
ВрякчШо С ук&з на президента не 
СФРЮ Йосип Броз Тито 07 
14 февруари 1975 година из
дателство „Братство” е удо
стоено с Орден братство и 
единство със сребърен венец 
за особени заслуги в област
та на информативната и гра
фическа дейност и' за при 
нос в развитието на братст
вото и единството между 
нашите народи и народности

Щ ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКАТА
НАРОДНОСТ В СФР ЮГОГ-ГГат>йЯ ^
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сстаГв сърбияБЛИКАНСКАГА КОНФЕРЕНЧия НА НАМАЛЯВАТ СЕ, НО НЕ ИЗЧЕЗВАТ РАЗЛИКИТЕ 
ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОМЕНИТЕ В КОНСТИТУЦИЯТА 
НА СР СЪРБИЯОЩЕ ЕДНИ МАНДАТ НА 

БОГДАН ТРНФУНОВНЧ И ЕДИНСТВО, И АВТОНОМИЯ
В речта си по повод приетите от Конституционна

та комисия проектоамандмани Борисав Йович, пред
седател на Скупщйната на СР Сърбия, подчерта, че 
става дума не за рестрикция на автономията на по
крайнините, а за единство на Републиката

„Ние получихме задача
та съвместно да оценим и 
да прецизираме някои кон 
кретни решения в Консти 
туцията на СР Сърбия по 
въпроси, засегнати в Пред 
ложението на Председате
лството на СРС — изтък
на той — но тази задача 
е разбрана като претворя
ване на основните принци 
пи в конкретни права”.

В някои покрайнински 
алтернативи, според Мио- 
драг Богданович, се пред
лага вместо общи, да се 
въведат съвместни функ
ции и интереси, който да 
се съгласуват само чрез

За секретар на Председателството на РК на ССШ 
е преизбран Василие Василевич

На заседание, състояло 
се през миналата седмица, 
членовете на Републикан
ската конференция на 
ССТН в Сърбия единоду
шно преизбраха д-р Бог
дан Трифунович за пред
седател на РК на ССТН с 
двугодишен мандат.

Към края на миналата 
седмица Конституционна 
та крмисия на Скупщина
та ма СР Сърбия прие про 
ектоамандмани за проме
ни в републиканската кон 
ституция- Това обаче не 
означава, че са премахна
ти всички разлики вьв 
връзка с целта, обема и 
съдържанието на проме
ните в основния документ 
на Републиката. Остават 
съществени разлики но 
въпроси от значение за 
осъществяване на консти
туционното положение на 
СР Сърбия- Покрайнини
те предлагат алтернативи, 
които се отнасят до обла
стта на народната отбра
на, държавната и общест
вена сигурност, правната 
защита па правата и сво
бодите на трудещите се и 

функциите 
па Върховния съд па СРС 
и Председателството на 
СРС.

дииационното тяло. — За
това са предложени фор- 
мулации, които дефини
рат тези функции по без
спорен начин, за да не 
възникват спорове във 
връзка с приложението 
на Конституцията на СР 
Сърбия- При това винаги 
остава ясно, че във всич
ки области съществуват 
определени функции и раб 
оти, които се вършат в ав
тономните покрайнини.

Предложението и общо
то съгласие Трифунович 
да бъде преизбран за пре
дседател на РК на ССТН 
се коренят във високата 
оценка за дейността му и 
в приноса му за внедря
ване на промени в обпте- 
ствено-икономичския и по 
литически живот, които 
ще укрепят демократичес 
кото съдържание на само
управлението и открият 
нови социалистически пер 
спективи.

Ахмети за подпредседател 
на Скупщината на СР Сър 
бия от Косово и на Бра- 
нислав Иконич за член на 
делегацията на СР Сър
бия в Съвета на републи
ките и покрайнините на 
С купщината на СФРЮ-За секретар на Предсе

дателството на Републи
канската конференция на 
ССТН в Сърбия е преиз
бран Василие Василевич.

Членовете на Републи
канската конференция на 
ССТН в Сърбия обсъдиха 
положението на агропро- 
мишления комплекс и на 
селото в Републиката (че
тете на страница 7).

гражданите,
Републиканската канди 

дационна конференция на 
ССТН в Сърбия издигна 
кандидатурата на Ферат

Предстоят нови усилия за преодоляване на 
разликите

договори между Репуб
ликата п покрайнините, 
което ще рече: няма ли 
договор — няма ни реше
ния- Някои от тях дори 
предлагат решения, които 
обективно представляват 
партньорски, пък и феде
ративни облици.

СМИСЪЛЪТ НА АЛТЕР
НАТИВИТЕИI ггс! дивното съгласу-

на становищата в 
тяло

нане
Координационното 
за изработка па проекто- 
амапдмани все пак е дало 

резултати. Пре-

: Милпной Вуяднновнч от
смята, че ко-т броя: !1Л с Войиодича 

ромът на разликите е в 
начините, но конто сетълЗаседание на МОК на СКС в Лесковац 

ЗАДАЧИТЕ ГОЛЕМИ — СРОКОВЕТЕ КЪСИ
стр. 4

известни 
махнати са или ньк са на
малени разликите във врь 
зка с приложението на ро-

кува терминът ,,да се пре
цизира".

С мнозинство гласове 
Конституционната, коми
сия прие проектоамандма- 
шгге без алтернативите на 
покрайнините. И проек- 
тоамандманите, и покрай, 
нпнеките алтернативи ще 
бъдат доставени до Скуп
щината на СРС, която ще 
утвърди Предложение за 
промени в Конституцията 
на СР Сърбия. Съгласува
нето на становищата ще 
продължи до заседанието 
ии Скупщината, а 
думата си ще казат труде
щите се и гражданите в 
Републиката.

на СКС в Сурдулица заОбщинският комитет

СЕЛЯНИтГнЕМОГАТ ДА ВИДЯТ АГРОНОМ
стр. з

Среща със Слободан Сотиров, технолог в „Тигър” 
БЕЗ НАУКА НЯМА СПОЛУКА

закони, копубликаиските 
то са На страница 3 по

местваме извадки от 
становищата на Г1ър 
вата конференция на 
СЮК

валидни за цялата 
Рспубл и капатеритория

планирането и между- 
сътрудничест-

та,
народното

стр. 6

Босилеградска община

стр. 8

во.

ЦЕЛТА ПА ПРЕДЛОЖЕ
НИТЕ ПРОМЕНИ?0КЪТ сГшКАЧВА" КЪМ ДОГАНИЦА

С реформи 

да изгоним 

кризата

— Настояваме да се пре
на МТА махне положението, в ко- 

общитс функции
От тържественото откриване 
„Власина '88"
И ТРУД, и ДРУЖБА

СъС САМОЛЕТ ОТ НИШ до МОСТАР и 
ОБРАТНО

масто
Републиката се свеждат 

: на „начала”, 
основи”, „осио-

стр. 9 сетне■ до уреждане 
„единни 
пи”... — каза на заседа- 

Мнодраг Богдано- 
председател па Коор-

стр. Ю името
пич,



НАС |И Н} ПР СВЕТА
V

ИЗБОРИФРАНЦИЯ СЛЕД ПАРЛАМЕНТАРНИ) ЕТУРСКИЯТ МИНИСТЪР 
—ПРЕДСЕДАТЕЛ НАПРА 
ВИ ПОСЕЩЕНИЕ В 
ГЪРЦИЯ

СЛЕД ПОСЕЩЕНИЕТО НА ВЕНЕЦУЕЛАНСКИЯ ПРЕД
СЕДАТЕЛ НА СФРЮ Принудени па

Условия за по-добро 

сътрудничество Целта е: 
по-малко 

напрежение
Петата френска репуб- 

нужнотоЗа иръи п-д в историята на
политическа формация нямалика пито една 

парламентарно мнозинство
Председателя на Венецуела Хаимс Луспнчи приеха 

нац-внсшнте ръководители на нашата страна и по вре
ме на разговорите бе подчертана н необходимостта от 
по-нататъшното бнлатсрално сътрудничество

фактор на френската 
литическа сцена.

ио-Новоизбраният предсе
дател па Петата френска 
република Фрапсоа 
рап па проведените преди 
няколко дни парламептар 
пи избори не успя Да пбс 
зисчи нужното мнозинст
во депутати. 
Социалистическата . пар
тия нс получи очакваното 
мнозинство от 289" депута-

М ш 11 г стър-прсдсе дател-
Турция Тургут Опят па

ал пребивава в тридневно 
официално посещение (от 
13 до 15 т.м.) в Гърция к-ь 
дсто с домакина си Анд- 
реас Папапдрсу води ра 
зг-овори за намаляване па 
напрежението между две

М итс
Комунистическата пар

тия с 27-те депутати деман 
тира- всички които счита
ха, че щс бъде премахна 
та от политческата сцена,

По покана на Председа- нак-внешнте югославски 
телството на СФРЮ, пред ръководители. По време 
седателят иа Венецуела на разговорите бе нодчер- 
Ханме Луспнчи направи тапа необходимостта от 
няколкодневно (от 9—13 по-нататъшното взаимно 
т.м.) приятелско и офици- сътрудничество: 
ално посещение на наша
та страна. По време на (първо на един председа

тел на Република Венецуе 
ла в нашата страна) се

________________________ придава особено значение
Създават се условия и се 

РАЗГОВОРИ ЛОНЧАР— очаква още повече да ук
репнат традиционно доб 
рите и приятелски отно 
щения между двете стра 
ни и по-всестранно да се 
развиват 
отношения, 
номическите.

Всъщност,
по за пръв път в истори;{ 
т няма да има парламен- 

понеже не ите съседни страни. тарпа група 
достигат три депутата за 
да изпълни законния ми
нимум. На сегашните из
бори всички лидери на 
пеофашисткия 
си фронт са победени.

Озал с първият турски
мпиистьр-прсдседатен кой , ти, но и с 276-чс месга щ 
то от 1952 година носеща 
ва Гърция- Това обаче с 
третата среща на двамата 
премиери през последните 
пет месеци. В разговорите 
в Давос п Брюксел те за
почнаха като сс договори-

На това посещение
е най-силната политическа 
групация в Скупщината. 
Сдружената десница 
има 271 депутати и тя и за

посещението венецуелан- 
ския председател ■ приеха сега

Нацонал-
папред остава значителен

ВЕЛАЯТИ СМЯНА В ИТАЛИАНСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА 
ПАРТИЯ^ли занапред да нс се съз 

дават конфликтни ситуа
ции. Сегашната им сре
ща в Гърция бе продълже 
ние па започналия диалог.

Съществуват
възможности

Генералният секретар 

си подал оставка
билатералните 

особено ико-

I жение на ИКП е „тежко 
и загрижаващо”. Да при
помним, на майските .реги 
спални збори ИКП е полу 
чила 21,9 на сто гласове 
като загубила 4 на сто от 
тко л кото' преди.

ПРЕЗ ЮЛИ ТАЗИ ГОДИНА Генералният секретар 
на Италианската комуни 
етическа партия Алексан 
дро Ната на 13 т.м. отпра 
вил писмо до Централния

Съюзният секретар 
външните работи Будимир 
Лончар през тази седмица 
направи двудневно делово 
посещение в ИРАН и во
ди разговор с шефа

дипломация

на

Ганди ще насети Югославия
По покана на Председа 

на телството на СФРЮ и 
председателя на Съюз
ния изпълнителен съвет,

Той посочи, че се очак
ва да се обменят мнения 
за по-нататъшното укреп
ване на традиционно бли 

и развити билате-

комитет и централната 
контролна комисия, с кое 
то си подал оставка на до 
сегашния пост. „Партията 
не може да чака да се 
подобри здравословното 
ми състояние" подчертал 
той в писмото като припо 
мнил, че и без това имал 
намерение да го потърси тралния комитет, чието 
да бъде „освободен от та- провеждане е запланувано 
зи длъжност след избор- към края на този или най- 
ните резултати" като из- късно в началото на идва 
тъкнал че изборното пора щия месец.

иранската 
Алия Велаяти. Счита се, че наследник 

на този важен пост ще бъ 
заместник

мицистър-председателят
Обменени са мнения за па Индия Раджив Ганди 

билатералните и междуна ще направи официално и 
родни отношения- Изра- приятелско посещение в 
зена е готовността добри- нашата страна през юли 
те отношения между т.г. — оповести преди ня- 

Югоелавия и Иран да ук- колко дни на конференци 
репват във .всички облас ята за печат представител 
ти, особено стопанските, ят на Съюзния секретари^ 
за което съществуват на- ат на външните работи 
личаи възможности. Александър Станич.

зките
рални отношения, като и 
да се задълбочи диалогът 
за международната обета 
новка, особено за активно

де сегашният 
генерален секретар Акиле 
Окето. Очаква се, че нови 
ят секретар ще бъде изб
ран на заседание на Денстите на необвързаните 

страни и за ролята на дви 
жението в, съвременните 
динамчни международни 
процеси.

ПО ПОВОД 45 ГОДИШНИНАТА ОТ ВЕЛИ 
КАТА ЕПОПЕЯ НА НОВ

нината. Все още цари тишина, чудесна и 
пълна с опасност. Всички знаят, че врагът 
е тук някаде и че много бързо ще се обади.

с

ГАППЛТ /Г\ И тогава почна да „ври". Загърмяха бомовгнна Героят ьаВй(о) ||жМ
' СъТ Сава Ковачевич, коменданта на Тре-

Пише: Драгиша Радованович 1 та Дивизия.
I Ш лЖта иРжЛ —Другари, за другаря Тито, за свобо-

ТЕЗИ дни на Сутйеска пристигна и Аата> па 11Щ>м! Ура! - -
Трета дивизия. Щабът реши частите и бол- , Гласът на Сава летеше заедно с него по
ницата да минат реката през нощта от^ 12 *»// склона на планината. Нагоната
на 13 юни- Най-тежка задача получи Пета ^ &
черногорска бригада, която бе определена // /
като челно поделение в пробива. Наредено г
й бе да се пробие към Крекови и планината 
Озреи и с това да обезпечи преминаване на 
болницата.

решително
вдигна це само бойците., но и ранените 
носилата. Всичко, което можеше

на
да се дви

жи това утро на Сутйеска, тръгна след гласа 
Сава срещу Германскитепа окопи.
На самата ивица на окопа, за 

защищавайки с гърдите си бойците и ране- 
от фашистките, заряди, замъча, залюля 

се н падна славният комендант, но в същия 
момент замлъкна и германската картечница, 
която със смъртоносните си заряди косеше 
нашите другари в атаката...

моментатри часа след полунощ иа 13 юии. Извидни- 
ците, изпратени към левия бряг на Сутйес
ка обадиха, че там няма никого. По необик- 
иовена и злобна тишина поделенията почна
ха да се прехвърлят. А краят иа колоната и 
ранените са още на Вучево. Всичко 
върви бавно и тежко. Юнските нощи са кра 
тки й видимостта все повече се увеличава.

н ите, , Както е известно, опитът за пробива се 
провали. Сутйеска успяват да минат само ча 
сти на поделенията и това по групи или от
делно по един. С Пета бригада бе и Рая Не- 
делкович, който много нагледно разказва за 
тези потресни събития и загиването на про 
славения комендант Сава Ковачевич. Той 
казва:

това

Загиването на славния комендант Сава 
Ковачевич двигна хората да тръгнат по-ната- 

- Батальоните иа Пета черногорска брига тък. Атаката по-жестоко продължи и
тизаните пробиха първата линия

—пар
на окопите.— Пипалата на бригадата, нейните па

трули, допряха до брега на реката
да и на Трета санджашка се отдалечават от

около реката - и хващат. първите склонове на пла- (СЛЕДВА)

СТРАНИЦА 2 л БРАТСТВО * 17 ЮНИ 1988



Извадки от становищата на Първата конференция на СЮК
Заради по-бързо преодо 

лявапо на* кризата и по-на 
разви С РЕФОРМИ ДА НЗЕОНИМ КРИЗАТА пад изпълнителните и уп- 

оргапи; да с'е 
изостря личната отговор
ност на всички притежате 
ли на общественй пълно
мощия-..

татъшно стабилно 
тие, Конференцията 
СЮК изтъква, че веднага 
трябва да бъдат извърше
ни коренни реформи- в 
стопанската и

равленски
на

чено лл опрннН!!Я1 комитет на СЮК е длъжен до края на годината задълба-
стави оценките си"нГчленовете^г стано^ща™ „а Конференцията и да пред-
пи, че резултатите не еа достатъчни ЦК^СЮК™6”“™*' Доколкото оце ! 
стпенчтя ..., „„ 14 ъ ши, цк на СЮК е длъжен да утвърди соо
стаената си политическа отговорност и да 5 1
ие на политическата отговорност 
диките, покрайнинските комитети 
темата

\
политичес

ката система, с'които що 
сс обезпечи висока пкопо 
мичсска и

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ 
НА СЮК

обществена еф- | 
нкасност на социалнстичс

повдигне въпроса за утвърждава | 
на централните комитети на СК в репуб | 

и на членовете на СК в институциите на сис !

За да бъде истински 
авангард на работническа
та класа и сплотяващ юго 
славското общество фак- 

- тор, Съюзът ма югославс-

ското самоуправление, 
афирмац11Я на пазара, са 
мостоятелност на стопанс
ките субекти, пови качес
тва на държавната 
латнва в стопанския 
вот, премахване на пзлпш

ЦИН и отговорността 
регу- работниците в ОСТ за ефн 

каспо ползуване па обще
ствените средства.

па кмте комунисти трябва 
да извърши собствено йд 
ейно-полптическо, органи 
зационио и кадрово преоб 
разование.

жи

лото
мократизацмя на*, общест 
вення живот и ефикасно 
осъществяване функции- облик, е необходимо да

се развиват и други видо
ве собственост — коопера 
тивна, частна и лична — 
като .важни фактори на 
материалното развитие, 
преустройството па стопа 
нството и увеличеното за
емане на работна ръка.

администриране, де
Освен обществената соб 

ствеиост като доминантен
Не може вече да се поз 

волява ма някои членове, 
органи и организации, на 
СЮК да определят произ
волно кои становища на 
конгресите на СЮК и зак 

. люпения на Централния 
комитет на СЮК ще осъ
ществяват, а кои не. Ста 
новищата и решенията, 
които са приети по д"емо 
кратическн път и от мно
зинство, съгласно демок
ратическия централизъм, 
трябва да се провеждат и 
от онези членове и орга
низации, които са имали 
друго мнение.

те на държавата.

Комунистите трябва 
□.а повдигнат инициати
ва компетентните ор
гани да разгледат само 
управителните и закон
ни предписания, с кои- 
го се утвърждават ма
териални и други пра
ва на. носителите на са- 
моуправнтелни, полнти 
ческн и обществени 
функции, за да се на
мали броят’ на субекти
те, които се възползу
ват от тези права, да се 
прецизират и изострят 
условията, за ползуване 
на. възмездия, и бенефи 
цин — всичко с цел да 

1 зе ползуват рационално 
' абществените средства.

КОРЕННИ КАДРОВИ 
ПРОМЕНИ

Разрешаването на акту- 
алиите обществсно-иконо 
мнчески проблеми и пре
одоляването на икономи
ческата криза прп услови 
ята на пазара н икономи
ческите закономерности 
изисква да бъде открит 
процес на коренни кад
рови промени, като се да
де шанс па кадрите, кон
то разбират сложността 
ма обществените процеси 
и имат професионални зн 
ания и творчески способ
ности и инициативи.

Идейно-политическа
та отговорност в Съю
за на ’ комунистите вкл
ючително и оставки и 
сменяване от пост, тря 
5ва да стане съставна 
част на осъществяване
то на. водещата роля и 
единството на СЮК. 
Всички

Единодушно „да” за реформите

терии и потребностите па 
пазарното стопанство.

ките самоуправителни си
ли с цел:

— да се скъса „персона 
лпата уния" между ръко
водствата на СК н държа 
внпте органи:

■

НЕОТЛОЖНА ДЕМОКРА
ТИЗАЦИЯ

изпълнително- 
политически органи и 
членовете им 
да. дават отчет на орга 
кнзациите и органите, 
конто са ги пзбралнч и 
всички заедно и отде
лно да. дават отчет па 
членовете, а въз основа 
на. резултатите на 
тата пм да се отнема 
или г‘“о;лължава манда

Наред с укрепване на 
социалистическото самоу 
правление, отговорността 
и самостоятелността на 
стопанските субекти, ико 
номическите критерии и 
пазарните отношения, е 
необходимо час по-скоро 
да се извърши стопанска 
реформа, преди всичко 
реформа на стопанската 
система, като за това се 
обезпечат услови я и с 
конституционните проме
ни. Промените в стопанс
ката система трябва да 
бъдат
временно с конституцион
ните промени. Комунис
тите в компетентните за 
това органи и организа
ции са отговорни промени 
тс в стопанската 
да бъдат приети до, края 
на-1988 година.

Конференцията на СЮК 
подчертава необходимост
та да се разработи 
туционната концепция на 
обществената собствено
ст като основа на соцйали 
етическото самоуправите 
лнб отношение, преди 
всичко да сс утвърдят мс 
ханизмй за укрепване на 
икономическите й функ-

трябваСъюзът па югославски 
гс комунисти трябва ре
шително, час по-скоро и 
напълно да сс откаже бт 
позицията ма управлява
ща партис[ м от начина па 
действуваме в политичес
ката система, койго отраз 
ява гази негова позиция.

Необходимо е да се обоз 
печи самостоятелност па 
работниците в кадровата 
политика и избирането на 
делови ръководства.

— да се премахнат сега 
хните, фактически уста-, 
ковем ш и до известна сте
пен с Конституцията ут- 

позпцнн на об-върденп
щсствено-полптпческите 

съвети като „всекомпетен
Конференцията отде. I- 

по подчертава, чс е нсоб»
рабо

тип” съвети, да се огранн 
чп ролята пм само па уча 
етие в приемането па ре
шения по прецизно утвър 
цени стратегически вънро

ходимо сдруженият труд 
да бъде освободен от ко- 

едмообразпа орт
Ко! |фере1щп ята I юдчер 

тава, че са нужни неотло
жни мерки за демократи
зация па СЮК н па целия 
фронт па социалист» тос

тът пм.
ралата, 
пизаииоииа структура, ко

Конференцията изтъква, 
че членовете основателно

ято пс с настанала съ"лн 
сно икономическите кри ем в областта ца разви ше

па подптп- отправят критики го а д-то п защитата
рее на ръководствата на 

Съюзът па комунистите СК н се- заел».за те да 
за следните бъдат отговорни за еднн- 

делегатеката ното действуване на СЮК.
Конференцията наето я- 

па решително да бъдат 
премахнати причините, по

ческата система.подготвени едно-

п стопанскатаВсички програми за промени 
структура трябва да съдържат!материални н ДРУ 

социалната сигурност па ра- 
остават без работа.

се застъпва
промени в 
скупщппека система:

пог.!1 решения й мер
ки в избирателната снете- 

копто се укрепват де 
н от-

ги предпоставки за 
ботниците, , които временно 
На тези работници трябва да 
тен личен доход докато ие 

бърза

се обезпечи извсс- 
работят и да им се 
преквалификация и

система
ради които някои органи 
заКйи на практика много

ма, с 
легате ките 
пошепни и

връзки
мотивацията повече се борят за ннтсре 

избирателIгге, като 1 иш
рммер: широко внедрява- н пбкрайшшеките

бюрокрации п елпти, от-.; 
колкотр за интересите на 
работническата класа н 

гагско място ч за отговор па народите п народности 
ни постове в делегатската те, което чеетр води към 
система и тайно гласува- коалиции или пък към.

безпрцнццшш конфронта 
укрепва, ролята па цин между ръководствата 

делегатските скупщшш и па някой организации на 
особено техният контрол

създадат условия за 
трудоустрояване.

енте на републиканските 
техно-

паНастоящите икономически и социални труд- 
ности, които ще се изострят след преминаването 
от интервеитни мерки към либерализация на це
ните и пазарна дейност на организациите на сд
ружения труд, изискват енергично разрешаване 
на проблемите на жизненото равниАе на онези. 

1 ще изпаднат в иаи-тру
останалите 

конто при сегаш

но па непосредствените из 
бори за делегати, повече 
кандидати за: всяко делс-

консти

коитокатегории население,
положение, и осъществяване на ие;дио

задачи на социалната политика,
ие могат да се отлагат.

— ДВ
ните. условия сюк.
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ИИШ:)А ПОЛИТИЧЕСКОТО и 
НИШКИ РЕ г нои

НА МОК ПА СКС В

ВАЦ СРЕЩУ КРИЗАТА-С РЕФОРМИ 

И ПЪЛНА МОБИЛНОСТЗАДАЧИТЕ ГОЛЕМИ 

СРОКОВЕТЕ КЪСИ икономическа сгаби-стопапетното и загубите 
са увеличени, а акумула- 

змачителпо по-маг

та за) икопоммчес-Трудното, 
положение н региона

лизани Я/ търпят и иеолра- 
. Затоваф Председателството утвърди конкретни задачи за 

ч да спре изселването на сърби и черногорци от Преше- 
ВО. Буяиовац 1. Медведжа и да се създават условни за 
връщано на ония, конто пекат да се върна■

|;о вдателни критики 
беше подчертано, че кому
нистите са дължии да об
ясняват, че от кризата пе 
може да се 
жертви, но също така да 

' наблягат да се

цията енамаляиапс-предпзвпква 
■го па реалните лични до
коли и спадането на жнз- 

изобщо.

Поради постояннотолка.
повишаване цените, зиачи- 

влоши етаидардателно се 
па работниците и гражда

нее по-остро изпък 
социални проблеми.

мопото равнище 
Този обстоятелства наред 
е по-нататъшното увелича

излезне без
■ то па О щото заседание но 

за- ЦК мг. .СКС бяха посочени 
като причини за етагнпра 

акция. Среднай-

о Лссковац 'Неотдавна
се проведе разширено

Прсдссдатсл- 
Мсждуобщнн-

1фсренцня па Съ- 
иа ко

ИПТС II 
вл,

изготвят 
програми и предприемат 
мерки за защита на жиз
неното равуище на ония, 
които най-много са засст-

ванс броя па незаетите п 
социалнитепаседаипе 

ството 
ската ко! 
юза на 
ето се
да се сломи
паратизъм и спре изселва
нето на сърби и. черногор- 

общиннте Прешево,
Медведжа .п

еловия за. тпе на тези общини.

изостряне па 
проблеми, обременяват по 
лптпческото и енгурпост

но в тази принизяваното 
равнище

Колко
жизненото 

влияе върху политическо
то състояние показват ста
чките, които са 
чести. Така 
дина в региона е 
65 стачки, в 
участвували 14,5 
души, а в първите четири 
месеца па настоящата го
дина 18, с над 3 хиляди 
работници. Най-чести при. 
чини за стачкувало са би
ли личните доходи и проб

па вцЖпите задачи занапред 
>[пачковнч посочи пе само пакомунистите

обсъди въпроса как борбата против албанския 
Национализъм п сенарати-

ното положение което все
Пак е задоволяващо* беше
оценено от Председателст 

МОК на СКС, ко

мати.
албанския се- все по

миналата го
им ало 

които са 
хиляди

зъм. но и борбата за въз
връщане на междуиацно- 
нално доверие и по-уско-

В заключителното си
.вото на 
сто ма заседанието сн от 
10 ,0нп т.г. анализира по
литическото и енгур пост

напредседателяслово
МОК на СКС Властимирци от

Буяиовац и 
да се създада г ^ 
връщане на 
пилите сс, но д*$ се завръ
щат и други, които искат 
тук да живеят. В работата 
на заседанието .участвува 
н Светнслав Трацковнч, из

роно икономическо разви- Потич беше категоричен. 
Време е за тревога, но не 
за такава, която ще пре
дизвика паника, но за тре- 

води към

само на отсе- ното положение в Нишки-До края на юип ще бъ
ди.- а твърдени задачи .» за 
идейно-политическа п тру
дова диференциация. Не
обходимо е веднага да 

в спре кунропродажбата ма 
недвижимо имущество ме 
жду албанци и сърби, 1?а- 
кто п да се продължи с 
инициативата , но-развптп- 
те. среди да реализират

регион.
вога. която да 
пълна мобилзация. за даВ доклада, който изнесе 

Зладшшр Стаикович, сек
ретар на П ред се да т(лг1 ство
то, а сетне и в разнеква- 
2 тяга беше подчертано, 
че в началото на годината 
,е намален физическия об
ем па производството, фин 
апсовпте отношения серио 
зпо са нарушени, обреме
няването на дохода

сс- отстои на задачите, ко
ито изисква 
реформа. А тя, подчерта 
той. нс може да сс прове
де без жертви,

стопанскаталемите, свързани с тях.пълнителен секретар 
Председателството

СКС II Драган Тохшч, 
член на ЦК на СЮК. Уво- 

изложение изнесе Зо

на ЦК Също така беше колета 
тираио, че най-новите .мер 
ки на Съюзния изпълни
телен съвет и Съюзната 
скупщина за ограничава
не на личните доходи ка
то част от мерките за осъ
ществяване па Програма-

особенона
ако те са нужни за да се 
обезпечи по-стабилно раз
витие и перспектива на по 
драстващите поколения-

ДНО
ран яначкович> председа
тел на МОК ' на .СКС в

регион,Южноморавски 
като между другото под
черта: В. Д.на

Основната причина 
със-за неблагоприятното 

тояние и отрицателните 
процеси в тези общини е 
изселването на сърби и 
черногорци поради разма
ха на албанския сепдрати-

ТЕРИТОРИАЛНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБЩИНИТЕ 
ц ЮЖНОМОРАВСКИ'РЕГИОН

Няма причини за погасванезъм и национализъм и ес
калацията му през 1981 го 
дина в контрареволюция 

Косово. От тази контра- 
революциоина вълна са об 
хванати и общините Пре
шево, Буяиовац и Медве- 
жда, в която врагът също 
се опитва да разпростран
ява лозунга за. „Косово-ре- 
публика”.

гами и общи служби за 
новечето общини.

Необходимо с да се съгласуват функциите на ме- 
ждуобщинските регионални общностив

Когато се касае за Меж
ду общинската регионал
на общност тя не изпъл
нява цялостно конститу
ционната си роля — бе нз 
тъкнато на заседанието. 
Не се осъществява функ- . 
цията й за съгласуване на 
стопанското и обществе
ното развитие на региона, 
пространственото плани
ране и осъществяването 
на второстепенните й 
дачи.. В разискването не 
бе доведено под въпрос 
по-нататъшното съществу - 
ване на междуобщннеки- 
тс регионални общности, 
но бе потърсено в констн- 
стуционните разпоредби 
те по-прецизно да се де
финират .Наред със съ
гласуването на функциите 
на междуобщинските ре
гионални общности тряб
ва да се преизучи 
подчертано, и функциони
рането на регионалните об 
ществено-полнтическн ор-

Южноморавски . регион 
с специфичен по 
го свои характеристики. В 
състава си има повече 
икономически неразвити 
общини, крайгранични об 
щипи и общини със сме-, 
сей национален състав. За
това в този регион общи
ни не трябва да се погас
нат, а трябва да се продъл 
жм о рационализацията. 
Именно, ногасването на 
някои общини неблагопрн 
ятно ще се отрази върху 
по-нататъшното им разви
тие. Това бе е едно от ос
новните становища от със 
тоя лото се на 8 т.м. в Ле- 
сковац консултативно съб 
рание, посветено на тери
ториалната организация 
на общините и осъщест
вяването на функциите на 

' междуобщинските регио
нални общности.

В разискванията бе 
тъкнато, че погасването 
на общините би предиз
викало по-големи затруд

нения в реализирането не 
повече- само на започнатите, но и 

па планиращите се разво
йни програми. Миграция
та на населението ще про 
дължи, а тези краища би 
напуснали и високопрофе- 
споналните кадри, какви-
то и сега “няма достатъчно 

е
в . тезц общини. В рази
скванията взе участие и 
Йован Митнч, ръководи
тел на работната трупана 
Председателството на Ску 
пщииата на СР Сърбия, 
който каза, че по повод 
изготвения материал ще 
последва публично разис
кване, което ще даде при
нос в приемането на про
мени, Също така бе под
чертано, че от републикан 
ските органи се очаква да 
подготвят отделни предло
жения за организираност-г 

нз- та на малките общини, 
които да бъдат с по-мал
ко професионални функ
ционери, с обединени ор-

3. Яначкович

развойни програми
Голям проблем

в тези
краища, 
представляват и незаетите 
сърби и черногорци, а та- 

Прещево има 348,
Значи и ние се намира- 

засе- кива в 
в Буяиовац 730 ,а в Мед
веджа към 1000 души.

ме в област, която е 
гната от контрареволюци- 
онна дейност. ^Кизнен ин-, 
терес на трудещите се и 
гражданите в тези краи
ща е да се поведе по-рс 
ши тел нс. борба, отколкото 
досега против албанския 
национализъм и сепарати
зъм, като .се претворяват 
в живота решенията па 
Деветото заседание на ЦК 
на СЮК Шестото засе
дание на ЦК на. СКС за 
Косово — изтъкна 3. Ян- 
ковнч.

Участвувайки в разис
кванията Светислав Трам
ковия,~ изпълнителен сек
ретар в ЦК на СКС каза, 
че досега постигнатите ре
зултати в подобрение на 
положението в тези краи
ща не са задоволяващи. 
Не смеем да допуснем да 
се осъществят целите на

за

кон грареволюцията — из
тъкна Трайкович, макар 
че някои от набелязаните 

Друга съществена при- задачи не осъществяваме 
чина за настоящето поло- _ с предвидения темп. 
жение в тези общини е 
икономическата им изоста

— бе

Председателството съз
даде и работна група, ко
ято въз основа на уводно-

недо-налост, а трета
статъчната ^активност 
Съюза на комунистите и . то изложение, и разисква- 
другите субективни сили.
Слабости проявяват и от-

на
ганизацин и самоуправи- 
телните общности на .ин 
тсресите.

нидта да изготви заключе
ния-

М. Момчилов им М. м.делни органи и лица, кое-
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СПАЗВАНЕ НА^^ОНСТИТУЦНОННО стта и*закоността БОРБАТА ЗА ОБЩИНСКИЯТ КОМИТЕТ НА СКС В СУРДУЛИЦА 
ОБСЪДИ ПОЛОЖЕНИЕТО НА СЕЛСКОТО СТОПАН
СТВО В ОБЩИНАТА

превантивно Селяните не могат 

да видят агроном
Основният съд на 

въс Враня неотдавна
сдружения труд 

в Босилеград ор 
ганизира разговори за най-актуалните 
(н спорни) въпроси по повод които ра 
ботницитс от Боснлеградска община 
търсят защита от съда. Съдът е ефика 
сен и работниците са 
ефикасност обаче~е

по време на разговорите — в тях уча
ствуваха 11 съдии и само 20 души от 
сдружения труд, т.е. всички 
ова.ча да дойдат не се отзоваха! ? 

Председателят на Основният 
, сдружения труд във Враня Риста

огпаниче - „ Младеиович по“ч,, най-честите въпро
рани 1ена — няко- си, поради които работниците

решени община възбуждат Дела. През
Една от основннтЛадачш п^'' годи“'на пр1Шер в съд са за- ■
' спт-Л задачи на съдо водени 64 дела (по-малко■»»д рьггггк к

принос спорните

които тря

СЪДна
Същинският ко.лштст на СКС наложи на Конфе

ренцията на СК във „Власина-лродукт” да утвърди 
причините за голямото закъснение в реализацията на 
някои важни проекти в селското стопанство

от тази 
ммнала-

га трудностите настават когато р 
ето трябва да се

Въпреки вложените сре
дства и обществените уси 

стопанство 
в Сурдулишка община —- 
както неотдавна оцени Об х селскостопански 

комитет

не съществува истинско 
сътрудничество между те
зи организации. В общи
ната има достатъчен брой л 

специа-

отковкотовете на

са възбудили работници от Лвто 
въпроси да се реша- транспортната 

организациите па сдружения Здравният 
труд и трудовите колективи, 
където възникват. По

лия, селското
организация

дом ^—- 11, занаятчийската 
кооперация „Граджевннар" — 10. Ра- 

гя.„, „„ този начв“ не ботниците от работническия 'съд май
но дшеч пГ*Ю ЧИСЛОТ° на дела' чссто са търсили да им защити права- 

о далеч по-ефикасно ще се води та из областта'на. личните 
н .борбата за спазваме

16,ват в

т.е. там щинският 
СКС — не отбелязва

па листи, но те не се зани- 
ви- маваг с проблемите на 

дим напредък в развитие- .отрасъла и на сътрудни- 
то си. Основни причини чеството със частните про 
за това са недостатъчното изводители. -Няма напре- 

‘ сътрудничество между об- . дък, все докато обществе- 
ществспия сектор и сел- мият сектор комтактира 
скостопа иск нте пройзво- със селяните само кога- 
дителп, малките ниви, кои то трябва да изкупи про- 

приложе- чДуктите и добитъка йм.
Селскостопанските произ 
водители почти ц не виж
дат агроном.

Изхождайки от тези фа
кти, Общинският комитет 
на СКС задължи първич
ните организации на СК 
и комунистите в самоуп-

та,
доходи п на

констнтуцион други парични нсквання, като и пора- 
Гази колстата- Дн нсправнлностн в реализирането 

и по време на обяви н конкурси, 
разговори в -Бос!тег

на
ността и законността. 
цйя бе актуализирана 
неотдавнашните

на

През миналата 
пито дела е гледано 51

година от заведе- 
н като се имарад, когато представители на Основ-

то затрудняват 
ииею па агротехнически 
мерки, застарелата техно
логия и сравнително мал
ката икономическа сила 
па селяните. Кредитите от 
„Зеления план” и средства 
та за програмата „Морава 
II” не бяха използувани 
съгласно предназначение 
то мм н затова не се съз-

ння съд на сдружения труд във Враня 
н' представители на обществено-по ли- ефикасността е налице, бе подчертано 
тическите

предвид,.че гп гледа само един съдия

организации и самоуправи- 
телннте органи и тела да сдружения 
труд в оЗц^чнага разискваха за
още актуалната тема на работниците, девет случая исковете па работници 
самоуправителннте органи и работни- це са основателни, а останалите са ре- 
ческля съд — как'да се намали число- шени на друг начин шш са оттеглени, 
то на съдебните дела и как да се пре
махнат явяващите се тру. в са-

в разговорите.
ността на работническите представки, 

все От гледаните дела 25 са основателни, в

1 налице е п основател-

Ефикасността па съдовете на сдру
жения труд обаче е ограничена. Всъ- 

моуправителната практика и в защн- щност, те не можат всичко сами, По- 
тата правата на работниците?

равителните органи-на се
лскостопанските органи-

даде ралиа основа за ра- ' зацин да направят конкре 
дикалпо развитие на сел- тни програми за развитие 
ското стопанство и не се на селското стопанство и 
преодоля стагнацията на за подобряване на сътруд- 
обществемия сектор. ничеството с частния сек

тор: За да могат да допри
насят' за развитието на то
зи изключително важен 
за общината отрасъл, сел
скостопанските специалн 
сти трябва да излезнатна 
нивите и да се намерят

влияятточно, не са в състояние да
В откровените и твърде интересни върху реализирането на решенията си. 

разговори (такива разговори в общини Бе изтъкнат пример когато Основният 
те се провежда- всяка година), когато съд ма сдружения труд два пъти взима 

сдружения труд в решение, което два пъти потвърждава
съд на сдружения 

че труД, а в основното училище в Босиле 
най-добре е споровете да се решават град не искат да го реализират. В гаки 

на възникването им. Съди- ва случаи ролята си трябва да изигра
ят останалите субекти, задължени за

представители на 
общината поставяха въпроси, а съдии- Републиканския 
те даваха отговори бе подчертано,

ЛИПСВА СЪТРУДНИЧЕ
СТВО

На територията па Сур- 
дулшцка община със. сел
скостопанско

на мястото 
ята на този съд в Босилеград на самоу 
лравителните органи оказва 
дава сюгжестии и мнения и не рядко

производ
ство п оборот на стоки се 
занимават

помощ, спазване на конституциоанността и за 
конността — общественият правозащи 
тпик на самоуправлението, ннепекто- 

обществепо-полнтичес-

сред производителите и 
животновъдите. Организа 
циите трябва да дефини
рат работни места, на ко
ито агрономите най-добре 
ще изпълнят тази задача.

селскостопан-въпроси се решават в орга-спорните
низациите. В някои организации ооаче скнят комбинат „Власина- 

продукт”. Земеделската ко 
операцпя в Йелашшша- й 
Основната

рът по труда, 
китс организации и пр. В обратен слу
чай щс се губи доверие и в съда, и в 
тях. А целта всякак е доверието, а сто 
ва и копстптунпоппостта и закоността

самоуправителначесто липсва слух и
отговорност и въпросите не се реша- 

на мястото на възникването им.
организация 

на кооперантите. Общин
ският комитет оцени, че

ват
Като че ли няма заинтересованост. Та- КАКВО СТАВА С ПРОЕК

ТИТЕ?
В. Б. (д:г— укрепнат.зи (незаинтересованост се потвърди и

„БОСИЛЕГРАД" В БОСИЛЕГРАДКОНФЕРЕНЦИЯ НА СК В ТО От г* лго време в Сур 
дулнпн д община се спо-

АКДИОННАТА

И (Ва © ВП2ЙМ ЗКТуЗЛМЗ меиават . проекта. конто
гсир! П1*“ ос[„ организа- внчпите партийни органи ш.я в една трудова орга- трябва да изиграят голя-

Формално обединени в трите основни орга шза М1111штТа се ,шмшз„ без осношш ор- Р^я за иитеизивнра-
нии през първото трнмссс а про ......... ...К1ШО пето на селското стопан- -
чие са отчели загуба- от дмица И членовете на Ак- е една д.киро
48 452 милиона динара, ннониата конференции па сметка, единна разводна 
(„Слога" —• 35,926 милио- СК и Трудовата организа 
па, „Напредък" — 4,725 и 1411 '* •
„Услуга" — 7,800 милиона 
динара).

една трудова организация, 
основните организации

труд: „Слога"
ство, но реализацията им 
не е ни започне1?.. Става 
дума за изкупуване, уед
ряване и култивиране на 
площи на Власина, пзгра-.ч 
жданс на конеферма, до- 
изграждане на цеха за про 
нзводство' на торф и про
изводство на шампиньони 
(гъби). Общинският коми
тет на СКС наложи на Ко 
пферешдията на СК във 
„Власина-продукт” да ут
върди причините за голя
мото закъснение в реали
зацията на тези развойни 
проекти и да предприеме 
мерки, които ще подей- 
ствуват да се ускори под
готовката.

на
политика, единни самоупсдружения 

„Напредък", „Услуга и 
Общата служба, с отделни 

сметки, без целесъ

органи п пр.ралнтедин 
От значение е, че реор

ганизацията па ТО не е'В повечечасоиитс п всее 
транш I разисквания, в ко 
нто участвуваха .повечето 
диск утаи ш, откровено4 се 
изтъкнаха п обективните 
н субективни причини, 
конто по един или друг 
начин неблагоприятно въз 
действуват върху стопа
нисването па трите орга 
мизации. При това не мал 
ка отговорност, както бе 
изтъкнато имат и най-от
говорните в организацпн- 

Изходът всички виж
дат в коремно преустрой
ство па трудовата органи 
зация, т.е. и рсоргапиза-

джиро
образно делово сътрудни
чество и язаимиосвързва-

нова тема. Подобни разго 
предипори се водеха н 

две години, а миналата го
предвид иеза 

видното положение, 
и факта, че с настоящата 
организираност трудно 

ще могат да преодолеят 
изострените стопански ус 
ловия, (а още

Имайки
не в процеса на стопанис 
ванего и без съвместна ра 

заиап-

като
дина дори се проведе и 
референдум който не ус
пя. Каква ще бъде съдба
та па настоящия за който 
съгласие трябва да даде 
работническия съвет зави. 
сп от готовността на тру
дещите се в трудовата ор 
ганпзацня, а преди всичко 
от мобшшзаторската спо 
еобноет па членовете на

звойна политика, 
ред трудно ще могат да 
дават опора на все по-го 
лямия латисък от страна 
на частния: сектор, отдел 
но, сега когато условия
та на стопанисването все 
повече се влошават. Пора 
ли това въпросът във връ 
зка с организационното 
преустройство па ТО се на 
лага като въпрос с при ори 
тегна задача на всички су
бекти, особено сега когато

по-трудно
паще могат да парират 

конкуренцията 
пия сектор) за настоящо
то положение па основпи- 

и изобщо 
възможностите

па част-

те.те организации
на ТО и Съюза па комунистите.

<4за преодоляването му, не-
пър-

С. МнкнчМ. Я.
отдавна разискваха

СТРАНИЦА 3
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СПОРАЗУМЕНИЯ МЕЖДУ ЮГОСЛЛ- СРЕ1ЦЛ СЪС СЛОБОДАП СО’1 ИРОВ, 
1111Ж. — ТЕХНОЛОГ В „ТИГЪР” — 
ПИРОТ:

ПОДПИСАНО Е 
ВИЯ И1 „ПАРИЖКИЯ КЛУБ" Ч

Ш НАУКА 

НЯМА СПОЛУКА
Нов шанс за югосла 

всшо стопанство
__ През следващите десет години ще имаме шест

„почек”. Това е достатъчен период за прослав
ен и ДЛ 

Свсто-

Слободап Сотиров, иМженер—техно 
юг, оглавяващ екип от специалисти в 
„ЛнтогумЧт" и „Тигър” — Пирот нсот- 

прмо в Стопанската камара в

години 
ското
осъществи пазарното си определение — 
зар Риканович пред Телевизия Белград

стопанство да консолидира структурата
заяви дави а

Ниш първомайска награда за гзключи- 
гслп:1 успехи в работа си. Скромният 

'40-годппг.'п специалист, споделя че то-

— Специалистът йс може да пос- 
ако постоянногша добри резултати, 

не работи и върху собственото си изди 
ганс. Мога да кажа, чс в на/пия колек 

владее пълно разбирателство

па същияВ миналата събота в Па 
риж са завършени прего
ворите между делегация
та на Съюзния изпълните
лен съвет и правителстве
ните представители на 16 
страни-членки на' „П: ч^>к- 
кця клуб” във връзка . с 
финансовата подкрепа 
нашата програма за сто
панска реформа п реали
зацията па „стенд-бай" 
аранжмана с Международ 
ння валутен фонд. По то-

лара лихви 
дълг, чисто отплащано е 

започне па 13 не само 
негов малък отбор

па признание е присъдено 
а па целпя

трябвало да
идната година. Ренро 

са и 216 МПЛ1Ю-

поги в
този въпрос и не само аз, а и други!е 
специалисти, много често пътуваме в 
страни, които са по-напред от нас в 
специалността като изучавахме техния

нему
г специалисти, конто е години наред

юли '
гримирани 
на долара кредити, конто тънкостите в произ■ успех овладяват 

годството па аиТогумп в „Тигър"» ' Ако 
не беше така, „Тигър" сигурно нямаше

са били репрогрампрапи 
1983 година п 247 мислел

лпопа долара лихва па съ
щите кредити.

опит, набираме пови знания, които по- 
къспо прилагаме... Бях на спсциалйла- 

Лопдоп, щ,тупах и в Съсдинени-

да сл завод за такова високо реноме в 
Европа и света. Днес автогумите 
„Тигър" се търсят в цял свят: задовол

изйс

на
па

ция в
те щати, пътувам и в другите развитиТези четири суми съчи

няват общата сума, коя го 
споменахме. Тя е рспро- 
грампрана за период

яват п по качество п с цената си 
киаппята п па пад-взпскатслните пот- западпи страни...

Ако Слободап Сотиров ако ие е на 
работно място, с в командировка, или 
в научния си кабинет. Проучва научна 
литература и у дома си. Ако има сво
бодно време — посещава родното си 
село Сенокос.

— Обичам' много родния си край 
и всеки свободен момент използвам за 
да го посетя- Нямам никого там, защо 
то родителите ми живеят също в Пи
рот. Но в Сенокос край бистрата рекич 
кл и миризливите ливади най-добре се 
отморявам за работа.

Слободан Сотиров е роден 
1949 година в село Сенокос, в пазви 
тс на Стара планина. Родителите му 
поради настаняване на работа в Пи 
рот, рано се пренасят в града на р. Ни 
шава, застройват си къща, и тук Сло
бодан се учи, а по-късно следва и се 
завръща на работа в „Тигър", където 
проявява истинско трудолюбие и прн- 
лежност.

А признанията идват като логична 
последица от неговото отношение към

ребителп.
Попитахме Слободап Сотиров как. 

усп^чат да „държат крачка" със све
товно известните фирми?

— С постоянно следене па пововъ-

от

ф На преговорите в Париж са прнсъству- 
МВФ, Световната бай 

ЮНКТАД. Каква роля са имали те?
вали и представители на 
ка и воденията в гумареката промишленост. 

Мито за миг пс смее да се допусне да 
се изостане. Ако се пропусне един ден, 
след време той струва колкото година... 
Налага се ежедневно да се следят нос

I
— Мисля, чс ролята им имаше голямо зла- 

ченпс за подкрепата ка нашата програма. Осо
бено конструктивни бяха представителите

ог правителствата

I

ма
ЮНКТАД, които поискаха 
да окажат силна финансова подкрепа на юго- 

за която бе казано,
тлженпята па науката п технологията.

— Па какво се дължи успеха на ва 
шия тп.м от специалисти?

— Преди всичко, между нас владее 
разбирателство. Сс

чсславската програма, 
според оценки на ЮНКТАД представлява репл- 

Югославия да преодолее проб- през
на предпоставка 
лема е дълговете си. голямо другарство п 

тис и трансферът па знания играе най- 
важната рол51 днес. Без рационализа-

повод Светозар Рнкано- 
вич, съюзен секретар 
финансите, заяви пред Те
левизия Белград, че спора 
зумението е съставна ча
ст на програмата за кон- 

югослав-

.десст години, като при то
ва имаме шест години „по- 
чек". Това е истински 
шанс за югославското сто 
панство да поеме дъх и да 
консолидира структурата 
и пазарното си определе
ние.

зи торетво и новаторство, също не могат 
да сс осъществяват високи постижения. 
Преди години „Тигър” скъпо заплати им 
провизацията, която беше направена с 
една западногермаиска фирма... Навре 
ме се отрезвихме от това погрешно 
мнение и залегнахме ма работа, и ето, 
че резултатите са налице.

— Как успявате, и да работите и 
да следите научните постижения?

на

насолидация 
ския външен дълг. В об
щата сума от 946 милио
на долара за репрограми- 
ране има няколко важни

На въпроса колко са об
щите облекчения за тази 
година Светозар Рикано- 
впч отговори:

труда п трудовите задачи.
М. Андонов

пунктове, които показват 
високата готовност на по- 
верителите да окажат под 
крепа на програмата за 
консолидация на югослав
ския външен Дълг, както 
и на програмата за сто
пански реформи и приспо 
собяване през следващите 
няколко години. Репрогра- 
мирани са кредитите, кои 
то са отпуснати на Юго
славия преди декември 
1982. година. Става дума за 
386 милиона долара осно
вен дълг и 95 милиона до-

В КОЖАРА „БРАТСТВО"
В 1988 година със

Трудностите могат да се преодолеят„стенд-бай" 
положението ма 
ското стопанство се облек 
чава "общо .с 2 милиарда 
и 45 милиона долара ... 
От тази сума 342 милиона

аранжмана 
югослав-

Кожара „Братство" в 
Жслюша край Димитров-

общински облагания- Сч
ита се, че с анулирането 
на същите с около 10 на 
сто ще се поправят лич
ните доходи. Освен това

атпо да повиши произво
дителността на труда. Ос 
вей това успя да се про
бие п на чуждестранните 
пазари. Но неотдавна при
етите мерки за временно 
ограничаване на 
доходи сериозно 
ха кожара „Братство", та
ка че се оказа в затрудне
но положение. Наложи се 
личните доходи да се на
малят с 40°». И веднага й 
отпуските по болест се 
увеличиха с 15°/о, тъй като 
се взима средното равни
ще зг\. миналата

град от края па миналата 
п в началото на настояща 
та година постоянно изтъ 

И не
долара могат да се смя
тат за „свежи пари", а то
ва са лихвите, които дъл
жим на правителствата. 
Това с тяхното участие 
във финансовата подкрепа 
на Югославия-

кпахме за пример, 
без основание. От колек-

от септември ще настъпят 
личните и други облекчения- Но
засегна- дотогава трябва да се из

държи. Затова е необходи
тнв с най-малки —• той сс 
нареди сред колективи с 
най-високи личим доходи, 
тъй като успя ияколкокр

мо да се ангажират всич
ки субективни сили да се 
преодолеят трудностите, 
възникнали по този път 
не по вина на трудещите 
се. Кожара „Братство”, ко 
ято начело1 с новия дирек 
тор Васил Милев доказа,

ООСТ „ПЕТИ СЕПТЕМБАР' ЩЕ ПОСТРОИ ЦЕХ В БУЯНОВАЦ

50 РАБОТНИ МЕСТА
година.

ности на „Пети септемб
ар" от пластмасови части, 
които понастоящем се ку 
пуват от фабриката „21 
октомври" в Крагуевац.

В началото на юли т.г. 
основната 

„Пети септембар" от Сур- 
дулица ще започне изгра 
ждане на цех за производ 
ство на пластмасови час
ти в Буяновац. Продукци
ята на бъдещия цех ще 
задоволи всички потреб-

около 50 работника. Репу
бликанският фонд за на
сърчаване развитето на 
изостаналите краища е 
отпуснал 1,3 милиарда ди 
нара за набавка на необ
ходимите машини и съоръ 
жения»

че може да се нареди ср
ед най-успешните колек
тиви в общината и този 
път сигурно ще намери си 
ли да отстои на труднос
тите..

организация Полагат се усилия да се 
смекчи положението в ко
жара „Братство" (както и 
в другите колективи, кои- 
то са сериозно засегнати

Цехът в Буяновац ще
има около 2000 квадратни 
метра ползуема площ. От
начало в него ще работят

с това предписание) чрез 
освобождаване отН. С. М. А.разни

СТРАНИЦА 6
БРАТСТВО * 17 ЮНИ 1988



ПРОЛЕТАРИИ ОТ ВСИЧКИ СТРАНИ СЪЕДИНЯВАЙТЕ СЕ!комунист
»1 на Съюза на комунистите, в Сърбия Брой 1625 година ХЬУ1

Белград, 17 юни 1988

иите е политика с кратък замах. Това „от 
днес до утре" много дълго трае за да може 
да остане. И най-твърдите догматици - сигур
но виждат че пазарът им е по следите, а бю 
рокрацицята лека полека оставя на цедилка 
и они,я колективи, които довчера с подкре
пата си одържаваше макар и само да жи- 
вуркат. Силата на икономическите законо
мерности, за щастие, все пък е по-мощна от 
неукия волунтаризъм.

/ I ш §

Д-*а наша фабрика за обувки (,,Фруш- 
ка гора" в Ру.ма) за един ден 
позната. Всички информативни 

ства обявиха, че това

лпво, цените на вносните стоки да бъдат по- 
а такива предвестнястана високи от домашните, 

сред- има.
предприятие, в само

то начало на либерализация на цените, 
сна 11а решенията на Съюзния изпълните

лен съвет, приети в май, и мастилото не бе 
изсъхнало, а този орган е принуден и офици 

против неоправданото по
ст^ пресата отмина но не и критика- качване на цените на стоките, ключови за 

та ог ЯНЕЗ ЗЕМЛЯРНЧ, подпредседателя на жизнения стандарт на населението, особено 
Съюзппя изпълнителен съвет. Според него- на цените на месото. Това

изнесено в Скупщината на цените от компетенцията на общините, ре- 
СФ?Ю по-миналата седмица, производители- публиките и покрайнините, а особено па це 
те на месо н търговците се договарят за мо- иите за комуналните услуги, 
нополна гюзицн-д и нови. както каза той, ря ват общините и градовете. Съюзният 
неразумно високи цепи. Добавяме: не само пълпктелеи съвет накрая поръчва, 
че се договарят, мо вече гс и продават.

спу-
иеиг.те на обувките от 30 до 50 на сто! 

Мнозина, които цените па своите стоки
Затова „обущарите” от Рума намаляват 

цените на обущата за половина и казват, че 
това им се повече изплати, отколкото да плапо

качиха п с повече от 100 па сто, тази 
ярнсст

попул- ално да реагира щат лихва на залежалите непродадени сто-.' 
ки. А вероятно им е и познато, че се готви 
внос на обувки, които ще бъдат освободени 
от мито. Един малъксе отнася н до производител, впро
чем, е последвал исканията на правилата 
на пазара, макар -— право казано, не му е 
леко това да прави, покрай другото и зато
ва, че като производител на обувки плаща 
мито на вносната кожа. В Съюзното улравле 
ние за цените предвиждат, че така трябва 
да постъпят и ония, които прекалиха с пос- 
къпванията. И това най-късно за два месеца, 
защото няма да минат добре на пазара. 
Обаче, тази прогноза те обуславя* с прила
гането па инструментите, с коите държава
та разполага, преди всичко, с намаляване на 
вноските облагания- Но, колкото ни е поз
нато, тези които правят държавния бюджет,

вото мнение.

които одоб-
из-

че съюз
ннте органи ще- преизпитат всички, такива 
решения и ако трябва ще предложат съотве 

~ В страната с внушителен аграрен по- тип икономически мерки. Рефренът ни е по 
тегщнал щшшлътът стана лукс. Какво тога- зиат. Изговаряха го хора от предишните п 
ва ще бъде с произведенията на вносното 
знание, вносните суровини и домашната ни 
ска производителност, при това още обре
менени с големи обществени облагания? От 
говорът е обичаен: остава възможност всич
ко това да се навакса с високата цена, коя
то ще покрие всички абсурди на една неи- 
хоно.мпческа система, от които е един и най- 
голд.м: никой да па пропадне. (Наскоро чух- - 
ме, че този абсурд и не е пат-големият, най- 
лошото е, . никой не може да осъществи 
I: и Ог; о м 1:1 ;е V:: и а: с; / а;; тия!)-

никога не са се охотно занимавали с негово 
то намаляване, така че трудно може да се 
очаква, че и сега това ще напразят. Освен 
ако крайната "нужда не ги принуди на това. 
Повече искат благоприятните ефекти да нас 
тапат върху основите на досегашните икопо 
мнческн мероприятия. Според тях, и юли и 
август щс настанат изменения в защитните 
цепи па селскостопанските произведения, 
като п това, чс през май и юии ще се уве
личат с 20 процента.

С лиСсрал: лация на пените — сд/ю от
-трите ключови майски мероприятия на съ
юзното правителство, първо п изключително 
бързо тръгна, .','а една нощ поскъпнаха най- 
важните жизнени потребности, а нови пос
къпвалия тепърва ще последват. В спомена
тата реч Землярич ги представи като „висо
ко или много висок* ■■ покачване па цепите". 
Ако и:лаА1С предан >. че либерализацията па

стоките, па 
свободно да се формл- 

исобходлмо всички общсствс-

Мождуврсмено, някои съвети па потре
бителите (например, в Сараево) предлагат 
па снабдители ге да бойкотуват всички опият- които енормно поскъпват

Ш
производители, 
своите стоки, относно над 50 на сто. Ако се&
стигне до дефицит на отделни произведения, 
снабдителите, крито са се съгласили с това 
ще интервеиирпг със вносни стоки н сьс 
стоки от други но-ефтинн производители.

цените обхваща две грети от
изпълнителен съве». За-които цените лю/ач сегашния Съюзен 

капваха се е разнообразни санкции. Обаче,рат, тогава е
пи фактори, преди всичко съюзното прани ИсИ()СЛуМттс Сп правеха оглушки към всич 
телство да ползуват всички налични мерки, го топа ,, ПдМ,аха цените колкото можеха, 
докато’ пазарът не почне нормално да фуп- д .10ЖСХ-, много, защото нашият „пазар" ни 
кциопиря. На първо място това може да се 
постигне с предлагането на конкурентни сю |юпелдепIтиз някой папаксиашс — държавата 
ки, които с качеството, асортимента и цена- ^ парите взети от ни кай по-състоятелеп 

създаване па общо

Гражданите със симпатии следят такива 
и подобни опити да се защити жизненият 
стандарт на потребителите, които, действи
телно имат, незначителен досега. Официални ' 
личности посочват примери, че в света дей
ствуват и правосъдпнте органи в осуетява
нето на нарушенията в тази област. Там це 
иите драстично покачва едвам понякой про
изводител. При, нас обаче, съдебната зала 
не би могла да приеме толкова обвинени, 
когато се касае за покачване на цените.

наказваше. Самото нспкопомпческоКОГО пс

КО-
,а най-често потребителят — с драс-та биха допринасяли за 

стопанско равновесие.
лектпв 
тпчпп лишения.1

Впрочем, говорим .за либерализация па Добре е, че повият председател па юю- 
вноса катб своеобразен йоректив па пазара, <щаискич'е синдикати МАРИЯН ОРОЖЕН в 
та който валутни средства са вече обезпече- с|Ю()Та ,р,,а беседа след избирането му вед 
ни. О/дцествеп въпрос е кон стоки да купу 
вам е и с

..-„а ге спря върху тази тема, като каза че 
ТЯХ да и.перве.шраме А« орпшиза1ДИн още пс са пито гето-

голяма стенен можлюли. л.рам ^ Ш. ,,и ^ да 1]ровеждат 1ЮС.оя-

да се ,***.

" —■ и с,к,и —Г — г;- ^
^ ^ —...... * Слободии КУЮИДЖИЧ
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СЛЕД НАЙ-ВАЖНАТА ПАРТИЙНА СРЕЩА В ТАЗИ ГОДИНА, 

КОНФЕРЕНЦИЯТА НА СЮК, БЯХА ПРОВЕДЕНИ П ЬРВИ ТЕ ЗАС . 
ЛДИИя НА КОИТО ГЛАВНО СЕ РАЗИСКВАШЕ,ЗА ТОВА КАК ДА
СЕ ОСЪЩЕСТВЯВАТ СТАНОВИЩАТА НА КОНФЕРЕЦИЯТА ПО
МЕСТВАМЕ ИНФОРМАЦИИ ЗА НЯКОИ ОГ ГЕЗИ ЗАСЕДАНИЯ, 

, КОМЕНТАРИ ОТ НАШИТЕ ЖУРНАЛИСТИ ВЪВВРЬЗКАС КАЗА
НОТО НА КОНФЕРЕЦИЯТА И МНЕНИЯ НАРАБОТНИЦИ — НА
ШИ'СЪБЕСЕДНИЦИ ЗА ПОРЪКИТЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА П А«С- 
ТИВ ПОСТИТЕ СЛЕД СЪЩАТА ___ _________ ________

След Конференцията на СЮК

ТВАТА
в СЮК, начело Скп ръководства 

Централния комитет, тогава наис
тина от една среща в настоящия

Какви делегати бн това били когато — няколко дни след нро- всяко дълго 
теста на миньорите в Скупщината — не биха заключили, че вече партийно 
до края на годината трябва да ес почувствуват първите резултати „времето след това", 
от промените в стопанския и политическия живот
I •

ч Първите коментари след Кон- сени, ако тези станопшца не се 
ференцията за същата главно са осъществяват, да се повдигне вън 
положителни. Това преди -всичко 
може да се обясни с факта, че па
това партийно заседание домицн- канските и покрайщшеките кбми- 
раше речта на делегатите, конто тетп п на „всички * комунисти в време сс определя н от това, кое- 
— както и винаги — действител- институциите на системата".

Затова, може да сс разбере пз-
деленйята на най-широките пар- всстпото задоволство с това, кос- па Конференцията бс казано, че 
тийнп слоеве. Когато, впрочем, на то на Конференцията бе казано в реформите трябва да се тръгне

подготвяно важно 
зассда! I ие настъпва 

което по-
момент не може повече и да секъсно,получава свое политическо 

определение. Црсмето след Трима- очаква, 
десетият конгрес па СЮК е вре
ме па по-нататъшна стагнация на

Но, изглежда, че делегатите на 
Конференцията, пък и ръководи
телите и нямаха друг избор. На 
самата Конференция се показа, 
че ония няколко големи общопар
тийни дебати, почнали още през 
1984 година след 13-то заседание 
на ЦК на СЮК, не бяха напразни. 
От тогава до Конференцията, чле
новете повтаряха да търсят отго
ворност и единство на ръководст
вата и съществени промени в сто
панската и политическата систе
ма, пък със самото свикване на 
тази среща бе възможно да се 
отгатне основната й поръка: еди
нство, промени и отговорност, но 
този път не като обобщен призив 
чрез резолюция —..защото това 
би било равно на досезите от 
предходните конгреси — но Като 
задача, която трябва да се осъще
стви до определен срок.

роса за политическата отговор-* обществото. Ще видим какво ще 
ност ма ЦК на СЮК, на рспублн- бъде времето след Конференция

та, по трябва да кажем че това

то па самата политическа среща 
бе казано и заключено. Понежегю пренасяха становищата и опре-

едно място, за два три дена, се и сега се очаква че времето след веднага п че иеосъществяването 
^ чуят много такива говори, тогава тази среща да бъде политически па това искане подразбира утвър- 

ч се създава впечатление, че се ка- много интересно. Всъщност след ждавапе ма отговорността па всич 
сае за велика партийна дебата, 
която — от първичните, организа
ции и фабричните колективи — |
с само пренесена в една зала.

Затова първите впечатления и ] 
за конгресите са главно положи- ] 
телни. Проблемите настават по-къ- 1 
сно, когато на исканията и поръ- ' 
ките на делегатите се забрави, а 1 
остават само общи оценки от ре
золюциите и, правото на ръковод
ствата различно да ги тълкуват. !

-8
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- Друга причина за едно такова 
Конференцията 

и социалните
процеси в обществото Защото 
мо няколко дни преди това, Бел
град посетиха миньорите, 
като че ли искаха да предупредят 
в какво обкръжение се провежда 
Конференцията и какво е недово- » 
лството на голям брой граждани.

■■■

IV-

н определение на 
са икономическите

. 'Тази конференция в това отно
шение е изключение. Тя, за разли
ка от конгресите, не бе и свикайа 
затова, че делегатите нашироко

са-

да анализират резултатите на до- 1 
сегашните

контошмда определят линията Щ 
на по-нататъшните акции, но как- 

_во да се направи "за да се стигне 
до съществени промени в действу- 

. ването на Съюза на комунистите 
и в обществените, процеси. Има
ме впечатление, че делегатите на 
Конференцията направиха всичко 
възможно, понеже заключиха: (1)

' че реформата в стопанската и по
литическата система трябва вед
нага да се провежда, така че вече 
в края на годината да може да 
се говори за истински ефекти на 
промените; и (2) че неосъществя- 
ването на това определение, в то
зи кратък период, води към из-

Добра платформа
НИКОЛА ШЕБЕК, работник в „Црвена застава” в Крагуевац На Конференцията участвувах 

в работата на групата за обще- 
11 ствено-икономически

Известно ми бе, че Конферен
цията като облик па работа няма 
компетенции на конгрес, мо ней
ното свикваме в такива тежки мо-

ски пазар, единната кредитна 
валутна система, данъчната отношения 

п мога да кажа, че съм доволен 
с това, че всички участници 

изискванията, бяха на

поли
тика, единната система ма образо
ванието и т.и. Застъпваме

менти на политическа и обществе укрепване иа предприятието като 
въиреден конгрес, със всички по- на кРиза й ДЗДе кош ресни качест- субект па самоуправителпите
следици, които произтичат от то-. ва' и споР^д мен на. 1,ас делегати- цмалистмчески продукционни

те, конто участвувахме в работа- ношения, за това то да са старае

/ делегат се надявах, че конферен- не в смисъл на чякт гттопо,,л(споменава се редовният, четири- , ^ ^ * ьл иа закръгляване на тпата и
надесетият) макар че в този.доку В ПЛеНум и по техноложкощроизводствени цяло' Щ ™ 3аКДючени*та'
мецт е казано, че ЦК на СЮК е . ЗЛ ■ СД™ на ДРуГИ да ка' сти- Как да се обогати материал- Струва се 
дължен в предвидения срок, то- ' •'1Усгак къде са причини- пата основа на труда, да се уве- ив останалите две групи бяха 

к 1 те на неединството в Съюза иа ко- у единствени, макао че мито чр пр-ест до края-па годината „енергич- „ личи производителността, как да • р че мисля че де> 1 пистите, и защо не се осъщест- < ' Дс1 легатите от доуги спепи нрпптп-
чкИИуставнй1 възможностиУВзаВпо' вяват. приетите становища и ре- “ създаде акумулация, как да се дателно избягваха
Следователно про™а„е „а нолщ ,3<Й1,°ЦИВ- обезпечат съвместни влагания и разискванията за конституциои-
тиката на Съюза на комунисти- г влагания на Чуждестранен капи- ШЬд статус на СР Сърбия-
те". Това не е същото, което ка- / С1С Па Ъ1103а на К°МУ" тал? Опитът на Заводите са в съ- Сега, след Конференцията кра- 
заха и делегатите, лък и някои нистРуе в Заводите „Цървена за- гласие о вече изтъкнатите стано- ЧКИ тРябва да предпримат ръко-
ръководители, но все пък с това става" считат, че е необходимо да вища' на Комисията на Съюзни водствата- Създадена е добра плат
не се променя определението на се обезпечат всички условия за изпълнителен съвет за Я ^°^Ма да прекъснем със слабос-
Конференцията след няколко ме- действуваме на единния югослав- реформа. ‘ стопанска тате.

в ра- 
едно и съ-

се за
що мнение. Имаше само някои 
незначителни разлики. Общата 
оценка е, че отговорност ■ трябва 
да се търси от _ най-висшите

со-
от-

ва.
орга-

ни в СЮК, но и от всички члено- 
които не търсиха да се * осъ

ществяват
ве,

резолюците, станови-

че делегатите

да участвуват в

М. С.



Комунист 3
НАПАДКИ СРЕЩУ ЮНА

Мнението на народа
Кризата, сама по себе си) бе 

изтъкнато па Първата конферен
ция на СЮК, не може да бъде, ни 
изключително

„истината за военния удар”, дове 
ждайки така една изконструирана 
всрси,я ДО епилог на максимална 
политизация. На конференцията 
по този

стопанска, ни само 
политическа, ни идейна, ни морал 
на. Всеки сегмент повод бе даден колкото 

аргументиран, също толкова дос
тоен отговор. Изискванията „за 
истината” нямаха подобни

от трудностите 
има своя актуална връзка в ня
коя друга част. Затова в; „Сава— 
център” не можеха да 
засегнати пя кои, само на пръв по 
глед по-малко значителни въпро- 

Въпреки, че имаше и опити 
за такива квалификации — напад 
китс

качес-
останат ле тва.

Епилогът от разглеждането 
на въпроса за отношението 
ЮНА и отбраната на 
може да се сведе към обстоятел

КЪМНа Конференцията 
стоятелства нищо друго не 
ваше, но да заключи, чо в рефор
ми трябва да се тръгне веднага и 
че целокупното ръководство пое
ма цялата отговорност за тяхното 
осъществяване. Какво това ръко
водство би трябвало да бъде и 
какви делегати биха това били ко- 
гато — само няколко

си.в такива об- 
оста-

политнческата' и стопанската 
тема? Това, поправо, може да се 
осъществи; ако основа за съгласу
ването би било това, което бе ка
зано в

странатаснс-
срещу Ю^А и системата на 

отбрана не могат 
да представляват въпроси от стра 
ннчно значение, 
то, но защо повторно да не 
подчертае — най-малко става 
ма за концепциите на някои 
нпцн и „твор»о:ката ^вобода” на 
техните^редактори. В тези случаи 
най-много

ството, че нападките са осъдени 
най-остро и че в това съществува 
пълно единство. Трябва да се из 
тъкие изказването

всенародната
многобройните партнийи и 

актуалнн конституционни разис
квания.

Вече е изтъкна- на делегата 
Александар Филипович, войник в 
ЮНА, който на края на

се
ду- своята

дискусия каза: „И вместо заклю 
чение> търся пред моята база, по
колението» младежи, които сега 
са в Югославската

На самата Конференция бе 
сно да се регистрира и едно Ннте- 

делегати-

весгле-
днн след

-протеста на миньорите, които не ресио явление. Понеже 
могат да изхранят семействата си 
— не би заключили, че вече до

се касае за 
на една особена ц

пласмент народна ар- 
мия — един съм от делегатите на '•

те водиха разискванията в три за
ли, от всяка от тях разрушителна 

концепция, при което, за съжале
ние, вестниците и журналистите 
представляват средство. Между 
средствата и целта пътят 
Да бъде различно

в съседната
се зала от време на време се чуваха 

почувствуват първите резултати аплодисменти. Какво ставаше? Ко 
от промените. А самият факт, че гато делегатите 
Съюзът на комунистите се опре- лите твърде убедително

края на годината трябва да това младо поколение, Конферен 
цията ясно и гласно да се изясни
за нападките и инсинуациите сре 
щу Армията. Търся от Конферен 
цията, тази значителна югослав- 

среща, да 
за-

илн ръководите-
можеговореха

деля за коренни икономически ре- за единството, за отговорността и 
форми — което на безуспешните, за бърз.1ге и радикалните

дълъг, но въп
росите, отнасящи се \ до нападки
те срещу ЮНА не останаха 
вън вниманието на най-представи 
телната партийна среща. За то
ва стана дума и в уводното 
ложение и

ска комунистическа 
каже своето искрено мнение, 
щото тази Армия зачита мнение
то на своя- народ...”

Мнението на народа, това е 
същността на силата на доверие
то в ЮНА и източник на съзнани 
е го за безсмнелепостта на- обвш; 
пенията, отправени към нея. Това 
мнение не се промени, независи

ма _мо от опитите, някои други сили 
на себе си да дават право да се яв

проме-
според законите на пазара не га-- ни в интерес на работниците, че- 
рантира съществуване, пък и за- сто биваха изпращани с ръкопля- 

определи. скания. Когато своите

из

платите на заетите речи за-
по-нататъшннят стату на ръково- вършаваха пазителите на спечеле- 
дителите. Правилата на пазарната ните позиции в своите територии,

и минаваха без ръкопляскания. Ап: 
новите мерила на успсшнат^ра- лодисментнте и' мълчанията - от 
бота на политическите ръковод- време-по тедш пачЛн бяха мерило I

за настроението на пай-голямата 1

из-
в заключенията. Има- 

: шс и «малък спор” за окончател 
I натанесигурност така сюгжестират

квалификация па нападките, 
малко по-късно. Мно-по затова 

зина делегати . говориха за това
част от делегатите „ членовете на I заселанмТтп^п"° комисш,те "

Дали ръководствата в един та- Конференцията, а заедно п попът- парно заседтт!г^ПкСЛеДИОТ° ПЛС’ 
ка кратък период ще се изборят на илюстрация за това какви все повтопно ,делегат" яват от името на демокрацията и
за промени? Понеже сегашните интереси има в Съюза на кому- I ни акции ма наи-енергич- си иметопа народа, това е във

пистите. Как всички интереси щс I тряне "а оценката СЛУЧЗЙ еДНа °Т на*«шни-
оъдат съгласувани в настъпващн- 

по-дребни тс бурни времена, остава да се 
види.

Iства.

ръководства вече няколко години 
не могат да се договорят за ня
кои понякога на глед 
въпроси, как 
единство по крупните промени в

за същността те причини защо нашите народи 
на нападките, дадена в проекта на а народности чувствуват напад- 

| становищата. . ' коте срещу ЮНА като нападение
| РУпа интелектуалци от Люб- срещу себе си, понеже са енгур- 

ляпа търсеха от Конференцията ни, че разлика
______ На последното

ще постигнатли
Б. Радивоиша не съществува.

пленарно за
седание на Конференцията, деле
гатът Драган Ннколйч предложи 
нападките срещу юНА да се ок- 
вал пфиц^ат като специална вой
на. Беше му отговорено, че в про
екта на становищата вече са осъ
дени достатъчно остро нападките 

0 срещу ЮНА, н че такава 
венцпя би била излишна.

Възможен мансимум
ВИДОСАВ АЛЕКСИЧ, КВ работник в ООСТ „Изработка и по

ддържане на алати” на белградската Индустрия за лагери
Сега ми се вижда, че Конферен
цията осъществи възможния 
момента максимум. Изказванията 
бяха по-остри и по-критични от- 
колкото се надявах. Уверен съм, 
че основните становища на Кон
ференцията — диференциацията да изпенадн съобщението по по

вод арестуването на • Янша,

пнтер-
Бях делегат на Конференцията ръководствата по се съобразяваха 

в работата със становищата па членовете п
голя-

Зиасйкн всичко това и всич-на СЮК, участвувах
на групата за Съюза па комунис- затова Конференцията има 
тите, но не съм дискутирал. Во- мо значение за връзката между

които базата и ръководствата, понеже 
същите становища бяха изнесени 

се непосредствено. Сега не може да
па ба-

ко онова, което се случва, трябва

дих разговори с другари, 
бяха в останалите групи и ми се

да започне отгоре и веднага да за
почне провеждането па реформи СоРЩ1|еР 11 Таени. На кого е пре

дназначеио съобщението. На 
партийното членство, обществе
ността пли алтернативните гру
пи? Има ли в пето поне една част

струва, че вт,в всички групи
говореше за всичко твърде крити- се каже, че изискванията 
чно и самокритично. Лично смя- зата не са стигнали до най-впсо- 
там, че вече първите делегати па 
трибуната на моята трупа 
всичко, което трябваше да се

едно от най-големите гю
ма Конференцията е 

това откровено и критич
но изказване па членовете по вси
чки проблеми, които пи измъчват.

И в предишните години имах
ме ллебисцитни изказвания па

— са от съществено значение за 
преодоляването па обществената 
криза н на кризата па Съюза на 
комунистите. Когато видим, че 
всеки отговаря за онова, което е

ките форуми.
Когато тръгнах па Конферен

цията малко ме беше страх ако 
някой журналис* ме попита .как
во очаквам от нея, Някак ми бе
ше неудобно да кажа, че с оглед 

на Кон-

от изискванията към току-що про 
велената Конференция 113 С1(ДК 
п нейните заключения? Има лп 
го п него мнението 
или се

казаха
ка- шш не е извършил, тогава п ние, 

работниците, ще намерим сили да 
понесем кризата още някоя годи
на. Защото, дори реформите и да 
започнат веднага, ще ни трябват 
попе три-четнрл години да се из
бавим от кризата, а топц пак пър
ви ще го почувствуваме пие във 
фабриките н па нас ще ни бъде 
най-тежко, ‘

же и че па народа, 
влияе върху* него? Кош то 

тези „компе-
стижения 
именно на уставните ограничения 

ференцията не очаквам 
радикални решения И кадрови про 
мени в Съюза ма

извиква и кон са 
темтмн орлиш”, конто са длъжни 
да дадат аргументирана гаранция 
п обяснение, че се касае за зако-

пикакцп

комунистите.
ппа постъпка? Нима не са товапъпвичните организации на СК Първичната ми организация и 

във връзка с причините и начишС- другарите ми от ИКЛ пределно 
ъ ръ ’ ^асно се застъпиха за извънреденГр*.”1Л с“ Г,°П,.С И с .... «™— «.»•

комунистите. Общо взето, дох на Конференцията па

-приоосъдпите органи, конто после 
дооателпо пррпеждат своите ком

СЮК. Р. М. (На 4-та стр.)
ю*а на
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Комунист
I

\ АКТУАЛНОХроника
това би било израз на морално 
човешко отношение, обаче в 
момента когато Косово 
за специалисти, когато пресел
ването на сръбското п

Определение плаче

подозрение?Състоялата се неотдавна 
Конференция на СЮК е значн-

черпо-
горското население се закавпа 

телна по решителното залагане то|ш осфансТ|Ю да оста11е 
да се проведе стопанска рефор
ма и по убеждението, че в тази

етически чисто, едно такова 
изпращане прилича па одобря
ване па изселваното.да сезадача никому не може 

гледа през пръсти. С това оп
ределение, убеден съм, са съгла 
сни всички трудещи се и граж
дани, защото всяко друго отно
шение би било вредно за раз
витието на нашето общество и

всички
НЯК0,Г К°МКо,^ферс,щията1,на сшц™!и"гройства на стра-

които ИС отговарят на наши 
толкова но

цп ге по повод
СЮК.бпха смутили и самите уча ната, 
стипци в Копфсрс/шията, защото

тях почти не може дозрителност,
Конферен- полкова страх от предложенията 

•това че идват от една 
Откъде толкова отбойност 

тази
играе с гьон?!

В-к „Йединство”, орган на 
ССТН п косово стремежи”. От къдего

недоверие; откъде
и ьз основа на 
да се установи кое па 
цпята е било главно, а кое вгоро-

Всекн си вали свои из- среда.
само зарадТайназа бъдещето на нашите деца.

с топен по. 
води
те делегати, оставяйки- иострани среда, 
заключенията на Конференцията,

всичко, идващо от 
Защо се

Защо се обиждат цели групи де - 
и отделни хора в тях ако

изтъква становищата па сво спрямоСлободан Мнлошевич, в Ме- 
талургнческня комбинат в 
Сме дере во

Ияма тайна за системата 
нлп скрити формули, от които 
зависи успехът па най-добрите 

. японски компании. Нито тео
рията, пито планирането, пито

не легатичпято окончателна редакция 
бе публикувана, по тяхната същи 
ма бе известна па журналистите 
В това иощо няма нищо пеобик 

това е югославска специ 
меж

на своята1131 гася г «предложения 
партийна база? Защо толкова

тъкмо оттам, защо
по-

Банкет , дозрителност
учат на демокрация, за демок 

ратически централизъм?!
правителството могат да дове
дат бизнеса до успех: това мо- 

Ръководните, самоуправите- >-е да бъде само резултат . на 
обществено-политичес- хората. Най-важната задача на 

ките структури във фабриката 
за алати и електричнй ютии в 
Урошевац си позволиха луксоз

пиловено;
фичпост, която се изявява.
ду другото, и в твърдение, че 
необходимо да се купят няколко
вестника (от разни републики и съгласие по съществени

си па нашето бъдеще — за необ 
ходимостга от коренни реформи 
в стопанската и политическата си 
схема/за необходимостта от пре
образование на Съюза на комуни 
стите като водеща 1!дейна и поли

И а -Конференцията имаше и 
въпро-

лните и

японските директори е да раз
виват здраво отношение ' със

покрайнини) за да се получи пъл
на представа за някое събитие.

и организираха банкет в чест сво~тс заети, чувство, че те и
работниците делят същата съд
ба. Такива компании са най-ав- 
торитстни в Япония, защото са

Има обаче нещо ново в някои 
от тези коментари, което съвсем 
ие радва, което в настоящия мо
мент и при това положение, ни тическа ейла з обществото, за от-.- 
иай-малко не ни е нужно. Повече говорността на ръководството! Не 
от когато и да било има злонаме- • е ли тъкмо това съгласие могло

на преселването на един млад 
и перспективен специалист. Ди
ректорът на финансовия отдел 
в тази нова фабрика Воя Джо- 
кич, дипломиран икономист, бе 
изпратен за Топола — където 
решил да се насели — е на
здравици и похвали. В по-инак- 
ви политически обстоятелства,

успели да създадат чувство на 
съвместна съдба между работ
ниците и притежателите на ак
ции.

да заеме централно място в тезиреност, заместване на тезисите,
„извратени цитати". Има и обиж коментари.
дащи твърдения, политиканство, 
•дори и спекули. Изобщо и не искаме да си по 

журналистите пред-
Акио Морита, 
„Сони" Япония мислим, че

И по-рано се случваше — ма хождат на тези недоразумения: 
конгреси, конференции, пленуми че уж това е подготовка на пози

ции. конто по-късно да заемаме с 
месеци ге, конто са пред нас, а в 
капто трябва да надделяваме ра
зликите, да имаме слух за предло
женията п аргументите на дру- 

Всичкл знаем: от кризата 
можем да нзлезнем само заедно 
и сплотени. Защо тогава да съще 
ствузат* подозрення и да се съз
дават стълкновения?

— някое предложение да ме мине, 
но от тези. факти не се извличаха 
така крупни и тенденциозни зак
лючения, което в настоящия слу 
ча,- правят някои вестници. Спо
ред тях, още със самото предла
гане се крият намерения, дори и 
големи опасности за обществото, 
за демокрацията в него, за Съюза 

комунистите. Стига се дори до
там, че се предупреждава за опас

Мнението на народа
(От 3-та стр.)

петенции и правила па поведение 
в правна държава?

Вече стана дума за делегата, 
войника Филипович. Да завър
шим този текст с още една част 
от неговата дискусия: „Понеже, - 
когато прекрачат прага на казар
мата в живота на младежите запо 
чва една специфична приказка, и 
струва ми се, тя, без оглед на 
всякаквото писане, което може да 
се прочете във вестниците — е ед 

^на от редките оптимистични при
казки".

Не е добро 
приказки да бъдат редки. Но тря

бва да се подтикват, където и 
да възникнат, що се отнася до 
оптимизма,- който е съставна ча
ст от. живота на младите в казар
мите — не е необходимо повтор

ите.

) л
но да се посочват източниците 
стойностите. С това мека се зами иостта от добре „дозирано ради

кализиране на общественото мие 
ние", което уж може да

II
Журналистите, поради естест 

еото ца своята професия, би тря 
Спало да бъдат малко

дават онези,- които с години пред 
лагат черни предчувствия, разеди 
Ияване на страната, коитр съну
ват сепаратистнческн 
в енклавмте виждат бъдещето на 
страната.

И онези, които им оказват 
крепа, 
рода. .

угрози
конституционното устройство на 
страната. „Ако на

по-предпаз 
диви на всеки опит някой да ги 
въвлече в разпри и безприицип- -

пем опекунството над обществото ни стълкновения. Би било 
(това никой не търсеше на Кон- мално да бъдат фактор 
ференцията), ако получим механи 
ческо мнозинство (и това

партията вър-съпища и
нор

ка един
стпо и добра воля, като отварят, 
а не да затварят пътищата 
рудничеството.

под
въпреки мнението на на- е нови

на — „механичното мнозинство") 
на извънредния конгрес, ето удо-

на сът
, оптимистичните

Лю. Стоядинович
Саво Кържавац

С указ на Президента на Републиката ог Л1,1<апсклте и покрайшчнеките издания: Зия Ди- ^35-061 до 096, и Нови Белград Булевард „Лени- 
22 декември 1964 година „Комунист" е удостоен 3ДаРеонч (Босна и Херцеговина), Момир Бър- на" № 6, телефон 627-793. 
с Орден народно освобождение, а с указ от кич (сърбил), Реджеп Хайрулаху (Косово), Рн- 

; 30 декември 1974 година с Орден братство и сто ЛазаР°в> Славко Герич (Словения), Мирко Издава НИРО „Комунист”
5 единство със златен венец. ' Михалевич (Хърватско), д-р Новак Йованович

Директор на НИРО „Комунист": В иго мир 'ЧерНа ГОра)'Коста ТоджеР (Войводина). хърватският^ ЗСеКИ четвъртък на
5 Сударски, главен и отговорен редактор на вси- Председател на Издателския' съпрт „ Р ' есчт на хъРаатсксм:ръбскн (кирн- $

чки издания на ,Комунист": Влайко Кривокаппч. д^иет^/ дому./т / с ™// мнл/ “ ЛатаНИЦа)'
Урежда единна редакционна колегия: гла- мир Пегрович, заместник председател 

вен и отговорен редактор на ьеички издания дан Йованович.

I Комунист

2 сърбо-

македонски и ал- | 
езици, а съкратени издания на българ- | 

ски, унгарски, словашки, румънски, руеннеки к | 
италиански езици. 2

Слобо-



1ЯЕ»лет»:
РЕПУБЛИКАНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НЛ ССТН ЗА 
ПРОБЛЕМИТЕ В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО

ИМА ИЗГЛЕДИ ЗА ДОБРА РЕКОЛТАННВ4ТД НЕ ЩЕ МОЛИШ... Пшеница II за износ
Дл-КфЛКОТО НЕ СЕ НАБЕЛяЗАТ ИСТИНСКИ 

РОПРЛЯТКЯ, ИКОНОМИЧЕСКОТО изтощаване в 
ТАСТРОФА СТОПАНСТВО МОЖЕ ДА ДОВВДЕ до КД

МЕ Необходимо 
поиска

с да ое 
отговорност за 

ония, коиго не провеждат 
г дело решенията

От 1 497 000 хектара засети с пшеница в Юю- ' 
славил в предстоящата жътва се очаква да бъдат 
получени 5913С00 тома зърно, или дори 625 000 
тона повече от миналата година.

Ако се
и закл

юченията във. връзка с ра 
звигието на

На проведеното 
юни заседание на Републи 
канската конференция на 
Социалистическия 
се обсъди и положението 
в селското стопанство. В 
уводното си. изложение 
ЖАРКО СЕКУЛИЧ, пред
седател ма Комитета по 
селско стопанство и горе 
ко дело подчерта, че се 
намираме пред съдбовни 
решения и промени в сто 
панскпя п политическия 
живот в страната, а от 
тези решения произтича и 
по-правилно отношение 

към обществено-икономи 
ческото развитие на агро 
комплекса.

През последните годи 
ни,а особено днес, подчер 
та той, аграрът западна в 
дълбока, криза, която се 
манифестира чрез голе
мите загуби- спадане на 
производството, намалява
не заинтересоваността

на 10 Само управителното орга
низиране и сдружаване на 
производителите е един 
от централните въпроси 
на утвърдената аграрна 
политна и по-ускорено ра 
ззитис на селскостопанско 
то производство в предсто 
ящпя период. Само с но
ва икономическа полити
ка, която ще действува 
според икономическите 

закономерности, при на
сърчаващо действуваме 
на държавата и при за
щита на производителите 
иа храна селското стопан
ство може да излезе от за 
дъисната улица — каза Се 
кулич.

Беше изтъкнато също 
така, че рискът за иконо
мическото изтощаване на 
аграра, може би и главна 
та опора за излизане от 
кризата се заканва с ката 
строфални последици, за- 
щото не ще има достатъч 
но храна и затова с необ
ходимо да се де..С1вува, и 
то веднага! Това конкрет
но значи, в с. ода. .ската 
реформа да се даде дост

осъществи миналогодишния процент 
па^ изкупуване, от тазгодишната жътва 
страна биха се обезпечили 3 900 000 
ца. Това количество ще бъде достатъчно не' само 
да се-задоволят необходимите потреби за Югосла
вия, както и за обезпечаване на необходимите ре
зерви, но дори остава и за износ.

селското сто
панство, защото това е пр 
яко противоположно 
политиката на Съюза 
комунистите за развитие
то на този отрасъл.

в нашата 
тона пшени-съюз и на

на

Тъй като пшеничните поля в страната изгле
ждат много добре, тази преценка е реална. Във 
Во.чводипа ПсЩример се очаква от 370 000 хектара 
да бъдат .получени към 1 900 000 тона пшеница. 
А когато се роди добре във Войводина, тогава и 
Югославия има достатъчно хляб.

В настоящия момент е необходимо

Необходимо
Да бъдат реални, 
както това 
момент — ни пет

с и лихвите
защото

е в настоящия
реколти 

пшеница или царевица не 
биха могли да издържат 
съществуващите лихви. да се из

върши и добра подготовка за прибиране на ре
колтата.Председателят на 

оперативния съюз в Сър 
бия Слободап Миливоевич 
взимайки участие в рази 
сквапията изтъкна:

Ко- /

ПРЕД ПРЕДСТОЯЩАТА ЖЕТВА В ДИМИТРОВГРА 
ДСКЛ ОБЩИНА

— Неадекватните и не- \ 
приемливи мерки спря
мо аграра довеждат до 
депресивни цепи, неконт
ролиран растеж на всич
ки елементи, влизащи в 
цената иа храната. 1ова 
положение трябва да се 
мени и са необходими по- 
сфпкаспм мерки ма иконо
мическата политика. Съ- 
щ-о така голям проблем е 
н слабата организираност 
па селскостопанските про 
изводптели, защото те ия 
мат селскостопански ор 
гапизацин според своите 
потреби.

Остава още 

техническият преглед
До започване на жетва 

та едва ли има месец де
па. Подготовките за тазго 
дишната

ти проведено към края на 
миналия месец, ця.-юстло 
бе посветено на подготов 
ките за жетвата. Както ижетва, усилено 

се провеждат за успешно 
приключване на тази най- 
вала 1а
работа през лятото.

досега носител и органи
затор иа всички работи 
ще бъде организацията на 
кооперантпте „Коопера- 

нт” от Димитровград. Съг 
ласно заключенията на 
Щаба в „Коолерант” ве-

сслскостопанска

:4 И последното заседание 
па Щаба за следене на 
селскостопанските рабо-

че с напразен списък на 
комбайнерите, които ще 
вземат(НЕ)ИНЖЕКТИРАНЕТО НА ДОМАШНИТЕ ЖИВОТ

НИ В ЕОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА
участие в приби

рането на реколтата. ПоеНй леден срок да се явят е 
бил първи юии и дотога 
ва са се обадили 10 част
ни комбайнери и шест от 
„Нишава'', така че в жетва 
та ще участвуват 16. Счи
та се че това е достатъ
чен брод за успешно при 
биране на реколтата в 
срок от около един ме
сец. Зачитайки климати
ческите условия реално 
е жетвата да започне след 
20 к>лн и да завърши към 
края па август месец.

Глоба за „забравящите се" 

животновъди
ЮЗДЙаВ*■ А ''ш а

Братство 21 10 л»убша Ветеринарната станция и Босилеград предприема 
мерки за запазване на здравословното състояние на 
домашните животни, но в превантивното действуване 
понякога задължената си не изпълняват животно
въди ге

По шпщпатпна па об
щинския ветеринарен ин
спектор неотдавна общин
ският съдим за наруше
ния м Босилеград на 100 
животновъди наложи па
рично наказание понеже 
ле са закарали говедата 
си па инжсксмраис срещу 
туберкулоза. Покрай гло
бата — 3 хиляди динара 
— той им наложил да за
карат добитъка си на лн- 
жексирапс. И а й-м ио го „за 
бранили се" ^сшкУщовъдй 

от Зли дол, Бранков- 
Рикачево и Извор.

Имайки предвид разпо
редбите в Закона за защи
та па животните от зара
зителни болести, спсциали

V; място ма пивата, на 
а;-, високо раиппще да се 
:- ц.:ц-ствн „макар и мм- 
нлмум н. гослаиска 
па поли лиса",

на производителите за дъл 
госро • •
во и по-големи влагания 
в селското стопанство.

Секул:!*-* 
кои конкретни затрудне
ния пред които е изпра
вен аграрът: от диспари- 
тетг 47. целите, системата 

кои- 
ии-

сътрудничест*

аграр
на го по- 

начин се дефинира
стпто па Ветеринарната 
станция полагат усилия и 
с различните сн акции ус
пяват да занимават здраво 
словното състояние па до
машните животни в общи
ната. Няма съмнение че, 
ще нижекенрат и пенпже 
кси раните говеда. В това 
отношение евидетелствува 
и досегашната практика 
—> годишно към 300 души1, 
не закарат добитъка сина 
ипжексираие, по по-голя- 
ма част от тях изпълнява 
задължението сн След ин- 
тервенираието на съдията 
и на други компетентни 
органи.

изнесе и ия-

роляна науката, само 
управителното 
рамо* па производителите, 
при намаляване па лихви 
те, а целите 
икономически 
папите за интервенция на 
обществото в тази област 
— известни и сигурни.

Имайки това предвид 
организаторите на жетва
та са насрочили 
скпя преглед на комбайни 
те за срок от I—10 юли, 
а резервни части вече се 
обезпечават и за частните 
и за обществени комбай
ни. До 10 юли трябва да 
бъдат сключени п догово

ор» алн.ви-

техннче
от защитни .мерки,

на храната 
— а източ-то нс осъществяват

пито развой-то защитна, 
на функция, кредитно-мо 
нетната политика, която
недостатъчно спазва сне 

селско- 
високо-

нацифичиоститс 
то стопанство, до 
то участие на лихвите в 
дохода, който се осъщеегв 
ява в

^ Със стотици 
ри земя не

обраснали в бурен и 
Също така голс

хекта
ри с комбайнерите.

Що се отнася до доби
вите специалистите очак-

се обработва
н са
плевели,
/ун : площи земя се застрой 
ва със разпи обекти и сгр

има ват на частния сектор да 
се получат 2500 кг/ха шие 
шща, а на обществения 
3400 кг.

селското стопанство. ЦИ,
съ-Соииал исти чсск и ят

' Секулич, тряб 
по-голя-

на селското 
селото.

адII, въпреки всички досе 
гашни стремежи да спре

ю.т, според
ва да посвещава

А. Т.В. Б.мо внимание 
стопанство и па тази практика.

СТРАНИЦА 7
* 17 ЮИИ 1988БРАТСТВО



ДИМИТРОВГРАД

ООСКШАХА КОМУНАЛНИТЕ 

УСЛУГИ И ПРЕВОЗЪТ
ЕЛЕКТРИФИКДЕ БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА 

ЦИЯТА НАВЛЕЗЕ В ЗАКЛЮЧИТЕЛНИЯ СИ ЕТАП

Токът се „изкачва" 

към Доганнца КЛ10МСНН училищата, лстс-, Можеше да се очакиа, че първото даседа- 
Иапълиитслпия съвет иа Общинската скупщн- 

Димитрошрад след „освобождението” по цените 
ще бъде използувано за покачване па някои от тях. 
Тъй като бяха покачени цените нч електрическия ток 
и бензина, първи па ред бяха цените на водата, кому- 
палмите услуги и прелома ла пътници

Последното покачване 
цепите па комуналните ус 
луги и Димитровград е 
извършено прел поемирп 
миналата година. Досега 
една кубически метър оо 
ра е аанлащан по 74 ди
нара. ТО „Комупалац" пру 
дложп цената па модата 
да б'ьде повишена с 226. па 
сто(!) и вместо 73, да ста 
ме 238 динара. За изпусна 
та мръсна мода н канали
зацията мместо досегашни 
те II, са предложени 36 
пппара (увеличение с 227 
па сто), а за изкарване на 
боклука с предложена де 
на ог 70 динара при усло 
вие. същият да се изкарва 
два пъти седмично. Общо 
взето „Комупалац" търси

ката градина и домът за 
стари, които ще 
като домакинства. За изпу 
снага веда в канализация 
та ще сс плаща по 21, а 
за боклука по 50 динара. 

Новата цена па превоза.
„Н и ш-ек-

ние на 
на в

плаща г
ДО КРАЯ НА- ГОДИНАТА ТРЯБВА ДА БЪДАТ 

' ПОСТРОЕНИ 50 КМ ДАЛЕКОПРОВОДИ И НАД 
ПО КМ ЕЛЕКТРИЧЕСКА МРЕЖА

Горно Тлъмино — 21,8 км, 
Босилеград — Долна Лю 
Оата — 8,5 км и Босилег
рад — Горна Лпсцна — 
1,5 км—заяви ръководител 
ят па трудовата единица 
па Ел ектрораз! I редсл 1 гге; I 
мото от Лее кован в Боси
леград МИЛЧА ЛАЗАРОВ.

Благодарение на щедра
та обществена помощ и 
на големите усилия на на 
селението акцията но 
електрификация на нееле 
ктрифицираната част ца 
Босилеградска община на 
влезе в заключителния си 
етап. До края иа година
та електрически ток тряб 
ва да.получи,и последно
то неелектрнфпцнрано се
ло в общината :— Догапп 
ца. Запланувано е да бъ
де привършено построя- 
ването на електрическа
та мрежа в селата, в кои 
то акцията започна'пре
ди известно време. Ще 
продължи и изграждането 
на 35-кнловолтовня дале
копровод. Необходимите 
финансови средства се 
обезпечават от Фонда за 
насърчаване развитието 
на изостаналите краища,

- Републиканската самоуп- 
равдтелна общност нани 
тересите за електростопан 

7 ство, Електроразпредели
телното от Лесковац и ме' 
стните общности.

— Тази година трябва 
дп. бъдат построени 50 км 
далекопроводи и над 

110 км електрическа мре
жа. В селата Назърица, 
Ярешник, Доганнца, Ду
кат, Горно Тлъмино и в 
махала „Кремиково" тря 
бва да. сс построи нова, а 
в селата Милевци,- Груин- 
цк и Караманица да се из 
върши реконструкция на 
старата, електрическа мре 
жа. .Ще продължи изгра 
ждането на трите клона 
на 35-киловолтовия дале
копровод на обща дължи 
на 31 км: Босилеград —

покачване па цепите от 
200—315 па сто! с рейсовете на 

спрес" е по-висока с 54,1 
иа сто. Като основна при 

покачване цената
Разбира се че, такава 

свобода па цепите не мо
жеше да сс допусне, още 
поЬече, че за комуналните 
услуги съществува няка
къв режим. Затова и Заво 
дът за цупи от Ниш не се 
е с?,гласил с това унслйче 
пие. Предложено е то да 
,0’ьде 90 иа сто, имайки 
предвид целта ипфлация- 

пс надмине 95 про 
цента. Нямайки друг из 
бор, „Комупалац" се съг- 
ласи. И така, от първи 
юни димитровградчани 

„кубик" вода ще плащат 
по 140 динара, а трудови
те организации по 323 ди
нара. От тази цена са из

чипа. за
превоза „Инш-експрес" 

посочва новата цена иа 
бензина, п оповестеното 
още едно поскъпване на 
същпя в началото на след 
ващия месец.

Сигурно е, чс споменати 
покачвания са били не

ка

> с
Затова членове-мипуемн. 

те на Изпълнителния съ- 
зассдаиие от 6 юни - 

без

та да
пет на
приеха п двата иска 
много разисквания- 
тапаха дори и досегашни- 

(най-често оправдани)

Изос

тс
критики по адрес на две
те организации.

А. Т

ТРЕВОГИТЕ НА ОВЧАРСКИЯ ЖИВОТ

Много проблеми в планинатаI-

— В скоро време тряб 
ва да се направят някол
ко' по-малки летни пояти 
по ,ДСръичин сарай” на 
Стара планина, за да мо
же по-добре да се използ 
ват пасищата. Трябва да 
се изградят водопои,*' да 
се създадат и по-добри ус 
ловия за жтгвеене на овча 
рите — казва ОДилев.

— Колко получават на 
месеца овчарите, и дали 
това е причината, че труд 
но се намират овчари?

.— Овчарите получават 
средно по _180 000 динара 
па месеца. Някои и по 
200 000 динара. Това и не

— Трябва да се построи 
пътя, трябва да се уста
нови телефонна или ня
каква друга връзка, за- 

зарплаква ни се АНГЕЛ щото ако стане нещо с 
МИЛШЗ, агроном-животно- добитъка бт планината до 
въд в „Нишава". Ето, на, Каменица трябва да се пъ 
първо място, не можем тува най-малко един час 
да обезпечим на овчари- — казва Милев. Ето, тези 
то най-основни продукти: дни вълци нападнали ста- 
хллб п яденета. И после Дата и взели две овце. Съ 
не бива да се чудим, ко- що необходима е връзка,

когато

— Трудно, много труд-тт'*- до стълб — мрежа: 
асжъ.‘ изпъжда газените 
лампи

•но е.да се организира ра
ботата ма Фермата „За- 

"бсл” в Стара планина —
Екипите на трудовата 

единица в Босилеград и 
строителите на „Градже- 
винар” усилено работят 
в споменатите села. Пона 
стс-ящем акцията по елек 
трификация е най-интензи 
внг; в Назърица, Дукат, 
Ярешник, Милевци и Гру 
инци: Тези дни, според ду 
мите на Лазаров, ще запо 
чие и електрификацията 
на Доганнца, единствено
то босилеградско селО| без 
електрически ток.

трябва да се погато хората не искат да 
бъдат овчари... иска помощта на ветери

нар и подобни. Още отсе
га сме на мисъл какво ще 
правим, когато

И наистина е. така. До 
-фермата „Забел” в пазви
те на. Стара планина труд 
но се стига от* Димитров 
град. Пътят от Сенокос 
до „Забел” е почти непро 
ходим за моторни превоз 
ни средства и трудно се 
стига до овчарите.

сегашннр 
Алексов зами-‘ ят техник 

не в пенсия- Няма кой да 
го замести... А в „Забел” 
имаме над 1 700 овце.

е много ако се има в пре 
двид при какви условия 
живеят. Освен това счи
там, чеКакви още акции пред

стоят?
е време наново 

да почне да работи хлебаМ. Я.

пекарницата в Каменица. 
Гя с'малки средства би 
могла да се доведе в ред, 
а ще снабдява не само 
нашите овчарници, а и ос 
гаредите жители във висо 

щица. На юбилейния съ- чките села. Сега по вре-
бор на гораните в СР Сър- ме на стриженето на овце
бия отборът иа босилегра- те —пращаме им хляб
дските горани е бил втор по рейсовете, а това не е
в съревнованието на фол- решение,
клористи щрецитатори. . Има право Милев

Общинската конферен- гато изтъкна, че сътрудни 
ция на Движението на го- ‘ чеството между „Нишава"

и „Търгокоп" трябва да 
бъде по-добро, 
сега: „Търгокоп" отказва 

го^ям Да продава продоволстве- 
брой залесителни акции. ни стоки за „Нишава" ако 
Гораните ще окажат всее- маржа 
трайна помощ на брига- на „Търгокоп” е ясно, че 
дирите на МТА „Власина". сдружени са

м- я- ч-ЧУ ■
:Ч;Л- -

ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ НА БОСИЛЕГРАД СКИТЕ ГОРАНИ

, Неуморно оползотворяват голините
През изтеклия едногодишен период горанските ор

ганизации в Босилеградска община са залесили 60 ха 
голини, проредили са 15 ха млади гори и са окопали 
над 200 ха скорашни насаждения

Движението иа гораните, Лисйна, Бистър и Църно- 
босилеградските гораиски 
бригади са залесили 60 ха 

(предимно с бор),' 
проредили са 15 ха млади 
гори и са окопали над 200 
ха скорашни насаждения.

голини
Движението на горани

те в Босилеградска обттти-
от които вече се ползу
ват. По този начин е уве- 

на заема едно от първите личено Дървесинното бога 
места в СР Сърбия. Мно- тство на общината и е ' 'Училищните бригади са
го факти подкрепят това осъществен голям принос разхубавили дворовете си.
твърдение. През изтекли- за опазването на жизнена- В това отиошение най-ус-
те 27 години (Движението та и трудова среда. пешна е горанската брига-
е формирано на 13 октом-

II ко

раните прие акционна про 
грама за предстоящия ед
ногодишен период, в коя- 

записани

а не както
да на подведомственото ос 

училище „Христо 
Ботев” в Долна Любата. 
Значителни са резултати
те на горанските бригади 
в селата Рикачево, Долна

И през изтеклия едного
дишен период, 
изтъкнато на 
се през миналата седмица 
отчетно заседание на Об
щинската конференция на

ври 1961 година) със за- то саиовно
както - белесителни акции са опол

зотворени над 4000 ха го
лини и са създадени над 
3500 ха нови гори, много

състоялото на „Нишава”, и

по-силни...
М. А.
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ОТ ТЪРЖЕСТВЕНОТО ОТКРИВАНЕ' 
СИЛЕГРАД НА СМТА „БЛАГИНА — 88” В БО

ПОЕТИЧНА АНТОЛОГИЯ 
Марин МЛАДЕНОВ

Хубава пола зелен»
Ей, големата ми ливада, 
легнала там под планината, 
често ми се привижда 
като пола зелена — 
на змеята.

И труд дружбаи
На 12 юни т.г. на ново-- 

уредения площад в учили- | 
щни я двор в Босилеград I 
и официално бе открита I 
Съюзната трудова акция 
„Власина — 88". На устро I 
еното по този повод тър
жество прнсъствуваха и I 
Кръста Аврамович, под- I 
председател на Скупщина- Я 
та на СР Сърбия, Томи-' 
слав Миленкович, предсе
дател на Републиканския 
синдкален съвет на . СР 
Сърбия, Аца Миловано-

^ 1%ш ■

р |Яй1 Щ ,1 !

■> ■-

Тогаз падам върху нея 
като младоженя на невеста 
и през тънката тъкан на тревите 
усещам как вспчкц благиее, 
как сзестта ми се вие, 
как небето се люлее ...

7

* щ. щ
**Я|4 Щ. ?■ .;•«» - Няма шега — обича ме тя! 

Винаги с любов ме дарява 
невиждана: небесна и чудесна. 
Никоя друга в селото прелест 
такава нс ми дава!
И затуй големата ми ливада, 
легнала там под планината, 
често мн се. привижда 
като пола зелена — 
на земята.

..... .4^

л'''>' '■'Н\4 >‘ •. 'вич, председател на коми
сията за доброволен мла
дежки труд към Републи
канската конференция на 
ССМ, Зоран

.>*ч!

■

в Босилеград, Васил Такев.
След това за значението 

па доброволния младеж
ки труд и десетгодишни
те постнженя на МТА 
„Власина” пред бригади
рите и бригадирки от 
Баня Лука,- Бор, Изток, 
Крушево й Босилеград, ко 
ито работят

на” през изтеклите 
години е

десег 
залесила над 

9 000 ха и на 3 143 ха е
Яначковнч, 

МОК напредседател на 
СКС в Лесковац, Д-р Сло- извършено повторно зале 

сяване и чс тази годинабодан Яннч председател 
на Скупщината на 
Лесковац и други 
ствено-политически

общината, съседни
те общини и региона.

Тържеството откри и 
гостите ко

па Акцията Сло-

СМРО Бригадири на трасетоза първи път Акцията е в 
Босилеградска община, ка 

Вашите усилия 
чрез младежкия доброво
лен

обще-
дей- за:

От понеделник в младе- та година очаква значите
лен принос в по-нататъш
ното развитие на младеж
кия труд в страната.

Предвидено е в смени 
бригадирите в Кикинда да 
прокарат над 30 км канал . 
за полагане на ПТТ-кабе- 
ли от Киюшда до Баша- 
ид. Банатска топола и Ба- 
шаид, относно до Сими- 
чев салаш.

цн от
жкия стаи „Младост" от
ново отеква бригадирска' 
посей. И офпциаЛио запо
чна, 1! но ред, младежка 
трудова акция „Кикинда 
88". В първата смяна вече 
рботят бригадири 01 Сър
бан (Босна и Херцегови
на), Струга (СР Македо
ния), Босилеград (СР Сър
бия) и бригадири на сбра 
тименпте бригади от Ба- 
течпна (СР Сърбия) н Кла

в първата 
смяна и над 500 души от

труд ще дадат голял!
принос в нашия стремеж, 
час по-скоро да 
изостаналостта и неразви
тостта на целпд, Южномо- 
равск регион. Дошли сте 
тук. от различни краища 
на страната, ни. г доброво
лен : труд и всички други 
младежки и бригадирски 
активности да изграждате 

укрепвате братството и

града и околиите села, го
вори председателя 
МОк на СКС в Лесковац, 
Зоран яначковнч.

Председателят на МОК 
и- СКС г Лесковац. Янач
ковнч, след като подчер
та. ч~ гора: гската. младеж
ка трудова акция „Власи-

приветствува 
мендапта 
бодан Шололпч, а от име
то на домакина' па тазго-

па

дишното бригадирско ля-, 
- то, бригадирите и брига

дир ките от първата смя
на поздрави председателя 
на Общинската скупщина

Младежката трудова - 
бригада „Босилеград” за 
една седмица работа е из-

спечелнте ио-единство и пя и (СР Хърватско).ви познанства и приятсл- 11а тържественото от-ства. крнване на МТА „Кнкин- копала, положила и за
ла 88" говори Джордже трупала около 5 километ

ра от канала на твърде 
тежък терен. Средно е 
надхвърляла нормата си с 
125%> при средно 198 ефе
ктивни трудочаса. Най-ху
бавите резултати тепърва 
се очакват, когато дойдат 
предвидените 4 ударни 

Асен Михайлов

В продължение .па тър-
Мплутиновпч, секретар наКултгрпо-худо-жсството
Председателството на По-дружествожсственото конферен-крайчшиската

„Коста Абрашевич” от Ло ция па ССТНВ, който ме-
скован изпълни подбрана изтъкна, чежду другото
култур! ю-забаш са програ- голе-трудовите акции са

мн ковачници па братство
то и единството сред мла-

М. Я. дни.днтс, и че през настояща-

В ЧЕСТ НА ЮЛСКИТЕ ПРАЗНИЦИ

спсктнва на маиифестаци-Органнзаторн па манифестацията са Общинска- 
ССМ п самодейците при Центъра за ята.та конференция на 

култура в СурдулицаДИМИТРОВГРАДЧАНИ НА „ГОРИЧКО 88

Залесени 50 хектара голини
Тазгодишното „Влсинс- 

ко лято" ще са състои от 
2 до 4 юли. В културно-за
бавната част ще се прове 
де съревнование на духо
ви оркестри, а най-добри

цлте щ.зкрееиват споме
ни за героизма на Тптови 
те партизани к па населе 
нпето в южиптс краища 
на Репубтпката по време 
на НОБ. провеждат се му 
зпкалнп съревнования и 
концерти с участието на 
известни, естрадни певци 
н пр.

Свежестта па манифеста 
цкята и разнообразието 
па съдържанието й лапи 
н полани прнвлекоха гол- па народни песни. Подход 
ям брой младежи и де вой- яща програма подготвят 
ки п други граждани. На и самодейните при Дентъ 
чалпият усие^ ободри ор ра за култура в Сурдулн-

К. Г.

За да се освободяг от 
стереотипното ознамену
вано на 4 п 7 юли, сурду-двама бригадири от Димитров- 

в Бо- 
голипп, пре-

Четиридссет и 
град приключиха със 
рояско поле. Залесени са 51 хектара 

„Басара" и „Мартин".
по-дълго от предвиденото вре- 

Както пи

залесителната акция нишката младеж и култ у 
рпнтс дейни в. общината 
преди т ри години оформи 
ха политичсско-културпо- 
забавпа 

„Власннско лято" на Вла 
сина. В рамките ма мами- 

го водят раз
ПОЛИ-
кул-

тс ще се съревновават на 
Събора в Гума. Ще пее 
хорът „Стнв Наумов" от 
Битола. Самодейците от 
Пстровац па Млааа ще 
изнесат подбрана култу
рно-забавна програма. За 
шшувано е и участие на 
популярни изпълнители

димно в
Акцията трая

ме пооалл постоянните дъждовалежи.
председателят на ОК на ССМ в Л-тгров 

Ивица Милано*, акцията е приключила с У 
била кооперация „Сточар в 

Днмптров-

манифсстация

град
цех. Инвеститор е фестацпята 

говори па актуалнн 
тическн, стопански, 
турни, младежки и други 

които се предават 
по вълните на временно 
работещата радно-стац- 

„Радно Власина", бой

с горската секция »сътрудничество
град. димнтрошрадчани

. ТозиИ през пастогя>сто лято 
ще участвуват на съюзната трудова акция 
,Тт 40 младежи и девойки (15 работници и Ь уча
щи се) ще работят във втора смяна на „Гор ^ 
ко 88".

теми,

на.ганияаторнте н откри цер-
ИИя
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ОСНОВНОТО УЧИЛИЩЕ 
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ" в 
БОСИЛЕГРАД

Чествува 
патронния 
си празник

В ОСНОВНИТЕ УЧИЛИЩАСЛЕД ЕДНА ИЗКЛЮЧИТЕЛНО УСПЕШНА АКЦИЯ

СЪС САМОЛЕТ ОТ НИШ ДО МОСТАР Н ОБРАТНО
Джермч орясияпа: — Тук 
сс школуиаг деца от 20 
националности в 
страна. Нашето училище 
с право може да се наре
че школа на братството и 
единството, една 
Югославия- Най-известни 
те пилоти в страната ни 
са школувани и тук. Те 
са нашата постоянна гри
жа докато са. ученици тук 
и гордост' когато след ака
демиите полетят в небеса
та... По тук се много ра
боти ,с голямо себеотрнца 
име п изключителна лю
бов К|,м пашата страна и 
подрастващите 
пия-

Успешно четиригодишно сътрудничество между' ипте шсш. Про1 рама I а па

ис па кабинетите — чисти 
м обзаведени с най-съире- 
мема техника, с макети, 
монитори, компютори и 
други електронни уреди. 

Комендантът па учплп- 
посеше " щето професор Зоран

машата
И тази година Осио/змо- 

„Георги Ди-родност то училище 
митров" в Босилеград, ко 
сто с гордост носи иметочас те се озоваха на мос- 

тарското летище. По хуба
во време и на места обла
чно небе мощната стома
нена машина

По случай Деня на вое
нновъздушните сили на 
ЮНА 21 май н тази годи
на редакциите на детския 
вестник „Другарче" и на 
предаването за българска
та народност по Радио 
Ниш както и армейците 
от казармата
и тази година организира
ха съвместен творчески 
награден конкурс под на
звание „ПАЗИТЕЛИТЕ НА 
СИНЬОТО НЕБЕ — ДРУ
ГАРИ НА ВСЯКО ДЕТЕ” 
за литературни съчине
ния — стихотворения и ра 
зкази н за чертежи и гра
фици от тази област за 
учениците от основните 
училища на българската 
народност в Югославия. 
Предвидени бяха награди 
за най-успешните автори: 
книги и гостуване на Въз- 
духоплавателното общо 5?“ 
средно военно училище 
„Маршал Тито" в Мостар.
И най-интересното: пъту
ване със самолет на Юго
славското военно въздухо 
плаване от Ниш до Мо
стар и назад.

През април и май в -ос
новните училища се раз
ви трескава- работа в ли
тературните и изобразите
лните секции. В резултат 
на това до журито за 
оценяването пристигнаха
260 стихотворния, рисун
ки, разкази. С оглед на 
количеството й качество
то на изпратените творби 
журито вместо 15 присъ
ди 22 индивидуални награ

малка
на великана на междуна
родното работническо дв 
иженне, близък сътруд
ник па другаря Тито, ге
роя от Лалшщгшкия про 
цес, син на работническа 
та класа па България, Ге
орги Димитров, по тържена В.П. 7835
ствси начин ще ознамену 
ва патрошшя си праз
ник. Централното търже 
ство ще се проведе па 18 
юни, на което според ут
върдената програма по че 
ствуване, покрай богата
културно-забавна програ
ма ще бъдат сумирани и 
тазгодишните 
а те не са малки.

поколе-

Пред посещението на 
стаята музей в училище
то, къдсто сс пазят исто
рически документи за съз 
даването на първата въз
духоплавателна база на 
НОВЮ, където има и до
кументи с подписа на 
Върховния комендант Ма 
рщал Тито гостите бяха ‘ 
сърдечно поздравени от 
коменданта на въздухопла 
пателпата база.

На съвместно културно 
забавно тържество редак- 

в-к Другарче 
Денко Рангелов и подпол
ковник Малнар раздадоха 
наградите на участниците 
в конкурса.

резулгатн.

Според думите на днре 
кгора на училището Вла- 

Михайлов, търже
Пред тръгването със самолета от Ниш

димир
ството ще започне с тър
жествено събрание на кое 
то той ще изнесе доклад 
за жизнения и революци
онен път на Димитров.

е*:

торът на В рамките на чествува
лето, на ученици които са 
показали извънреден ус
пех на училищните, общ 
•ниски, регионални и репу
бликански съревнования 
ще бъдат наградени с раз 
лични благодарствени пие 
ма н други признания, а 
на учениците отличници 
от първи до осми клас 
Букови грамоти. Заплану 
вани са и редица спортни 
състезания по футбол и 
лека атлетика.

След разглеждането на 
прекрасния Мостар и сър
дечното сбогуване с госто- 
любивите домакини, само
летът полетя към Ниш. 
„Довиждане, щастливо пъ 
туване, пак да ни дойде
те” — поръчиха при сбо
гуването прекрасните дру
гари от Мостар.В един от кабинетите на училището „Маршал Ти

то" в Мостар
ди и две колективни: на 
Литературната секция в
училйщето „Моша Пияде" „ п• * тт ^ V над Копаоиик, Саиджак,в Димитровград и на Ху-г , пад прошарания със сне-дожествената секция към ‘ ' тт
училището „Георги Дими- ,ове ДУР««™Р в Черна го-
тров" в 'Босилеград. Р» " каменита ХерцегОВИ-,, 0 _ на. В самолета цареше го-На 8 юни пред обед на- 1. ляма радост и оживление:градените ученици от ос- '
иовните училища в Боси- учениците легят пад пла училищният звънец озна-
леград. Долна Любата, Го- ||ИНИ’ КЛИСУРИ' каньони, ч|] Края ма учебната годи- 
рва Любата, Димитров- 1радове, реки, гористи пре на> от училищата в Смило
град, Смиловци и Звонци, ®слн’ крастни о пасти. вци> КуСа врана, Трънско
няколко преподаватели и /ДНИ надничат в ка ината Одоровцц... няма да, изтй 
група журналисти от ин- иа пилога• а най-вече ра- чат „булюк” деца, току са
формационните средства бота. има подполковникът йю пех—шест, . пай-много
в НиШ бяха гости на Из- на ЮНА Малнар, синеок десетина. А на края на
дателство „Братство”, Ра- млад пилот, който отго- следващата година, това
ДиО Ниш й на военното -варя на безбройните им ц инак малко! число, още 
поделение 7833 и от ниш- въпроси — един от истин- 

летйще тръгнаха за ските другари на всяко 
Мостар. Малките пътници Дете... , С решение на Изпълни-
Сяха радостни и възбуде- В училището „Маршал телиия съвет, което сйгу 
ни. За пръв път виждат Тито" този редовен рабо- рно ще потвърди и Общ- 
самолет, а и ще летят в тен ден бе и празник. Гру- ниската скупщина, от след 
него, а Мнозина не са се па преподаватели, учени- ващата учебна година за 
качвали и на влак! ПоД ци от четвърти клас й са-' съществуване на такива 
опитните ръце на младите мият директор през цяло- паралелки от първи до че 
пилоти и екипажа за един то време бяха с пристигна твърти клас са иеобходи-

М. Я.Ст. Стайков

ДИМИТРОВГРАД

Училищата се закриват сами...
приемат такова решение. 
Но днес друг избор 
мат, аащото в

Когато след ден или два ми само три деца, а от пе
ти до осми клас само пет.
Догодина вероятно ще 
има нужда от ново намал случай става 
яване. Но въпрос е ще 
има ли изобщо ученици.

пя-
протцвен 

несъгласие 
между фактическото поло 
жение и предписаната йо-
рма, което е достатъчно 
като повод на съответна-Нашпте села остаряват 

от ден на ден и ако шяко 
га е направена грешка с 
решение на някой; орган 
да е закрито някое учили 
ще, днес е съвсем обрат
но: решението предлага и 
налага положението на те
рена. \

та инспекция да. затвори 
училището в Смиловци, 
Куса врана...

повече ще се намали.
кото А дали ще дойдат по

добри времена (или поне 
да се. върнат старите), та 
иа мегдана на. сред село 
пак да се играят „булюк" 
деца... едва ли можем да 
се надяваме.

Едва ли членовете на Из 
пълнителния съвет или 
пък делегатите на Скупщи 
пата бй се съгласили да А.Т.

* / ; ?;.*к ггу V--“-
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РЕГИОНАЛНА ДИВИЗИЯ — НИШ

Надигран кандидатът за първо място
гЖ5ЙГ първенство „А НИШ. ФК „Слога” (Ниш) — ФК „А. Балкански” 2:1 (0:0)

Ниш, 12
бань. Теренът тревист, —
аии души. Голмиайстори: Иван Спасич __
чута, на 1:1
та и па 2:1 за

нуемо трябва да победи и 
затова може би и не пока 
за много. Но има щастие 
да спечели мача.

ЮНИ, 1988. Игрището на „Слога” на Бу- 
тревист, времето горещо. Зрители:

1:0 в 60 ми-
•изравни. Александър Станков в 63 мину- 

„Слога” покачи Ненад Павлович в 70 
минута. Жълти картончета: Небочша Донич, 
Филипович ' ’ "

ПОБЕДИ ГАРНИЗОНЪТ ОТ 

ПРИЩИНА В неделя, на 19 
Боян ..Асен Балкански” ще иг-

юни,

и Небойша Васкович („Слога") и Жика 
Тодоров („А. Балкански”).

рае с отбора на „Задру- 
гар” от Житораджа.

От 8 до 12 юни в Нищ, 
Пирот и Княжевац се със
тоя XX спортно 
ство 
област, 
зона

пионери, младежи, брига
дири от МТА 

Комендантът Раданович 
отдаде високо 
на войниците и команди-

„Нищ 88”. Футболистите на „Асен 
балкански” надиграха ка 
ндидата за

1. Прогрес
2. Ястребац
3. Слога
4. Палилулац
5. Рудар
6. Единство (П)
7. Слобода
8. Куршумлия
9. Задругар

10. Единство (Бела , паланка) 28
11. ОФК Ниш
12. Будучност
13. Асен Балкански
14. Борац 
13. Младост 
16. Радничкн

28 17първен- 
на Нишка армейска 

Отборът на гарни- 
в Прищина отбрани 

лш на логод] I шната

5 79:24 40
6 61:27 38 
3 41:20 38

11 3 59:37 35
6 10 42:42 30
5 10 52:43 27
7 11 38:50 27
7 12 41:56 25
6 13 45:40 24
6 13 47:55 24
6 13 40:45 24
3 15 43:54 23
7 12 36:54 23
7 12 36:63 23
6 13 32:52 22 
3 17 38:67 15

6
28 16 6признание първо място 

„Слога” от Ниш. Гостите
28 13 12
28 12рите състезатели за досто

йното им спортно 
нишко държание,

от Димитровград през це- 
лП|Я мач играха по-добре, 
създаваха голови положе

28 12титла
на победител, спечелена в 
Титова Митровица.

Второ място спечели от
борът на армейците от 
Ниш III, а отборът на Ниш 
I с« класира на трето мя-

и вой- 
днеци-

плината и качественото на 
дпреварбапе, за умелостта 
и пздържлпвостта, които 
показаха па първенството.

— Покрай забележител
ните спортни постижения,

28 13
28 10
28 9• иIя, но голмайсторите не 

успяваха да ги 
рат. От няколко шанса те 
реализираха само една, а 
домакините

28 9
реализи- 9

28 9
28 10сто. постигнаха 

два гола и взеха двете точ
ки.

27 8
28 8
27 8
28 8Домашният отбор игра 

сше под бремето,, че неми

МЕЖДУОБЩИНСКА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ ВРАНЯ ГРУПА „ЮГ”

„Младвст" загуби—„Сннджелич" първенец
„Младост’ (Босилеград) : „Сннджелич” (Левосое)
2:3, (1:1)

Въпреки, че отбора па 
„Сннджелич” от Левосое 
в МеждуобщигТската фут
болна дивизия Враня, 
рае само една година, фи
зически добро подготвени, 
с добра и стабилна игра 
изпревариха всички, заеха 
първо място и идната го
дина ще се състезават в 
по-висш ранг. Те и в по
следния кРъг, на игрище
то „Пескара” край Драго
вищица се представиха ка 
то твърде добре подготвен 
отбор п съвсем заслуже
но поразиха домашния от- та. 
бор с 3:2, полувреме 1:1.

Инак, играта бс твърда,
по в рамките на правила- и вълнуваща, с редуващи

Д. Ставров

се атаки към едното и 
друго наказателно поле. 
След десетина минути М. 
Стоянович повторно улу
чи целта и гостуващия от
бор повторно поведе с ре
зултат 2:1, а след това и 
Т. Богданович се вписа в 
листата на голмайсторите 
и повиши резултата на 
3:1. В този период от иг
рата М. Цветков не успя

та на футболната игра. И 
единият и другият отбор 
още от първия съдийски

иг- сигнал заиграха силно с 
голяма решеност за побе
да. Футболистите на „Мла 
дост” първи откриха ре
зултата. В 6-та минута Р.
Захариев накара, иначе 
добрия вратар на гостува
щия отбор Абзис Редже- да реализира дуспа. Всъщ 
пи на капитулация- Гос- ност вратарят Реджепи, 
тите от Левосое пред са- който е и най-заслужен, 
мия край на първото полу че отборът му отнесе две 
време с гола на М. Стоя- точки от Босилеград, го
иовнч изравниха резулта- прочете и отбрани своята

мрежа. Пред края на сре- 
Играта и през второто щата В. Тасев успя да на- 

полувреме бе Мъжествена мали резултата на 3:2.
М. Я.

Ф

Футбол—ЮНОШИ — Юго 
купа
ПОБЕДИЛИ КАТО ГОСТИ

БОСИЛЕГРАД: ПРИЯТЕЛСКА ФУТБОЛНА СРЕЩА

„МЛАДОСТ” —„ЧЕЛИК” 1:4

тувацщят отбор се предс
тави с по-органнзационна 
и колективна игра,, а при 
това и физически по-подго 
твен н се наложи с резул 
тат от 4:1. При такива сре 
щи обаче, резултатът не 
с превъзходна цел.

Стартулане на армейците плувци
По повод започването 

па младежката
ФК „Единство” (Б. палан 
ка) — „А. Балкански” 1:4

най-голямата стойност ( на 
тази манифестация преди 
всичко се състои в укреп
ването на боевата готов
ност и на братството и 
единството и обичта ни 
към нашата родина и вли
ване на доверие в силата

Около петстотин войни
ци и командири четири 
дни се състезаваха във во
йнишки многобой: стрел
ба, ханбдал, волейбол, ба
скетбол, плуване и атле
тика.

труд
акция „Власипа 88” в Бо 
силсград сс проведе при
ятелска ; футболна среща 
между домашният отбор 
„Младост” и отборът „Че
лик” от Боло поле — Сур- 
дулишка община. В добра 
п спортмепска борба, гос-

она
(1:2)

Юношеският състав на 
„Асен Балкански”, спечели 
още едни мач в юго—ку
пата. Този път той като 
гост се наложи убедител
но над отбора на „Единст 
во” от Бела паланка, кой
то порази с 4:1.
Пионери 
ПОРАЖЕНИЕ НАКРАЯ

За примерно поведение, 
за показано високо съзна
ние и безлрекорна войни
шка дисциплина купата 
за „Фер-ллей" на 
данта на Нишка армейска 
област генерал-/ юд»юлков- 

Иван Раданович бс 
на отбора на

на югославската народна 
армид и системата на об
щонародната отбрана и об 
щеетвената самозащита.

това,

М. Я.
д. с.

БаскетболРаботническо-сиортни
игри
ПОБЕДИ ДИМИТРОВ
ГРАД

И в хандбал, както в 
мпогр други дисциплини 
11 а работи ичсско-с! юртии- 
1с игри в Димитровградс
ка община, най-високо сс 
класира отборът па ТО 
„Димитровград”.

комен- ОЩЕ ДВЕ ПОБЕДИ НА 
„СВОБОДА”

Да отбележим и 
чс състезателят Божидар 

отбора па Ннпг
Пионерският отбор иа 

„Асен Балкански" загуби 
мача

Баскетболистите па „Сво 
бода" от Димитровград от

Ямчич от 
1)1 постигна пои армейскипик 

присъдена 
Ниш П.

ФК „Желез-срещу
два мача спечелиха чети- ипчар” от Ниш с 7:1 (3:1). 
ри точки. На 8 юни в Дол Футболистите на „Желез- 

победиха цпЧар" надвисиха днмит- 
отбор с 80:73, ровградчанн във

100иарекорд в плуване 
метра.

Също така в стрелба с 
ППСТОДС.Т нов рекорд

Мапойло Кеча, а в

Юбилейното спортно 
па Нишка ар- ио Църпатово тепървенство 

мейска област тържестве
но закри комендантът 
Нишка армейска област гс 
нерал-подполковмик Иван 
Раданович. На Градския 

„Чаир” в Ниш 
в неделя нрисъству-

по- венчкидомашния
ц иа 11 юни се Наложиха елементи на футболната 
ц пад отбора па „Куршум игра и проявиха 
лпя” е 71:66. реалнзаторски

докато футболистите' 
,А. Балкански" играха

д. с.

стигна
бягане с препятствие Му- 
рат Байрамм, докато П... 
бан Жуиич изравни ре
корда си с досегашния в 
катерене по въже.

па
големи

способноспо ханд-Във финалите
победи отбора пи'Ши

бал гой 
„Свобода" е 21:9 и отбора 
иа Общинската скупщина 
с 20:17. Д- с'

С тези. две победи дими- 
тровградчаии заеха трето 
място па табелката. Д. С.

ти,
па , 
слабо.

вс-стадион 
черта
ваха хиляди трудещи сс,

Ст. Ст.
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*МОЛЯ БЕЗ ДОКАЧЕИИЕДРАГОСЛЛВ МАНИЧ ФОРСКИ
й-ТЯ** .ЛИма и по - големиСамуване

Диснно сърце
Сърце ми попутцило.' Нале^ле га 

дине. Е, вала, колки терег де онр търпе- 
ло — добре йе и издържало. Цел век — 
работа. Не памтим да се некига одмара- 

...Али мора да се работи. Док може.

го-

ВоденичарДимитровградските митничари неот
давна при един пътник във влака на
мерили 300 марки недекларирана цалу- 

И, разбира се, конфискували 
Докато да се направи протокола, съв- 

заловспият „коитрабаи-

ги.та.-ло.
Док сърце не стане.
Последна молба

Чере, дооди си често при мене. я съм 
вечи дозрела. Не знае се ка чу... Кад 
дойдй тия дън, да си при мене. Да сп 
премениш и да ми запалиш свечицу.
Кой куде пойе

. Пастир пойе у планпну. ЯСетварка 
на седенчу. Ла- 

Сватовн — па сватбу.
Беше!

Е, мо] исписниче! РЬсюьа, мо]а Цвета 
„Човече, исмамо више брашно, мора да

ми
сом неочаквано 
дпст" грабнал една бутилка, счупил я 
и сс опичал да си пререже вените. За 
щастие, само се надраскал и след пре- 
вързка бил пуснат, без валутата раз-

. рече:
идеш у водеиицу. „Ту, да га! Она застел>а вре- ; 
че, \а упрегну Булку и Шарку, па апа пуг, 
Яишио време, пе може се нреко Главишиици, 
па морам около, по друм.

;
МС

бира се.
волови, ]я легнем уОдпанред, кад имао 

кола, говеда паметна, зн&уу лут, па си одре- 
до Л>убсраджу. А са: чьс—чьс па лровуж- 

ди лекета лимузина, краве бож/ьиве, па морам 
да и водим. Али, више иемам оце} ноЬе, па ми 
се досади и морал сам малко да предънем. Ста- 
пу измецу Извор и Бабушпицу.

„Разисквайки" за случая злите ези
ци се питат:

„Главата ли да си отсекат или да се 
хвърлят напрано под влака тези, коиго 
биват заловени с по 3 хиляди и пове
че марки, мнозина от които често пъ
ти и служебно минават пашата грани
ца, особено когато отиват „командиров
ка" па Запад.”

Все пак нещо подобно сред тези не 
е забелязано досега.

пойе на ниву. Девойче —
зарице — у кучу.
Госйе — на славу... Суде поема.

Однапред си могъл да чуеш пеену пз 
гърло. А съг — из радио.

мем

Мъдростта през 

вековете
Говеда пасу лреюц лут, а се удари у не- 

какву голему левину. Видим: расвр.ъане цигле, 
а иигде човек. Чудим се: „Кво ли то]?" Ми-
*ьу)е по пут ]едън чиновник.

Реши се: чу га питу]ем. ,Дь дете! Каква 
; ]е оно] левина?" А он се усмину па рече: „Е, 

дедо, то] }е споменик глупости!" 1а се удзвери. 
А он додаде: „Туй лежу стотине мили] ар де!" 
и — отиде си Лъ вану ]улари. „А]де, Було, а]де,

, Шаро, куде смо пошли!"

ф Колкото по-нищожна е дарбата, тол
кова е по-претенциозна.

П. И. Чайковски

Повече даскали 

от ученици
ф Талантът не се увеличава от аплодис
ментите.

Овидий Кад кроз Бабушницу, има кво и да видим: 
младшъа мрту]е у ладовину, чиновници надзр 

' та] у на пенцери, пред каване астагье... „Е, Бу- 
| ло!! Е, Шаро! Кад би овща народ само ]едън 

дън излезал на н>иве, морузе би биле окопане! 
Не би се по полье видели само грбави старци!"

Стигомо у ЛЬубераджу. Погледа' нема Ко- 
марица! Куде сам ]а ово]? Да ли ]е ово] Л>убе 
раджа или не]е?

Наидоше некаква дечица. „Деца! Ово] Л>у- 
бераджа ли Де?" Она се усме^аше: „Нще, него 

\ ЛЬубераЬа!" А—а! „А, куде су воденице?” Она 
се-па усме^аше: „Нема више воденице, има 
млин.” „А-а! А куде ]е?" „Е], доле!" показаше 
ми със прс.

Поведо краве. Оне се вузга^у. Булка се ра- 1 
жл>еби насред пут. 1едва се диже. Прикара ; 
кола до млинат. Он — како двоспратна куйа. ] 
Предадо, мливо, лего 

I мал сам.

!•ф Геният може да положи началото; за 
да се завърши цялото, е необходим тър
пелив труд.

• • •
Неотдавна на заседание на Изпъл

нителния съвет бе прието решение, за 
намаляване броя на учениците в пара
лелките извън училището .в Димитров
град. Това значи че от първи септем
ври, от началото, на следващата учебна 
година, в Смиловци, Куса врана, Висо-

местни

Японска
.ф Науката хляб не проси, а хляб дава.
Руска

[•
ф Фактът ще бъде винаги гол, дори ако 
го облекат по последна мода.

Стрелец
чко Одоровци... и останалите 
общности където все още има учили
ща, за съществуване на паралелка са 
необходими най- малко три деца

-

ф Глупаво и фатално е да игнорираме 
фактите, които не са по вкуса ни.

Тиндал

ог
••първи до четвърти или пет от пети. до 

осми клас. :
I

По всичко личи че догодина във 
всичките тези паралелки ще има пове
че даскали отколкото ученици.

ф Учи докато си жив. Не .очаквай старо
стта да донесе със себе 
Тайната на вечната младост е да се учи 
всеки ден нещо ново.

си мъдростта.
у ладовину и — задре- •

А. Т.Солон
...Ноч. Воденица мел,е. Лош малко остало. 
ТиДем улезе ]една жена, а под мишку др- 

жи цакче, лъко ко дете. Остави рачето, па се I 
| ускачи уз кош. Бутине во) се белнуше...

— Готово ]е, старче!
Пробуди ме, рБа! Поквари ми мерак!

Излезо, куде Горчинци. Слънце на заоду.

Сети се: однапред одовде запо)ем, Цвета да ме 
чу)е. Проба:

„Планино, стара пла..."
Нече! Загъркавел сам! Ни гърлото више 

не]е како што беше!

!

Религнозност
спяеоьден 

се еьвуряме при спя с 
НГ БЕЛИ ЯДЕН ГГГИ ВЕ - 
ЛИЧ&я, и-л Гергов - 
-Цету ттри Гошо

- нищо -тго&6бяЬ/,„ ///

'//

А]д у Здравке!
Тодор ЛужничЬи

\
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