в мест-дс прожектиран 

мите общности, понеже и 
там хората искат да чуят 
и видят каква с тази бо-

Около 4000 сурдулнчанн са видели научно-доку
менталния филм „Болестта СПИН и как да се защп- 

нея’\ Филмът ще бъде прожектиран и в мест-тим от 
ките общности лест и какви предпазни 

мерки трябва да се пред
приемат срощу нея-

В Сурдулишка община 
досега не е регистрирано 
заболяване от СПИН. Към 
края на май е проведена 
акция по кръводаряване, 
в рамките на която е из
вършена проверка, за да 
се утвърди евентуалното 
присъствие на вируса — 
предизвикател на СПИН. 
От 47 кръводарители нито

Подписване на грамотата за пооратимяване
ствена посредством науч- 
1 ю-доку менталния 
„Болестта СПИН и как да 
се защитим от нея", кой
то е прожектиран през 
последните няколко сед
мици. Интересът на граж
даните за този филм е из
ключително висок, за ко
ето говори и фактът, че 
на досегашните прожек
ции са присъствували око 
ло 4000 сурдуличани.

В общинската органпза- един не е бил „положите- 
ция на Червения кръст уз лен •' 
нахме, че филмът ще бъ-

Благодарение на пред
на сегаш- филм по, време на едно посеще

ние, вече не е важно да
ли в Димитровград или в 
Ужице, една членка на 
дружеството ет Ужице пр 
едлага побратимяване на 
двете дружества. Предло
жението е прието радуш
но, защото то представля 
ва логична последица на 
дотогавашното - сътрудни 
чество.

Грамотата е подписана 
най-напред в Титово Ужи
це на 3 април тази година. 
По време на „Майските 
срещи" на 28 мац Грамо 
тата. бе подписана по тър 
жествен начин и в Дими 
тровград. Така и побрати
мяването между дружест
вата за спорт и рекреа 
цня на инвалидните лица, 
конто не са „служебни" 
у частници в срещите, по 
своеобразен начин обога
ти тазгодишните срещи и 
на дело потвърди основ
ния им девиз да укрепва 
братството и единството 
между народите и народ
ностите в СР Сърбия и 
Югославия-

Титово ,Ужице; които, ка
то гости
димитровградско дружес- 

пребиваваха два дни 
в Димитровград. По това 
време между двете друже 

подписана Грамота

прпемчивостта
ръководство на Чер

вения кръст в Сурдулица 
гражданите на тази общи
на получиха възможност 
да узнаят всички най-ва
жни информации във връ-

па съответнотопото

тво

ства е 
за побратимяване.зка с най-опасната съвре

менна болест СПИН (със- 
тояние На придобита иму
нна недостатъчност,Тз на 
шия ежедневен жаргон 
наречена „сида") и начи
ните за превантивна защи
та от нея- Целта е осъще-

Първнят контакт с пред - 
ставителите на споменато 

от Титовото дружество 
Ужице, според думите на 
Станко Савов, председа- 

дружеството в ДиГ.К. тел на
. мптровград, е станал пре 
ди 7—8 години по времеБЕЛЕЖКА
на републиканско състе
зание по спортна стрелба 
в Долни Мнлановац. Тъй 
като Републиканският от
бор на инвалидните лица 
по спортна стрелба е със 
тавен главно от стрелци—

Доверието се губи лесно, нали?
граж ботниците успяха да про щност казват, че са отпра

вили иск' „там, където 
трябва". В „Комуналац" 

срок. Така бяха опро казват, че тази работа ще 
бъде завършена за два— 
три дена. .За толкова гра
жданите могат Да почакат, 
по тези две—три дена ве
че станаха цял месец.

Освен това две напреч 
ни улици,които преди бя
ха асфлатирани, са преко 
папи по средата. И гдав-

Със средства на 
дани и усилен труд на карат около 700 м канали 
работници от трудовата зационна мрежа в рекор 
организация „Комуналац" ден
в ул. „Маршал ’ Тито” (от вержени съмненията на

членове на дружествата 
от Димитровград и ,Ужи- 

контактите 
стават много по-чести. Из 
хождайки от желанията 
на членовете на дружест
вото от Димитровград да 
посетят историческите па 
метници в околността на

це, сетне иградинския път до площа 
да) в Димитровград бе 
прокарана канализация, с 
която бяха обхванати и 
две—три напречни улици. 
Въпрекй лошото време, ра

гражданите, че канализа
цията, мнозина побърза 
ха да прекопат дворове
те си, за да се включат в 
нея веднага след техниче 
ското й приемане. Оттога 
ва обаче измина повече 
време, от Онова, което бе 
ше необходимо за прока 
рването на канализация-

ДИМИТРОВГРАД
мата улица също е Преко 
пана на едно Място. Сега 

та, а техническото ^ при . и' най-малкият дъжд е до 
емане все още не е извър 
шено. Някои граждани са

ПЬРВИ ЧАСТЕН 
МАРКЕТ

Дружеството за спорт и рекреацня на 
инвалидни лица в Димитровградска община 
наброява около 400 члена, които работят в 
осем секции. Най-активна е секцията по спорт 
на стрелба. В нейните редове има няколко ре
публикански първенци: РУЖИЦА АЛЕКСОВА, 
ВУЛЕ МАРКОВИЧ ГРОЗДАН ВЕЛКОВ, АЛЕК
САНДЪР МАРИНКОВ и АНГЕЛ ГОГОВ. От тях 
РУЖИЦА АЛЕКСОВА е

статъчен да ги направи 
почти непроходими. А е 
било договорено 
да бъдат доведени 
дишното състояние.

Така онова „браво”, ско 
ето гражданите

принудени отново да пла 
щат за почистване на сен

Неотдавна в Димитров
град бе открит първият 
частен маркет. Собственик 
му е Валентин Михайлов 
от Димитровград. В мар- 
кета се продават алкохол
ни и безалкохолни напит

улиците 
в пре

тропите, а да не говорим 
за мъката на ония, чиито 
дворове стоят прекопани. 
На хората изобщо не 
ясно защо се протака тех 
иическото

отдадоха
заслужено признание на 
групата работници от 

на_ „Комуналац" вече се пре

че,ирикратеи съюзен 
първенец и гтгора в света. Тя ще бъде участ
ник в предстоящите Олимпийски игри в Сеул. 
Преди една седмица 
ния, проведени в Пирот, трима членове на дру 
жеството от Димитровград са взели 
тен и един сребърен медал. За съжаление 'дру
жеството все още няма помещения и разпола
га само с

е

приемане 
канализацията. Що се от 
нася до „Комуналац" 
чи/ че работата е завърше 

Кой тогава „натиска 
спирачката"? И кой тряб
ва да я освободи, за да 
бъде извършено техничес

ки, хранителни стоки, ка
фе, козметцка и средства 
за поддържане на хигиена 
та. Маркетът работи не
прекъснато. Намира се 
на главната

в лекоатлетични състеза-връща в протести и ново 
недоверие. Народът отда 
вна е казал: „Доверието 
се печели трудно, а се 
губи лесно". Компетентни 
те като че ли не искат 
да вземат поука от тази 

кото приемане на каца- древна истина. 
лизациятаР В Местната об

ли
един зла

ка.
улица до рее 

торана „Блед", по-точно в 
някогашното „Гошино" 

кафене.

„половин бюро" в помещенията на
Съюза на инвалидите по труда.

А. Т.А. Т. А. Т.
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яааюм тр™°”« «™я В ЛЕСКОВАЦ СЕ ПРОВЕ 
ДЕ РЕПУБЛИКАНСКО 
СЪРЕВНОВАНИЕ НА ХЙ 
МИЦИ

ДИМИТРОВГРАД

В първата смяна 

5 бригади
„Майските срещи" 

минаха - остават 

дилеми
Знания-за 

бъдещетоПрез настоящото бригадирско лято в Бо
силеград, около 600 бригадири и бригадирки 
ще залесят над 600 ха ек
възлиза на стойност от

голини — работа, която 
над 36 милиона динара.

С връчването на награ? 
Дн и признания в .Леско
вац тези дни приключи 24 
по ред републиканско съ 
ревиование на химици" в 
рамките на движението — 
„Науката па младите". В 
съревнованието участву
ваха 153 ученици от 63 уч 
плища в СР Сърбия.

В категорията — учени
ци от първи и втори клас 

.. па средните училища пъ 
рво място спечели Влади 
лшр Тасич от Крагуевац, 
второ зае Ивица Борчич, 
от Титово Ужнце, а трето 
— Александър Секулич от 
Смедерево.

Първо място в конкуре 
ицпя йа ученици от трети 
п четвърти клас зае Ми
рослав Чупрелович от Зе 
муп, в торо и трето — Лю- _ 
бица Тасич и Лиляна Ми
лен ковпч от Лесковац.

Седмица—две след „Майските среши" в Ди 
митровград всичко се върща в обичайния „ко 
ловоз". На пръв поглед, защото срещите вина
ги дълго време след това са тема за разговори 
на димитровградчани. Личи, че тази година за 
срещите ще се разисква повечко, както сред 
обикновените хора, така и между „специалис
тите". Повод за този продължен интерес сигур 

е факта, че тази година срещите минаха без 
традиционния физкУлтУРен преглед.

На 6 юни т.г. в рамки
те на МТА „Власина—88" 
в Босилеград започна

та СЛОБОДАН ШОЛОВ- 
ИЧ, нй уведоми, че В пър 

мла-
трудови брига

ди: „Йосип Шоша — Мад 
жар" от Баня Дука, МТБ 
„Рудар” от Бор, МТБ „Ив 
ан Караиванов" ог Босиле 
град, МТБ „Братство и ед 
пнетво” от Изток II МТБ 
„Крушевска република" 
от Крушево.

Да каж,ем -и това, че и

таз- 
бригадирско

вата смяна работят 
дежкитегодишното 

лято, а с това и истинско 
другаруване на младежи 
и девойки от 
краища на страната ни.

В продължение от три 
месеца над 600 младежи 
и - девойки ще залесят 
390 ха голини, а на 210 ха 
ще направят повторно за 
лесяване.

По този начин, младите

различни но

Физкултурните упражнения по повод 25 
май са станали традиция, която с малки пре 
късвания продължи с десетилетия- Димитрбв- 
градчани са живеели за този преглед, ученици
те — също. Иай-голямо наказание за всеки" 
ученик е било да не му се позволи да участву- 
ва в прегледа. ^Репетиции са правени и по два 
месеца преди 25 май и всички оа се стараели 
да сс подготвят най-добре. Но времената се 
менят. Интересът сред младите за този своеоб 
разен вид колективна изява спада все повече, 
на което до значителна степен допринася и 
икономическата криза, а сигурно и възпитател 
пата компонента в образователния процес. От 
друга страна все по-малко са, да не речем изоб 
що ги няма, ентусиастите, които да подготвят 
упражненията. И така, зачитайки това и мно
го други (първостепенни или второстепенни) не 
ща, Коордннационият комитет на ,Майските 
срещи” реши тази година те да минат без пре
глед./ Каква магнитна привлекателност те са 
имали досега показва и значително намаления 
брой на зрителите на тазгодишните срещи. Пре 
двиденнте номера от лекоатлетнчни състеза
ния в никой случай не можеха да заместят уп 
ражненията, в които участвуваха по 200 — 
300 ученици. Същото може да се каже и за 
културно-художествените дружества. Но това 
по значи, че физкултурен преглед обезателно 
е трябвало да -бъде организиран. Касае се за 
това, че не е намерена подходяща форма, ко
ято да замести прегледа и да предизвика инте- 
рее сред публиката. Ако към всичко това доба 
вим и факта, чс поради различни причини на 
срещите не дойдоха всички представители на 
народностите от СР Сърбия, че освен една из
ложба па наивни художници от Уздин нищо 
друго не се случи, тогава остава дилемата дали 

„Майски срещи" са били напъл-

тазн година организатор 
на Акцията е Междуобщ- 
инската конференция на 
ССМ в Лесковац, а инвес 
титор Горската секция от 
Босилеград.

ще дадат още свой при
нос в изграждането и раз 

родинатахубавяване на
ни.

Комендантът на Акция М. Я.

ПОЕТИЧНА АНТОЛОГИЯ

За съюзното съревнова 
ние с най-хубави трудове 
в областта на химията се 
класираха: Мая Шумар 
от Белград, Мирослава 
Чупрелович от Земун, Ми 
лай ЦърноТорац ,от Младе 
новац и Саша Станкович 
и Любица Тасич от Лес
ковац.

Говорейки на тържест
вото по повод приключ
ването на съревнование
то Жарко Бйелетич, пред 
седател па организацион- 

комитет на 24-то репу 
съревнование 

по химия изтъкна, че ако 
се съди по резултатите и 
змаппн'|'н, които са пока4 

у че пицитс, бъ);еще- 
химпческа 

* промишленост е хубаво.

Сравняваха я с платната
на Леонардо

защото търсеха естествено 
съвпадение

на думата: Хубост!

Паралел с безименна самодива 
тънък усет събужда

— Хубост дива!

Ласкаха й Афродита пия 
блпкансконо не докоснаха

вълшебното дъно, 
където бе заровена

нежност скрита.

И кой ли знае кой път 
смут и въздишка ще сее

по младежката плът,

зали 
то на нашата

тазгодишните 
по успешни или не.

А. Т.
а с присъствието си всичко 

чупи,
Д. 3.

като с магия л
хубава Мария- ИЗ СЪЮЗА ИА/ МЛАДЕЖТА В СР СЪРБИЯ

I

Избрано ново ръководство/Хубава като майска китка 
като пролет край Рисовица

— с алчни очи 
хубостта ти пия

ката младеж на Югосла- 
Ш1Я — а Тахнра Хасано- 
бпч и яемнна Мушнч са 

членове

шиш, домсотдавиа предсе
дател па Университетска 
конференция па Съюза 
па младежта н Белград по

паЗа пои председател 
Съюза па социалистичес
ката младеж п СР Сърбия 

едногодишен мандат бе 
избран ДУШКО ТО

ДОРОВ ИЧ, досегашен пре 
деедател па Междуобщ- 
111юката ко!гференцпя 
Съюза па младежта л Ни 
шки регион, инак техник 
и задочен студент—юри
ст. От 149 делегати 
Тодоропич гласуваха 114 
души,
протнпкаидидат Горан Тр

предложени за 
на Председателството на 
Съюза на младежта в 
Югославия-

За нов секретар на Пре 
дседателството на Репуб-

О, Мария, Мария! е лучи 32 гласа.
Делегатите избраха и 

ново Председателство 
Републиканската конфере 

на Съюза па соцна

шс
С нежни ръце съм вързан, 
ио за любов в зори още съм 

жаден —
■сънувам, а не сия —

на
па

ПЦКя
листнческата младеж в лпкаиската конференция 
Сърбия от 27 души. Изб на Съюза па младежта бе 
рани бяха ц нови делега шс избрана ясна Рнстано 
тн па младежта па Сър- пич, делегат от Чачак.
0|Iя н Конференцията 
Съюзи ма соцпалпстичсс

О, Мария, Мария, Мария! за

наРадко СТОЯИЧОВ докато 11СГОШ1Я С. Д.
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Многостранни
изяви

Съобщение на Издателство 

^Братство"
блбушница

Издателство „Братство"- осведомява залите 
ресовапите творци от българската народност 

литературното поле, публицистиката и нау- 
и имат намерение да пред- 

печатане на книга в те

на
ката, които готвят 
ложат свой ръкопис за 
чение на 1989 год. — да ги доставят на издател 

три екземпляра най-късно до 10 декемството в
ври т.г. Освен оригинални ръкописи приемат 
се и предложени преводи Па 
произведения от съвременни писатели и 'поети 
па югославските народи и народности.

„Лисна" в Бабущница, са 
модейиият музикален съ 
став в тази организация, 
изпълни подходяща кул
турно-забавна н музикал
на програма, посрещана с 
особено чувство на удо
волствие от гостите от 
СР Словения и заетите в 
тази организация.

художествениизобразителното изкуство 
изобщо. Представяното 
тези художници още вед 

с добра 
може миело

Културно-художествено 
то дружество „Младост" 
в Бабушнпца което рабо
ти към културния дом в 

съжи-

па

наж показа, че Според дългосрочната концепция на изда 
Издателство „Братство"организация 

да се постигне. И за ху
дожниците, п за почи'(Д^* 

113образ11ТСЛ мото

телската дейност па 
приемат се за печатане оригинални ръкописи 
па стихосбирки, сборници от разказ, новели,, 
повести, романи, драми, сборници от 
турни статии, критики, есета и други 
на литературно изразяване.

Също така се приемат сборници от народ 
песни и приказки, записани изворно, ръко-

текстове за

града напоследък 
вц дейността си. Същест
вуващите секции: музика
лна, художествена, 
цня по художествена 
настика и други 
на Деня на. младостта се 
изявиха с по няколко пре

лите на 
изкуство това беше култу 
рпо събитие от особено

литера-сек- 
гим 

в чест
видове

значение. Също такава проява те 
зи дни има и музикалния 
п певчески състав на са
модейното дружество „Мл 
адост" в града.

съставаРаботещата в 
секция по художеествена 
гимнастика, относно рит
мично изпълнение, госту- 

Гаджин хан и Ве

ни
дставяния-

За втори път в Бабушни 
ца от 25 до 31 май бе ус
троена обща художестве 
на изложба на таканаре- 
чените „креатнвци”. Със- 
свои художествени произ
ведения се представиха 
Драган Божилович, 
ко Дпмитрневич, 
на Костич и Радомир Чи 
рич. На тази изложба ка- 
то гости бяха представени 

, и Светлана Църквеняш и 
Зоран Живкович.

За отбелязане е, че 
ложбата предизвика осо
бен интерес сред любите 
лите. на живописното из
куство и почитателите на

писи за народни обичаи и други 
бита от по-близкото и по-дълечното минало на
населението в'нашите краища.

ва във
ла паланка и по поешже- 

в тези две мес-

Трябва да се посочи и 
успешното предс- Ръкописите на литературните, научните и 

публицистични творби трябва да са написани 
на български език на пишеща машина, а наро
дните песни и приказки да са записани извор
но на местния говор с данни 
кое лице са записани и на каква

твърде
тавяне на най-младите от 

която
нията си 
та се прояви като надеж
ден състав, комуто пред
стои занапред още по-пдо 

/дотворна работа. Трябва 
да напомним, че и преде 
тавянето им в чест Деня 

младостта в Бабушни-

детската градина, 
тези дни чествува десет 
годишнина на съществува 
не. Тяхното представление 
в града бе посрещнато с 
особени симпатии.

в кое село, от 
ст е то.Впи- възра

ИЗДАТЕЛСТВО „БРАТСТВО" 
Редакция за книгоиздателска дейност

Снежа

на
Очевидно е, че напосле

дък с многостранните 
изяви самодейците в Бабу 
шница постигат завидни 
резултати.

ца бе твърде успешно и 
предизвика същинско въо 
душевление сред бабушни 
чани.

В чест на десетгодишни 
ната от формирането- па 
трудовата организация

\ ’ В ОСНОВНОТО УЧИЛИЩЕ „ГЕОРГИ димит 
РОВ" В БОСИЛЕГРАД

си
из-

Седмокласниците 

на екскурзия
Сг. Н.

КРАЙГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ СФРЮ И НРБ Съгласно годишната пр 
ограма за работа, седмо
класниците от основното 
училище „Георги Димит
ров” от Босилеград с гру 
па преподаватели през 
миналата седмица напра
виха двудневна научно-ту 
рнстцческа екскурзия, ка 
то при това посетиха Кра 
гуевац и Белград. В Кра- 
гуевац те посетиха памет- 

— парк „Щумарице” 
и Музея 21 октомври, а 
след това в Опленац кре
постта на династията Ка- 
раджорджевичи,
им бе проведен час по 
история. В Белград босиле

вооткритите производстве
ни цехове: цехът за произ 
водство на чорапи, цеха 
за производствена ПВЦ — 
кондензатори и цеха за 
сушене на овощия и зелен 
чук.

„Криворазбраната цивилизация" прел 

димнтровградчани
атър „Христо Ботев” ще 
гостуват в Драгоман с три 
едноактовки от Бранислав 
Нушич.

С това предвиденото за 
тази година сътрудниче
ство между театрите от 
двата града ще бъде реа
лизирано.

приеме цялото представле 
мие. Тор.а потвърди с чес 
ти аплодисменти по време 
й на края на комедията, 
която бе подсилена и със

В рамките на крайгра
ничното сътрудничество 
в областта на културата 
между Димитровградска 
община (СФРЮ) и град
Драгоман (НРБ), на трети староградски народни пе 
юни тази година в Димит сии и фолклорни изпълне 
ровград гостува Любите ния. 
лекия театър „Мелдия" от 
град Драгоман. Любите
лите на театралното изку 
ство от този съседен град

Учениците пък от дол- 
нолюбатското подведомст 
вено училище проведоха 
еднодневна екскурзия Д° 
Крива фея и бяха гости 
на учениците и преподава 
телите от основното учи
лище „Иво Лола Рибар". 
Всъщност те върхната по
сещението на колектива 
от това основно учили
ще, които по повод Деня 
на младостта — 25 май 
гостуваха на учениците и 
преподавателите от Долна 
Л-юбата.

III 1Ка

къдетоСлед една седмица, на 
7 юни, членовете на дими 
тровградския самодеен те А. Т.

градските седмокласници 
посетиха и разгледаха ме 
мориалния комплекс „Йо- 
сип Броз Тито", където по 
четоха паметта^на

в НРБ пред Димитровград 
ската публика се предста 
виха с комедията „Криво 
разбраната цивилизация" 

- от Добри Войников. друга
ря Тцто, а след това Му
зея 25 май. 
на страната ни

В столицатаМакар че комедията го 
вори за времето, когато 
Европа и >,европейците" 
са били в мода и когато 
е било „нобъл" да се гово 
ри , „франчушки", прием 
чивия текст и почти про
фесионалното изпълнение 
на членовете на театъра 
от Драгоман допринесо
ха публиката радушно да

Безспорно е че тези ите разгле
даха и крепостта „Калиме други видове екскурзии и 

посещения имат отделно 
значение, преди всичко в 

В рамките на тази въз запознаването на природ
ните красоти и за разви
тието и таченето на револ 
юционните традиции, сред 
подрастващите

гдан, както и зоологичес
ката градина.

питателно-образователна 
активност и учениците от 
долните класове на подве 
домствените училища на 
правиха еднодневна ек
скурзия в Босилеград, ка 
то при това посетиха

поколен
ия.Изпълнение на самодейния театър „Мелдия" 

от Драгоман
но- М. Я.
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Физическа култура БОСИЛЕГРАД

Сътрудничество на „Младост" н 
„Велбъжд"РЕГИОНАЛНА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ — НИШ

Тези дни съгласно Про 
грамата по ' сътрудничест- 

между Босилеградска 
община (СФР1ф)'и Об
щинския народен съвет 
на град Кюстендил (НРБ) 
спортните дружества „Мл 
адост" от Босилеград и 
„Велбъжд” от град Кюсте 
ндил уточниха съвместна 
програма. Представители
те на двете спортни дру
жества се договориха и 
тази година В рамките на 
граничното сътрудничест 
во в областта на спорта и 
физическа култура да

Поход към средата на табелката проведат по едно гостува 
не, като при това обмен 
ят опит, а отборите им 
по шахмат и футбол пре 
мерят сили.

Договорено е първата 
такава среща да се прове 
де на 15 юни когато боси 
леградското спортно дру
жество ще - гостува в град 
Кюстендил, а Кюстендил 
ските спортисти да госту 
ват в Босилеград през 
първата половина на ме
сец октомври.

во

„Асен Балкански”
Головете ЙКК.“ <**

На четири кръга 
края на футболното 
венство „Асен Балкански”

. от Димитровград

Зоран В. Христов (от дузпа)
преди 1. Прогрес

2. Ястребац
3. Слога
4. Палилулац
5. Рудар
6. Единство (Пирот)
7. Слобода
8. Единство 

(Бела паланка)
9. Куршумлия

10. А. Балкански
11. 'Задругар
12. ОФК Ниш
13. Младост
14. Будучност
15. Борац
16. Радинчкн

27 16 в
27 15
27 12 12
27. 12
27 12 6
27 13
27 10

5 72:22 38
6 6 -56:26 36

3 39:19 36
11 • 4 58:35 35

9 42:39, 30
5 9.51:41 27
7 10 37:45 27

пър-

значите 
ЛНО поправи позицията си 
на табелката.

Вече навлиза към сре 
дата й и ако в следващи
те мачове играе успешно 
може да се надява на 
бро класиране.

27 9 _ 6 12 46:53 24 
27 8 Т 12 39:55 23

8 7 11 35:52 23 БАСКЕТБОЛ: РЕГИОНАЛНА. ДЙВИЗИЯ — НИШ
6 13 43:39 22

27 8 6 13 37:45 22
26 8 6 12 30:45 22
27 9 3 15 40:52 21
27 7 7 13 34:62 21

8 3 16 36:64 '19

М. Я.
до-

' 26
.27 8Мачът с „Куршумлня” 

не изобилствуваше с мно
го интересни моменти, оба 
че през цялото време „Ба 
лкански” беше 
което особено се отрази в 
първото полувреме, кога
то бяха отбелязани и три 
те гола за „Балкански”.

Висока победа в Иимитровгвад
„Свобода” — „Зелени вир” (Алексинац) 76:42 (39:19)

Димитровград, 1 юни,
1988. Спортният център 
„Парк”, зрители: 100 ду
ши. Времето дъждовно.
Съдии: Б. Стоянович и Р.
Цветанович от Бела палан

по-силен, <
27 елементи на баскетболна

та игра. Дъждовното вре 
ме не позволи да се раз
вие по-интересна игра йо
да бъдат отбелязани още 
точки.

И покрай това ма
лобройната публика ос
тана доволна от . по
казаната

В следващия кръг ще играят: Борац — Палилу
лац, Ястребац — Слобода, Будучност— Радинчкн, 
ОФК Ниш — Рудар, Задругар — Единство, Слога — 
А. Балкански, Куршумлня — Единство 'и Прогрес 
— Младост.д. С.

ка.
Баскетболистите на „Св 

обода” от Димитровград чФУТБОЛ: СЪСТЕЗАНИЯ ЗА ЮГО КУПАТА
игра,осъщестиха още една . ру 

тинска победа в изостана 
лия мач със „Зелени вир” 
от Алексинац като се нало 
жпха с 76:42 (39:19). Гости
те от Алексинац играха ела 
бо и „Свобода” беше мно 

всички

пре-

Два пъти водили н пак загубили мача ди всичко на димитровгра 
дския отбор, който пот
върди, че не случайно се 
намира а горната част на 
табелката в регионалната- 
баскетболна дивизия — 
Ниш.

ФК „А. Балкански”—ФК „Прогрес” (Пирот) 2:4 (1:1) бори за първо място, за 
щото е във „върха” 
табелката.

на
Димитровград, 2 юни, 1988. Спортският 

„Парк”. Зрители 200 души. Времето хубаво 
теренът тревист. Голмайстори: за ФК „Прогрес”: Ви 
дойко Панайотович 3 и Радомир Манич 1, а за „А. 
Балкански” — Новица Костов и Драган Дончев по 
1 гол. Съдията Бранко Николич от Ниш — добър.

„А. Балкански”: Милко Соколов 5, Тошко Соко 
лов 5, Любиша Таков 5, Александър Станков 5, Зо 
ран В. Христов 5 (Драган Дончев 6), Драган Митов 
5 (Николай Миланов), Новица Костов 6, Миловап 
Тодорович 6, Новица Алексов 5.

цеитьр 
за игра. Д. С.го по-силна във

Д. С. Поражение в ЖнтновацРАБОТНИЧЕСКО-С1ШР1 
НИ ИГРИ - ТЕНИС НА 
МАСА „Пролетер” — Свобода” 102:87 (45:50)

ните баскетболисти успя 
ха да наваксат разлика-

Димптровградчани доб 
рс се представиха в Жит- 
ковац въпреки че загуби
ха. В първото полувреме 
дори имаха м значителен 
превес в играта под двата 
коша н по едно време во
деха с 12 точки. В този 
период па игра сред дими 
тровградскпте баскетбо
листи особено'се изтъква-

Всичко по старому та от първото полувре.ме 
и да поведат и накрая от 
белязаха висока победа от 
102:87 (45:50).

Сред най-успешните тря 
бва да изтъкнем Д. Соти- 

29, М. Николов (3x3)

В понеделник, на 29 
май в спортния център 
„Парк” в Димитровград 
се проведоха финалните 
срещи па тазгодишните 
работническо-спортни иг
ри по тенис ма маса. Във 
ф] 11 валите участвуваха: 

„Сточар”, „Братство” и 
„Тигър”. След оспорвана 
н интересна борба и този 
път ре Наложи „Тигър”. 
По да посочим н резулта 
•пие: „Тигър" —’ „Сточар" 
5:0, „Сточар" — „Братст- 
по” 0:3, „Тигър” — ..Брат 
етпо” 2:1.

Победителят, отборът 
па „Тигър" игра и след
ния състав: Зоран Иванов, 
Димитър Каменов и Ву- 
кудим Маркович.

За само четири дни фу 
тболистите на „Асен Бал
кански” от Димитровград 
одиграха два мача — един 
първенствен и един за ку
пата. И двата мача игра- 

„Прогрес” от Пи 
беше по-добър 

и двата мача.

мислеха на първснственп- 
те мачове до края на пър 
венството. Защото остават 
още четири кръга и ди- 
митровградчани трябва 
да се борят да не изпад
нат в по-нисък ранг на съ 
стсзаванс, докато пък „Пр 

шанс да се

ров
17 от отбора на „Свобода”
от Димитровград, а 
„Пролетер” най-добри бя- 

Трнвунац с 35, Марин- 
ковнч с 19 точки и т.и.

II двата отбора играха

от
ше Милорад Николов, ко

ня колко
ха срещу 
рог, който 
и спечели

йто отболяза н 
„тройки”.

Второто полувреме нзц 
яло беше в знак на по-ху 
бава п по-орган изпрана нг 
ра па „Пролетер”. Домаш

ха:
огрее” .има

В мача за купата домаш футБОЛ цд МАЛКИ ВРА 
отбор на пъти 

— с 1:0 и 2:1 и 
заслужено загуби.,

коректно.
пият 
водеше 
накрая

ТА
3. Живкович

„Балкански" ФУТБОЛ—ЮНОШИ4'по-нататъшиототака че в 
състезание за купата що 

„Прогрес” от Още една победа на
димитровградчани

отпаднаучаствува 
Пирот.

Този мач не беше 
особено равнище 
миогото голове 
монотоната игра.

По едно време 
даше, като че ли 
един отбор не иска 
прод7^зж и да се състезава, 
в купата: играеше 
интересовано, 
без борба за всяка топка.

отбелязаните 
„дойдоха” повече случай-

В Пирот тази година се 
турнир

па
пои само организира 

футбол па малки
който участвуваха 

бори от Пирот, Димитров- 
град, Бела паланка и Ниш. 
футболистите па „Асен Ьа 
лкански” се срещнаха с от 

УСОФК-а от Ниш

врага, 
от-

разбиха
„А. Балкански” — „Радинчкн” (Пирот) 3:1 (0:0)

град наистина заслужават 
топа.

И тази година, само с 
едно поражение (срещу 
„Лужшща”) — те надмо
щие се намират иа първо 
място.

В последния мач те по 
бедиха отбора на „Раднач 
кн'\ от Пирот с 3:1 (0:0). ■д. с.

на спортниВ останалите 
дисциплини в работничес
ко-спортните игри — 
дбал, атлетика, 
риболов и1 волейбол — съ 
стезапията ще се провед
ат на 27 ю1]И — Деня

изглеж-
нито

Юношеският състав иа 
„Асен Балкански” 
трета година по ред сс 
класира на първо място, 
по досега нямаше средст
ва да мине в по-внещ ра
нг на състезание.

Очаква се тази година 
да се изнамери' начин и 
средства, зайчото младите 
футболисти от Днмитров-

вече
хан 

шахмат.Да

бора иа 
(неофициален първенец иа 
Югославия в това състеза 
пие) и загуби с 2:0.

се неза 
без идеи, иа

когатосамоуправитсля,
бъдат провъзгласени 

п победителите.

голове.И ще
изобилствуваше

с хубави подавания и ~ 
два хубави гола.

Мач-/,тно. д. с.Играчите на „Асен Бал
кански" като чели повече
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71*[ШЦзабава АсатиРа *

бизнес № 5/7«Л»I.Лупус
започнаха да се чуватОт стадото 

разни запитвания:
— ,Какво прави ,тоя
__ Не се безпокойте

— Тези дереджета Чце продавам 
Нямат ся търли, а се буиту- 

рсшеиис да ви бъда 
водач: ще нм взема храни пари, та да 
видят колко им струва бунтуването.

Отговорът успокои стадото и то от
ново'го назначи за водач.

им ндея пробляс- 
водач да им -

. Веднъж — такава 
нала — овцете решиха 
бъде вълкът! (Тук да си остане,

можеше да се случи така-

вълк?
до- Мисънотговори

ри и на тях 
ва глупост.) —

Всички мислеха, вълкът ще се 
обърка,, но той

той. 
па козите.
ват срещу вашетоизненада, даже 1^ 

постъпи съвсем логично: 
— Като са решилп

Здраво, исписниче!
Некако презимимо ову) пролет, време 

облагие, па реши' да се малко прома)ем до 
престолницу. Тамо сам бил вещшк, па реко: 
„А)де )ош )еднуш да надзрнем у големото 

зна)еш, чека ме оно) 
из ко)с се нико) пе)е врнул."

Бабата ми спреми баницу

е се V
така — да им

бъде!
тихоИ като -че ли се оправдава,

(Запитване от читателя*.
— Нали вълкът мени еамо козина- у- 

си? Как тогава да

добави:
— Не е важно заслужил' ли си та

къв пост. Важно е да умееш да орга-

Ссло, па после, пели 
село,та, по не п нрава 

ис заколе някоя овца, поне агне? 
Отговор на автора:

на колети) а, 
свари ми )а)ца, лрекрети се, хисну воду по 

рече: „Иди у здрав)е, па гледа) да 
да докопамо

низнраш кампания-
С топли думи вълкът благодари па 

даденото му от тях доверие.
мене и
се ис потикаш, него се врни 

, морузу."

— Времената се мепяват. И вълкът 
Разбрал е той, 

освен власт, да имаш

овцете за
(Дори и той можеше да има меко сър- 

овцете.) Разбира се
не е вече като преди, 
че днес е важно, 
смисъл за бизнес. „Имаш ли нари 
правилно разсъждава нашият вълк 
ще ядеш овче, даже и 
без да те обвиняват в кръвожадиост и 
кражби". Пък и благодарните овце че- 

гощаваха. Защо тогава да не се 
от някои застарели вълчи на-

кукашу. Купи'це по въпроса за 
— обеща им светло бъдеще.

Измина време и вълкът започна 
вярвали .или не — да купува забраве- 

пустещи площи. (За такива пло- 
големи пари, нали?)

До Бабушницу — със 
карту. Аутобус затворен. Путници чека)у 
шофера. Про)де пладне, )ош пет минута, а 
шофераг га нема. „Кощ ли )е? ' пита неко]. 
„Чим га нема, мора да — Мисък! ' рече 
друЬи. 1една жена лелекну. До)де Мисъкат 
и — одма' се уока: „Што сте се набили уз 
аутобус, па мрту)ете како овДе!" А неко) се 
огласи: „Оно, и мисЬе мртузу на жегу." Ми
съкат поче да пцу)е и да литу)е ко)и ]е то) 
рекъл. А време за лоодък веч про)де.

^два живо' по)до'мо. 1а одъну. Кад у 
Извор, )едън путник чека. Мисък заустави 
аутобус. „Докле, старче?" А он: ,Да веч не- 
съм за нигде, него, еве, да турим )а)цава .. 
Море, тура) ти ши' на друго место!" рече 
Мисък, и старай остаде у прашйну.

У Бел у Паланку запеко.ъ! Жега! Какво 
^ се чека?. Чека се аутобус из Пирот, па да се 

претоваримо у шега. Што тека? Е, , па малко . 
смо и ... тека. „Надокра)Йу, рече Мисък, 
то) куцина брига не)е!" Убаво!

1а се поче’ зно)им. Соблеко' )едну ване- 
лу. Не помага. Соблеко' и другуту. 1ок! Сту- 
ри' и шубару. Распеюъа' и пул под гушу. 
Мисък ме прнмети, па рече: „Старчино! 
Ово) ти не)е дом!” 1а мисле)а' да му кажем 
ко)е требе, па, почнм оцени' да нема ва)да, 
направи' се глув.

агнешко месо,

ни и
щи не се дават 
Положи известни усилия да ги култи
вира: някъде прокара път, другаде из- 

■ сече търнаии и щубраци, заравни па-

сто го 
откаже
внци?) 1

Кирил Георгиевдинки и долинки . . .

обещание
Костюмът? Не може да става дума. 

Първо затова, че го нямам изобщо, а 
второто в оня от абитуриентския бал 
не мога повече да вляза, а и демоди
рам е. Най-добре -ще бъде ако се явя 
както обикновено'. Никой от домашни 
те ми не забеляза моето нетърпение, 
мито пък някому нещо казах. Особено , 
не на съпругата.

Ма утре ден около осем и петна де 
сет минути излязох от дома си. Вре
мето така подгохтвих да не пристигна 
нито преди, нито след девет и полови
на-. Босилка или Аиджелка, казах вече 
че тези две имена смесвам, работеше в 
близкия магазин на самообслужване. 
Точно в девет и половина се срещнах- 

. ме в очи с|>ещу очи.
— О, това сте вие! — каза тя. 

Точни сте —- няма какво да ви се за
бележи. А и аз не съм забравила обеща 
мието си.

— Утре в девет и половина — 
ми с онази на мене отдавна 
усмивка..

Имах впечатлението, 
мен така се усмихва и само към 
така е любезна. А може би се и лъжа. 
Тези нейни думи през целия ден 
кръжеха из главата. Не е тоуа дребно 
нещо. Това за мен бе повече от седми
ца в тотото.

Тя се казваше Босилка или Андже 
лка. Не съм сигурен — тези две имена 
виндги смесвам. Нито е била очарава- 
ща русокоса с изразителни зелени очи. 
Беше с някакъв среден цвят и винаги 
на мястото си. Поне всяка сутрин я 
виждах на същото място.

Този утрешен ден за мен бе 
огромно значение. Затова обмислях как. 
да й се представя утре. Дали да обръс 
на брадата и мустаците си? Ако се об 
ръсна може не ще ме препознае, може 
би и не ще ме забеляза, а тогава — 
провалената работа.

каза 
позната

че само на 
мен

ми

Бабичка што седеше до мене поче да 
збира душу. 1а замоли' Мискатога: „Сине, 
отвори малко вратата." Он се цопну на ме
не: „Ти си на тво) дом отвара) врата, а овде 
сам )а газда!”

от

Прндоше до аутобус две момчети)а. Бра
дата. 1едън лупну на пенцер. Мисъкат отво
ри: „Шта )е?" „Може ли до Ниш?” „Не мо
же!" „А што?” „Прво да се обричите, 
после!" Момчетщата га напцуваше 
ше $и. А Мискат рече: ,Да признам 
поп-Чещну браду. Не волим да ми рутави 
улазе у аутобус!"

Те ти ]а зедна млада, убава. На Миска
тога се бежови усминуше. „Извол'те на прво 
седиште!" 1а си помисли: „Боже! Па, ови}а 
Мисък може да буде и човек!"

Зоран Живкович

паШШт&Фштю Новина и отидо- 
само

Дочека’мо пиротейити аутобус. Сви пут- 
пици прещоше у шега, а ]а и она^а бабичка 
седо'мо на клупу и — врну'мо се със први 
аутобус у Бабушницу. Што рече бабичката: 
„Ветар ти карту, кад ^а требе да испуштим 
душу!” ■

А.]Д у здрав]е!

Тодор ЛужничЬи

БрятстВо Директор и главен 
Димитров.
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