
БРЯ-ТСТШо С указ на президента нв 
СФРЮ Йосип Броз Тито от 
14 февруари 1975 година из
дателство „Братство" е удо
стоено с Орден братство и 
единство със сребърен венец 
за особени заслуги в област
та на информативната и гра
фическа дейност и за при
нос в развитието на братст
вото и единството между 
нашите народи и народности

* ВЕСТНИК НА ВЪЛГДРСКДТД НАРОДНОСТ В СФР ЮГОСЛАВИЯ *
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На заседание, 
се на 15 юни т. г., Предсе
дателството на СФРЮ 
обсъди началната дейност 
върху провеждането на но 
вите мерки на икономиче
ската политика и стопанс
ката реформа и прие 
дните становища:

1. С новите мерки на 
икономическата полити
ка, реформа на стопанска 
та система и промени в 
Конституцията на СФРЮ 
нашето общество навлиза 
в нов развоен етап. В то 
зи етап пазарът ще има 
доминантно влияние вър
ху стопанския живот и 
съществено ще се проме
ни и намали ралята на 
държавата. Това ще има 
решаващо значение за пре 
одоляването на икономи
ческата криза и за откри
ването на нови простори 
за иазвитие на социалисти 
ческата самоуправителна 
демокрация-

Константнрано е, че въ
преки вложените усилия 
подготовката на съ°тветс- 
твува на същността на пр 
омените и сложността 
обстановката. В голям бр
ой организации на сдруже 
ния труд, институции и 
обществено - политически ; 
общности не са приети ко 
нкретни програми от мер 

активности. Работни

СЪОБЩЕНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА СФРЮСЪСТОЯЛО договорената политика. 
Предупреждение в Това 
отношение са и пропуски
те, които са направени при 
конкретизацията на някои 
нови мерки на икономиче
ската политика.

За успешното провежда 
не на реформата и поеодо 
ляване па икономическата 
криза голямо значение 
има смелото и широко вк
лючване на специалисти и 
креативии кадри, които не 
са обременени от стария 
начин на стопанска дей
ност. Техният труд най-, 
-много ще допринесе за 
ускорено приспособяване 
на стопанството и общест
вото към новите условия 
за труд и развитие.

ВСЯКО ОТКЛОНЕНИЕ ОТ РЕФОР
МАТА ЩЕ ИЗОСТРИ КРИЗАТАсле-

• С новите мерки на икономическата политика, реформа на стопан
ската система и промени в Конституци ята на СФРЮ обществото навлиза в 
нов развоен етап • Всяка обществена клетка трябва да направи програма от 
мерки и активности • Необходимо е радикално да се подновят програмите 
по социална защита, спешно да се приемат много по-благоприятни предписа
ния за дребното стопанство, да се насърчава приливът на валута от наши 
работници, да се постигне съгласие за изграждането на автомагистралата 

„Братство — единство”.

I СПОРЕД ИЗИСКВАНИЯ 
| ТА НА ПАЗАРАI

2. Стопанското псеус- 
. тройство може да допри
несе за увеличаване на пр 
спзеодството и износа и 
за повишаване на произво 
дителността на труда и 
ефикасността на стопанс
ката дейност. Само ориен
тацията на организациите ^ 
на сдружения труд, която 
е в унисон с изисквания
та на пазара, ще разшир
ява цростора за развитие 
и за повишаване на жизне 
мото равнище. Не могат да 
се надяват на обществена 
подкрепа организациите 
на сдружения труд, които 
изпаднат в затруднения по 
ради собствената си безот
говорност на пазара и не 
приспособяване към изи
скванията на пазара.

Всяка организация на 
сдружения труд час по-ско 
ро трябва да изучи поло
жението си през призмата 
на новите условия за сто
панска дейност и да взе
ме всеобхватни и конкрет 
ни мерки за усъвършен- 
ствуване на организацио- 

(Следва на 3 стр.)

!

на

ки и !ците не са достатъчно и 
начин инфорпо подходящ

мирани За същността 
промените. Това затрудня
ва приспособяването 
стопанството към новите 

стопанска дей

на
гапп па федерацията и ре 
публиките н автономните 
покрайнини са длъжни ре 
дойно да следят как се пр 
свеждат мерките па ико
номическата политика, да 
ги съгласуват и да ги по
дновяват, доколкото пе се
потвърждават на практи
ка. Също е важно да реа
гират бързо срещу явнеин 
я*та, конто могат неблаго
приятно да въздейс гвуват 
върху

рентите резерви. В това 
отношение най-голяма е 
ролята и отговорността 
на стопанските ръководс
тва-и работническите съве 
ти. Обаче стопанската ре
форма пе може да пости
гне успех без пеиосрсдстпе 
Iюго п активно включване 
па работниците в подготов 
ката и провеждането па то 
зи програми.

СЪЮЗИМ Я'Г I «311ЪЛ1111ТСЛС11
съвет и комистошинто ор-

проблема с безработицата 
и за повишаваме па жизне 

За да се
на

мото равнище, 
постигне тази цел, е нсо-условия за 

ност и 
организации на сдружения 
труд и стопански отрасли 
се явявал остри проблеми

затова в отделни бходима организираност,
мобилност и отговорност 

в обществотона всички
— съгласно тежестта 
положението и пужиостта 
от неотложни промени. 

Всичко това изисква за

на
с тежки последици.

ВИСОКИ УСИЛИЯ И по
СЛЕДОВАТЕЛНОСТ дълбочена подготовка и 

конкретна дейност н обще 
Оттам процежданото наството като пяло.стопанскаЗапочналата 

реформа
задължениетопроизтича

на всяка организация 
сдружения труд, всяка 1111 

и всяка общен

ие може да се 
без високи усилия 

прийо
ма

проведе
и последователно

ституция
твеио-политическа общпо 
ст да направи и реализира 
конкретна програма

активности във фу-

спазване на ут- 
на ико-

жепие и 
пърлените мерки 
комическата политика, об

обществени фактори 
тези

* В Навечерието на жътвата 
ПШЕНИЦАТА ЧАКА ЦЕНА

* Балканско сътрудничество 
СРЕЩА В СОФИЯ
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отклонение от 
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МТБ „РУДАР” НАЙ-ДОБРА

рки и
пкция па успешното про 

на стопанската
в 8/мерки 

жс всяко 
реформата щс 
кризата. Само с успешно
то провеждане на реформа 

- Ьбезпечи постене 
повишаване на произ- 

и износа и по-

* Коментар
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* ДОЙДЕ ВРЕМЕ ДА СЕ ТЕГЛИ 
ЧЕРТА ,

веждане
реформа.

Програмите от мерки и 
активности в организации
те па сдружения труд и 

политичсски-

8

4та ще се 
нно
водството 
-динамично стояанскораз- 
витие. По този начин щс 
се създаде възможност за 
ефикасно разрешаване

Iобщестнено- 
те общности най-конкрет
но трябва да отразят по
литиката на опора н;,рху 
собствените сили и макси 
малкото ползуваие на вът-

9
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нас]и н} ПО СВЕТА
СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ КН НА ГЪРЦИЯ и
сюкМИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПОСЕТИ ЮГОСЛАВИЯЧЕХОСЛОВАШКИЯТ

Успешно развитие на югославско 

- чехословашките отношения
Флоракис

посети
БелградМ ши ютьрч федседате; гят 

ма чехословашкото прави
телство Лубомир Шроутал 
миналата седмица бе иа 
дводиевмо официално и 
приятелско посещение в 
Югославия, където със 
своя домакин нредседате 
ля на Съюзния изпълните
лен съвет Бранко Мнкулич 
п други най-високи ръко
водители води разговори 
за. развитието на икономи
ческите и другите двустра 
пнп отношения н за актуа 
линтс международни ььп- 
роси от общ интерес.

По време на посещение
то Щроутал се. срещна и 
с председателя на Предее 
дателството на СФРЮ ра 
нф Диздаревич и с предсе 
дателя на Председатслст 
вото ма ЦК на СюК Бош 
ко Крунич.

В твърде сърдечните ра 
зговори Диздаревич — 
Щроутал бе оценено, че 
сътрудничеството между 
двете страни се развива 
успешно във всички облас 
ти ,а особено в икономиче 
ската. В,това сътрудничес 

. тво с ее стигнало до гра
ницата, когато трябва да 
се развиват нови, висши 
форми и творчески да се 
засилват съвкупните ико 
комически отношения в ду 
х ап адоговорите, постиг 
нати по време на минало 
годишното посещение на

па С/СК- Подчертавайки,
че Конференцията е сил
но потвърдила иравилнос 
па па решенията на 13-ия 
конгрес па СЮК и опреде 
лсписто за стопанска и 
политическа реформа вър 
ху курса па последовател
ното осъществяване на со 
ц и а л исти чес кого са м оух \-
равлелис, Крунич особено 
акцепту ва е д и I шд у ни юго 
определение на Конферен
цията. за демократизация 
п обнова на СЮК върху 
линията на афирмация и 
укрепване иа неговата иде 
йно-политическа роля в 
обществото.

па минала
та седмица гост ма СЮК 
бе Харилос Флоракис.

I °й-
телят па Председателство
то па СЮК Божко Крунич 
водиха’сърдечен и прияте 
леки разговор за най-важ
ните международни въп
роси и за активностите па 
двете партии па вътрешен 
план.

Божко Крунич осведоми 
госта от Гърция за ак гу
зните обществепо-икомо 
мпчески процеси в пашата 
страна и за активностите,

I конто ЦК и Председателс
твото му предприемат да 

| се реализират становпща- 
таипоръкмте на неотдавна 

I проведената Конференция

И края

и редеед,ател-п

От срещата Щроутал — Диздаревич

Председателят па чехо- | 
словашкото правителство \ 
посети п Мемориалния 
център н положи цветя на I 
гроба наПрезндснта Тито.

чехословашки я прз11Д-М гт 
Густав Хусак в нашата 
страна.

В разговорите между 
Крунич и Щроутал бяха 
високо оценени югослав
ско-чехословашките отно
шения и -сътрудничеството 
между СЮК и КПЧ. За 
по-мататъшното развитие 
па партийните отношения 
съществуват добра тра
диционна основа, пълна по 
литическа готовност, а ъсс 
повече и обективни иконо 
лшчески предпоставки, ди
ктувани от реформите 
икономическата система в 
двете страни.

Флоракис говори за опи 
та иа Трънката комунисти 
ческа партия в борбата, за 
решаване на актуалните 
обществени задачи в стра
ната, с цел в обществено- 
икономическия и политнче 
скня живот на страната 
да внесе прогресивни про 
мени, да се подобри поло 
женпето на трудещите се и 
да допринесе към по-ната 
тъшното укрепване н раз
витие на демократическите 
обществени отношения.

БАЛКАНСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Среща в София
Високи функционери на външните министерства 

па балканските страни па срещата си от 21 до 23 раз
гледаха предложенията на издигане на мултиратерал- 
ното сътрудничество иа Балканите, формулиране и на 
състоялото се през февруари министерско заседание в 

в Белград. Касае се, преди всичко, за въпроси от област
та на икономическото сътрудничество, стокообмена, 
съобщенията, туризма и др.

ПО ПОВОД 45-ГОДИШНИНАТА ОТ ВЕЛИ 
КАТА ЕПОПЕЯ НА НОВ

Сутнесяа - символ 

на героизма (6)
Пише: Драгиша Радованович

„...Нашир по Югославия имаше мно 
го бойни полета по които се водеха 

; кървави сражения, обаче точно Сутйе- 
ска — която в нашата Народоосвободи 

! телна борба два пъти бе такова попри- 
! ще — най-добре заслужава да бъде мя

щесто, към което винаги е гордост 
гледат нашите народи и ще си спом
нят колко скъпо ни струва това, което 
е създадено...’' на героите в долината на Сутйеска

ТИТО
• всички дотогавашни успехи са резултат па 
Народоосвободителиата войска иа Югосла
вия, а не на четниците иа Дража Михаило- 
вич. За това

„Развитието иа сраженията показа,
сили под комай ду ването

организирани, умело во- 
и че разполагат с боен морал, който 

предизвиква чудене, Вражеското командуво 
не бе извънредно подвижно и в отбраната 
активно. Характеристични бяха масовите на
падения на вражеските сили на едно място, 
изводени в атмосферски условия, изгодни за

чеПРИЗНАНИЕТО НА ЛИТЕРС И 
ТИТОВАТА ПОРЪКА

БИТКАТА край Сутйеска бе значителна вестници в света, 
и за международната афирмация, на наро- Към тази мозайка за Сутйеска трябва
доосвободителното движение. За световната да добавим и думите на коменданта на цт 
общественост вече нямаше дилеми кой в лата .операция, германския генерал Рудолф 
Югославия се, бори срещу окупаторите и че Литерс, който е записал: Р

ком ум пети чес к ите 
на Тито са 
де! 111

отличносе пишеше почти във всички

*
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(От 1 стр.)
ниото си устройство, лама ВСЯКО ОТКЛОНЕНИЕ ОТ РЕФОР

МАТА ЩЕ ИЗОСТРИ КРИЗАТА
ществепо 
общности във връзка с пр 
овеждане мерките на ико
номическата политика. В 
това отношение иай-голя- 
ма е ролята на.делегеат- 
ските скупщини и на ак
цията на обществено-поли-

политическите
ляване па всички видове 
разходи, осъвременяване 
на технологията, увелича
ване на

Понеже има
износа и пр.

и организа
ции на сдружения 
които имат трудности в 
текущата си дейност, а 
развойните им програми 
са перспективни, положе
нието им трябва да бъде 
облекчено

груд,
доведе една част от работ
ническата класа 
по-тежко положение. Това 
може да я насочи срещу 
мерките на икономическа-

ществспа помощ не ще 
гат да приспособят 
грамите си към новите, по 
-остри изисквания на па

ра. Социалните пробле
ми ще се изострят и пора 
ди необходимостта да се 
спазва последователно 
говорената политика на 
разпределение на личните 
доходи и да се спазват па

йност, технологическа мо
дернизация и новаторство, тическите организации, 
производствени програми ^ато се има предвид,
за износ, построяване на. че стопанската реформа 
голям брой малки и мо- има иаЙ-широко значение

за стабилността на общес
твото* и за по-нататъшното 
му развитие в провеждане

мо
в още пра

ла
та политика, пък и срещу 
стопанската реформа.

Поради това организа
циите на сдруженил труд, 
които свободно формират 
цените най-отговорно тря
бва да взимат

чрез намалява
не на данъците и облага-

дерии производствени це
хове и пр.

7. Провеждането'на сто
панската реформа и особе
но разрешаването на соци 
алните проблеми не може 
да стане без съществено 
подобряване на данъчна
та система, което се нала
га като една от най-спеш- 
пите задачи. При сегашна 
та обстановка освен иконо 
мическо - развойните, осо 
бено значение 
онези рехйения в данъчна-

нията, и с други мерки. 
По този начин

до
то не смее да има коле
бания и отстъпки, понеже 
това е противно на жизне 
иите и дългосрочни инте
реси на нашите трудещи 
се и граждани и на вси
чки наши народи и' наро
дности.

Само с общи усилия, пъ 
лна мобилизация на всич
ки организирани социали 
етически сили и политиче
ска стабилност на общес
твото можем да извършим 
успешно крупни промени 
в курса на по-нататъшно
то развитие. Всички об
ществени и политически 
сили успешно и ефикасно 
трябва да се насочат към 
осъществяване на тези за 
дачи. Решително да осуе
тяват и бързо да премах
ват всяко негативно явле
ние

ще им се
помогне да създадат усло
вия за по-успешно разви
тие. решения 

като
раметрите за осъществява 
не навъв връзка е тях, 

при това имат предвид, че 
сами

граничния процент 
па инфлацията.

Именно затова Предсе
дателството на СФРю по 
сочва

ЗА ОТГОВОРНО ПОКАЧ 
ВАЦЕ НА ЦЕНИТЕ ще .носят нкономиче

ския риск от покачването 
на цените. Същата отгово 
рност за спазването на гра 
ннчния процент на ннфла- те на сдружения труд. об- 
цнята имат и скущцишпе щпннте и останалите об- 
и изпълнителните органи 
на обществено - политнче-

При условията непосредственото зана нама
лена покупателна сила 
населението

дължение на организации-на
и стагнация 

на домашното търсене из
носът получава максимал
но значение за димензира 
не на производството. За
това е необходимо с

получават

ществепо - политически об 
щпости да се съобразяват 
с повонастаналата обстано 
вка и радикално да подно 
вят- програмите си по со
циална политика.

та система и политика, ко 
иго допринасят за равно
мерно разпределение бре
мето на стопанската рефо
рма и за осуетяване на не 
основателното

ските общности, които са 
компетентни за намиращи 
те се под обществен кон
трол цени. Съюзният изпъ 
лнптелен съвет и изпълни 
телните съвети на репуб
ликите и автономните по- 
краннннн трябва да осъщ 
ествят тясно сътрудниче
ство, за да обезпечат ефи
касност на системата на 
стокови резерви и други 
икономически интервенц
ии на пазара — с помощ
та на интервентен внос и билизация, върху 
осуетяване на монополи— се работи достатъчно

мер
ки на икономическата по 
лйтика да се създават 
тиви за увеличаване на из 
носа.

Разре
шаването на тези пробле
ми е нужна

мо социално 
разслояване и присвоява-

предпостав- 
ка да не се допусне 
клонение

не на приходи, които 
са резултат на труда. Не
допустимо е отново да се 
отлага

не
3. Председателството по 

сочва, че обуздаването и 
намаляването на инфлаци
ята и спазването на грани 
чния размер на инфлация
та от 90 до 95 на сто до 
края на годината е една 
от най-важните задачи за 
успешно и цялосно прове 
ждане на стопанската ре
форма. От това зависи и 
системата от стилгули на 
работниците за повишава 
не на производството 
дохода, димензиите на со
циалните проблеми и пови 
шаването 
равнище.

Неспазването на гранич
ния процент на инфлаци
ята сериозно ще изостри 
социалните проблеми и ще

от-
от стопанската

реформа.
5. Председателството 

СФРю подчертава, 
ради значението на разре
шаването на

усъвършенствуване 
то на данъчната система ина

и пропуски в общест
вото, засилвайки борбата 
си за последователно спаз 
ване на конституционнос- 
тта и законността. Пред
седателството посочва ог
ромните щети, 
нанасят на тези

че по- данъчната, политика. За ре 
ализацията на тези опреде 
ления най-отговорни са 
компетентните органи 
републиките, покрайнини 
те и общините.

8. Понеже

някои въпро
си на икономическата ста 

които не 
орга

низирано и ефикасно, е 
нужно и неотложно:

на

които сеп по този начин да допри 
несат за спазване на гра
ничния процент на инфла
цията.

непоризвод- 
ствените разходи и общес 
твената режия неосновате 
лно са високи, органите 
ма обществено - политпчес 
ките общности, институ
циите на системата и ор
ганизациите на сдружения

усилия 
чрез създаване на деструк 
тивна атмосфера, раздух
ване на недоверие и спо
рове, афери и интриги. То 
ва не само затруднява на
шата борба 
реформа, 
под въпрос демократичес-

— в републиките и пок
райнините, както и в об
щините спешно да се прие 
мат значително 
приятни 
дребното стопанство свъз 
можно по-малко условия 
п ограничения, за да се 
ускори развитието му.

и

НОВА СОЦИАЛНА ПОЛИ 
ТИКА

4. При новите условия 
за стопанска дейност ще 
се влоши социалното по
ложение на работещите, 
които и при съответна об-

по-благо-
предписанпя зана жизненото за стопанска

но и довежда
труд са длъжни да пред
приемат спешни мерки, с 
конто да се извърши ра- 

— да се направи програ ционализация на общата 
ма от ефикасни мерки, с организация на общество- 
конто ще се стимулира то> а обществената режия 
приливът на валута от на- Да се сведе до необходц- 
шм работници в чужбина М4я минимум и да бъде 
както и приливът па валу- в'ьн функция на развитие- 
та от наши граждани, за то. Бюджетното потребле- 
която цел Съюзният изпъ- 11,10 па всяка обществено- 
лпитслеп съвет п компете- -политическа общност тря- 
птнитс органи трябва да б,,а Д» се движи в рамки 
ускорят работата см, те па приетите пропорции

11а раз! Iредслен11ето.

ки-я характер на система 
та, нанася голяма вреда на 
авторитета на страната ни 
в света. За създаване на 
благоприятен климат и, 
мобилизация на всички об

врага (когато не може да действува авиа
цията) и това там, където нашата артилерия 
не можеше да действува добре. Комунисти
те винаги успяваха да изравнят своя недос
татък в тежко въоръжение и да сс добли 
жат на разстояние за близка борба гърди 

гърди. При това те се показаха като фа
натични, крайно упорити и добри бойци, ко
ито отлично познават тежките планински те
рени../'

•За битката край Сутйеска говореше и 
Тито. Той използваше всеки удобен 
па младежта в нашата страна да

ществени сили за стопанс 
ка н обществена реформа 
важна роля и голяма от
говорност имат всички об
лици на обществено-поли
тическата организираност, 
включително и средствата 
за масова информация.

В предстоящия летен пе
риод не смеят да секнат 
усилията върху реализаци 
ята на приетите мерки, по 
-нататъшната подготовка 
за промени в стопанската

на

— да со постите съгла
сие ма републиките и ав
тономните
във връзва с финансиране 
изграждането па автомаги
стралата/ „Братство * еди- 9. Стопанската реформа 
петно" н на пътища от изисква да се премахне пр 
интерес за цялата страна, ^ актичбското несиозване на 
с Което ще се допринесе утвърдената политика ц 
за ди нам изпраното па об
щата стопанска дейност.

6. Тъй като с репрогра- 
мирапс па пашите задъл
жения
кредити бремето па дълга 
пи/ в 1988 година се нама
лява е около два милиар
да долара, налага се тези 
средства, както и новите 
кредити да се насочат из 
ключителио към производ
ствени цели и то към по
вишаване па качествените 
фак тори па стопанската де

ДА СЕ ПРЕМАХНАТ ВСИ 
ЧКИ СЛАБОСТИ

покрайнинидругаря;
момент,

за всички страхоти и поръки на 
__историческата река Сутйеска.

припомни 
— от тогава 
И пие записахме една такава негова поръка: 

...Как днешните и бъдещите поколения
КОНГО

система и осъществяване 
на цялостна стопанска ре 

Фпетите мерки. Затова е форма, както и за навре- 
иеобходммо да се подсили 
общественият контрол пад 
работата па всички

иай-добре да се отдължат на ония,
гробницата на Тйентище и по 

отдължат

г
днес лежат в 
околиите 
само така

меиио приемане на констибаири? Те могат да се 
ако винаги мислят за тя* и ценят 

дадени, че днешните и 
живеят по-щастли- 

цеият придобивките 
да развиват ония иде- 
стотиди хиляди бойци 

войска, да про-

туциоини амандмани въз 
основа на пълно съгласие 
на републиките и автоно
мните покрайнини. Всич
ки органи на федерация
та, социалистическите ре
публики и социалистичес
ките автономни покрайни
ни, общините, трудовите 
колективи и всички трудо 
ви хора са длъжни да обе
зпечат прнемствено прове
ждане на тези задачи.

изпъ
лнителни органи и органи 
ца управлението от аспект 
па отговорността им за 
ефикасно п качествено 
ршене на дадените пм фу
нкции. Така също е нуж
но па всички равнища да 
се установи практика па 
редовно информиране на 
самоупрпвнтелните орга
ни и скупщшште на об-

жертвите, които са 
бъдещите поколения ДД.

трябва да пазят и * 
на нашата революДПЯ; 
алн, за които паднаха
^лжГ~атГб"а остдцествдпане- 
дьлжат умори I а * а * развиват паи-

социализма, да па. дац]а борба __

па нашите народи...”

по чуждестранни

во,
въ-

то на
голямото завоевание 
братството и единството

(КРАЙ)

СТРАНИЦА 3-
«861 ИНСИ П * ОЯХЗХУЛЯ



до КРАЯ МЕСЕЦА ОБЩИНСКИЯТ КОМИТЕТ НА 
СКС В СУРДУЛИЦА ЩЕ ОЦЕНИ РЕЗУЛТАТИТЕ НА 
РАЦИОНАЛИЗАЦИЯТАщгяятаптпзш

Без паника и малодушие, 
а с мобилизация т акция Дойде време

да се тегли 

черта
проблемът. Въпрос с дали такова пове
дение 'ще смекчи трудностите мм или 
е тъкмо обратното — ще ги наостри. 
Отговор, не е тежко да сс намери: иде

Очакваше се, а сега вече съвсем е 
налице, че Закоцъ'г за ограничаване на 
лцчннте доходи зле ще се отрази 
някои трудови колСктпЦн. Както и по
вече пътц досега, когато се приложат 

конкретен случай такива и подобни 
мерки, оказват отрицателни, често и 
противоречиви на общата им цел дейст 
вия- Неселектцвността, която често нъ 
ти се превръща и в несправедливост 
към отделни конкретни субекти, не е 
нищо’ ново и непознато за всяко реше 
ние, което на общ начин регулира раз' 
личнята, които донася живота, особено 
стопанския, в днешните нестандартни 
времена. Ако не беше така, щеше ли да 
се случи, че съдбата на някои трудови. 
колективи, тъй Да С(г каже, за един ден 
се измени.

Примерът на кожопреработвателна 
та организация „Братство” в Димитров 
град е един от най-показателнпте в то
ва отношение. В този колектив; в кой
то към края на миналата и началото 
на тази година положението рязко се 
подобри и който като положителен при 
мер се сочеше и извън рамките на об
щината, личните доходи са намалени с 
40 на сто. Законната мярка тук се на 

своеобразно наказание за 
лошото стопанисване в началото

година. И какво става? Рабо

па

, се, случи второто.
Законът с такъв, какъпто. с. За ня- 

— лош. За тре
па

кого —■ добър» за друг 
ти дори и несправедлив. Но аце ли ни 

ако сега само с него се запи
И в Сурдулищка община, както и другаде в Ре

публиката беше оказана висока подкрепа на станови- 
Осмия пленум на ЦК на СКС, за намаляване 

10 на сто, до края на юни. Се- 
срока, трябва да се види „колко пари

ПОМО.Г11С
маваме и па един Или друг начин му 
опонираме. Да го премахнем 
понеже той с една от мерките е които 
трябва да се намали инфлацията, коя- 

най-годямото зло. Но той

II (СТО ОТ 
на администрацията сие можем
га, в края ,,а 
струва” тази подкрепа.

то все пак е 
е и временен, а и действието му ще се 
мени от едни до друг изчислителен пс-

До края па месеца Об
щинският комитет на СКС 
в Сурдулица ще оцени как . 
членовете па СК в община 
та осъществяват задачите 
си от Акционната програ
ма на ОК на СКС за пра
ктическо осъществяване 
на становищата от Осмото 
и Деветото заседание на 
Централния комитет на 
Съюза на комунистите в 
Сърбия- Като е известно, 
становищата на тези два 
пленума на ЦК на СКС, 
особено становището за 
намаляване на администра 
цията и режията в произ
водството с 10 на сто до 
края па дени, и в Сурдули 
шка община, както и дру
гаде в Републиката, полу
чиха висока (вербална) по 

. дкрепа. Сега, в края на 
срока, трябва да се види 
„колко пари струва” та
зи подкрепа.

сериозността на икономи 
ческата и- политическата 
обстановка у нас не допу 
скат никакви импровиза
ции и обобщеност при оце 
пя валето на досегашните 
резултати. Искат ли да из
пълнят отговорно задача
та си, членовете на ОК на 
СКС трябва да кажат яс
но и гласно как и колко

риод. Освен това предприемат се и 
мерки, за да се смекчат първите му 
удари върху жизнения стандарт.

Затова по бива да се губи кураж. 
Трябва да бъде обратно — трудности
те трябва да бъдат мотивация за по-гол 
яма мобилност, за изпълняване и пре- 
изпълияваие па производствените пла
нове, за осъществяване на по-голям до 
ход, от който ще остане и за по-големи 
лични доходи.

Днешното време не е лесно. Но ка
кто каза Властимир Потич, председа
тел ма МОК на СКС в Ниш на неотдав

са осъществени въпросни 
те становища, кой не ги е 
осъществил и защо, и да 
се застъпят за утвържда
ване на конкретна отгово
рност за евентуалното не 
осъществяване на стано
вищата. Това е една 
основните

ложи като
. на състоялото се заседание па Предсе

дателството на МОК,
на

.време е за тре
вога, но не за такава, която предизвик
ва паника, но за тревога, която ще во
ди към пълна мобилизация, за да се 
отстоят задачите, които налага стопан
ската реформа. Тя не може да се про
веде без жертви, особено ако те са нуж 
ни, за да се обезпечи по-стабилно раз

миналата
тниците, пък и ръководството на коле
ктива, като че ли ги захвана паника, 
малодушие и дезориентация. Увеличи
ха се отсъствията от работа. Сериозно

ог
предпоставки 

за резултатна ангажирано 
ст на членовете на СК в

е застрашено осъществяването на. про 
изводствения план, дори и продукция
та, предназначена за износ.

Нещо подобно се случва и в други 
колективи, 
бурни — стачкува се. Но тъкмо тук е

предстоящите стопаски и 
обществени промени. •

Не ще и съмнение, че 
в центъра на вниманието 
ще се намери намаляване 
то на администрацията и 
режията в производството 
с 10 на сто и рационали
зацията в дейността на 
трудовите колективи, общ
инските органи, самоупра- 
вителните общности 
интересите и обществени
те институции. Не само 
за това, че осъществяване 
то на тази задача е от

витие и перспектива на подрастващото 
поколение”.Реакциите са дори и по-

Венко ДИМИТРОВ
Предстоящето заседание 

е голям изпит за членове 
те на Общинския комитет. 
Първо затова, че и те, 
кто и членовете 
ти всички 
ни и

НИШ

Положителна оценка за 

граничното сътрудничество
ка

на поч
нати (партий- 

другн) форуми, орга 
ни и тела, много по-често 
са били

на

в позицията да 
анализират състоянието в 
отделни области на обще
ствено-икономическия и 
политически живот и

Секретариатът на Секци 
ята за международни и 
междунационални отно
шения при Междуобщпн 
ската конференция на 
Социалистическия съюз 
в Ниш, председателству- 
ван от 
РИЧ, председател на секци 
ята, проведе на 16 юни за 
седание на което оцени, че 
граничното » сътрудничесг 
во на Димитровградска и 
Пиротска община със съ
седни обтпини от НР Бъл 
гария през изтеклата го
дина е било добро. Изне 
сено беше, че съществу
ват още редица неизползу 
вани възможности за по- 
успешно сътрудничество, 
особено след провеж
дането на конференция
та на министрите на вън
шните работи на балканс
ките страни в Белград.

Занапред, както беше из 
тъкнато на заседанието, 
ще трябва да се засили и 
подобри преди всичко сто 
ланското сътрудничество,

да се увеличи двупосочно 
стокообменът, тъй 
не се използват изцяло на 
личните възможности.

страни на югославско-бьл 
гарската граница, а па 25 
септември ще стане грани
чен събор в Димитровгр,- 

Що се отнася до органи ад. На тези събори ще бъ

огромно значение за запи 
самото на

като
да много места и

приемат стоновища за 
добряване на 
много по-малко

много пъти определение да 
се облекчи положението 
на стопанството,

ПО '
същото, а

са оценя 
Дали как се провеждат те 
зи становища. Разбира се, 
първата задача е 
необходима, но без

но още
повече затуй, че този вид 
задачи се провеждат труд 

важна и но, дори и срещат отпо- 
втора- ри, понеже засягат кон- 

та задача не може и дума кретнй хора, органи и 
да става резултатна и ефи ' домства. Ето и 
касна партийна дейност.
А при очевидния превес 
на първата, много

дат представени и книгои 
здателски издания от две 
те страни.

зирането на гранични съ 
бори, беше изтъкнато, че

РАДМИЛО ЧИ- през изтеклата година съ 
борите са Минали успеш
но. Представители на Ди
митровградска община из 
несоха като проблем недо
имъкът на финансови сре та при ЦК на СКС за меж 
дства за Същите. Те

На заседанието присъ- 
ствуваха и ГЮРО КЪРИЕ 
ТА, секретар на комисия-

ве-
един при- 

съв-
още в началото 

па годината направи доку 
мент*за намаляване на об-

мер. Изпълнителният 
ет на ОСсъ- дуиародни отношения и 

междуиацирналио съ груд 
ничество, МИ ЛЕ РАДО Е - 

Димитровградска община ВИЧ, помощник на Репуб 
с община Годеч (НРБ), ко 
ето се осъществява с раз 4 
мяна на делегации на об

що уведомиха и за успеш 
ното сътрудничество иа

по-теж
ко се изпълнява втората 
задача. Затова на •щинската администрация 

Д за реорганизация на ор 
ганите на управление. Мно 
го пъти се интересувахме 
от този документ, 
ги получавахме

предсто
ящето заседание на ОК нали канския секретар в Ко - 

митета за отношения с чу 
жбина и междунационал
ни отношения в СР Сър- 
бия и ЛЮБОМИР ЙОСИ 

на трудови колективи, ФОВИЧ, секретар на Сек- 
културни! и спортни проя- цията за междунацйонал- 
ви а осъществяват, се и ни отношения и междуна- 
взаимни посещения на ме родно сътрудничество при 
стни общности. Републиканската конфе-

Беше оповестено, че на ренция на Социалистичес 
10 вдли край село 1 Долни кид съюз в Сърбия. 
Криводол ще стане събор 
на населението от двете

СКС всъщност трябва да 
се положат основи за ис-ществено-политическите 

организации, Посещения
но вина

тински размах на позабра отговор: 
..трябва да се внесат провената практика приемств 

ено мени в него”, „документът 
ще претърпи .коренна пре

да се оценява прове
ждането на партийните
становища. работка”, „не е официално 

верифициран” и подобно. 
ТакаВторо, пределната ясно

та и конкретност на стано 
вщцата на ЦК на СКС и

все до началото
на щни.М. А. К. Г.
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ОТ ПОСЕЩЕНИЕТО ИЛ ПОДПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
СКУПЩИНАТА НА СР СЪРБИЯ В БОСИЛЕГРАД

НА “ ™°™ГРАДСКА ОБЩИНА СЕ УВЕЛИЧАВА ЧИ СЛОТО НА ПЪР- 
^™^™ДИКАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ, КОИТО НА ОСС ЗАПЛА 
ЩАТ НАМАЛЕН ЧЛЕНСКИ ВНОСПО-СМЕЛ 

ПОДХОД към 

СДРУЖАВАШ
ОТГОВОР 1А БЕЗСИЛИЕТО 

ИЛИ БЕЗОТГОВОРНОСТ?
В първичните синдикални организации в Боси- 

леградска община, които са взели решение на Общин
ския синдикален съвет да заплащат по-малко средства 
от членския си внос отколкото

зация, което не може да 
бъде цел. Още повече ако
се има предвид, че ако 

недоволствоПодпредседателят на Участвувайки в разгово- 
Скупщината на СР Сър- ра, подпредседателят на 
бия, КРЪСТА АВРАМОВ- Скупщината на СР Сьр- 
ИЧ при посещението си бид Кръста Аврамович, ме 
по повод, официалното от жду другото заяви, че об 
криване на тазгодишната 
МТА „Власина—88" в Бо
силеград води разговор с 
общинското ръководство.
В разговора участвуваха и 
най-отговорните от регио
на: председателят на МОК 
на СКС ЗОРАН ЯНАЧКО- 
ВИЧ и председателят на 
Скупщината на Южномо- 
равската междуобщинска 
регионална общност, ,д-р 
СЛОБОДАН ЯНИЧ. Основ 
на тема на разговора бе 
обществено-икономическо 
то развитие на общината 
и начини и възможности 
за преодоляване на наето 
ял тото трудно положение.

преди подчератават,
че това, са направили понеже не са доволни 
ите, т. е. от дейността на ръководството 
щинска работническа организация.

съществува 
от действуването на чел
ните дейци в тази общин , 
ска организация, не може 
да се довежда под въпрос 
и самата организация 

В последно време все по 
-често се изтъкват факти, 
които наистина дразнят и 
увеличават недоволството. 
Хубав е примерът на Об
щинския синдикален съв
ет когато преди няколко 
месеци на пример взе ре
шение занапред секретар- 

на Председателството 
на ОСС да не получава во- 
лонтерски добавъчни — за

от акци- 
на тази об-

- В Босилеградска общи- (през миналата година). Тя 
на вео по-голямо е число 
то на първичните синдика 
лни организации, които 
не спазват решението на 
Общинския синдикален съ 
вет, отнасяща се до члей- 
скпя внос, който заплащ
ат на тази общинска общ
ествено-политическа орга

ществено-икогГомическото 
положение мито е лесно, 

лес-
взе решение на ОСС да 
заплаща от членския си 
внос само 10 на сто. При
мера на тази първична ор 
гаиизация последваха и др 
уги — в ООСТ „Слога”, в 
Основното училище, в Се 
кретариата по вътрешни
те работи, в Здравния

мито пък ще може 
но и бързо да се подобри. 
За да се преодолее криза 
та, са нужни дългосрочни 
икономически оправдагел 
ни програми п много по
смел подход към сдружа
ването с производственп 
организации не само от ре 
гиона, но и вън от него. 
Само по този начин ще 
могат да се откриват но
ви перспективи за по-масо 
во и продуктивно Трудоу- 
строяване. Разбира се, до 
бави Аврамович, необхо
димо е и по-гол ямо иконо 
мисване, себеотрицание, а 
преди всичко по-голяма 
колективна и индивидуал

ят

ради пестенето. Решение
то обаче на това Предсе
дателството — когато през 
миналата година на пред 
седател на ОСС увеличи
ло волонтериските добавъ
чни ,като го „потеглило"Най-напред председател 

, ят на Общинския комитет 
на СК в Босилеград, Иван 
Василев запозна участници 
те в разговора с досегаш 
ните постижения в общес 
твенощкономическото ра
звитие на общината, ка
то при това подчерта, че 
усилията които полага Съ
юзът на комунистите съв 
местно с останалите орга 

социалистичес-

от трета в първа група на 
Обществения договор за 
личните доходи и остана
лите принадлежности на 
общинските функционери 
— не може да служи за 
пример, • който сплотява, 
влива доверие и изостря от 
говорността. Наистина, те 
зи добавъчни относително 

сега ме
сечно възлизат около 150 
хиляди динара, но въпро
сът има и обратна страна: 
колко имат работниците?

на отговорност за нзпъл 
нението на обществени 
те задачи на всички рав 
нища. Впрочем това е 
едно и от заключенията

Трудещите се не са доволни от дейността на синди
катите

на неотдавна проведената 
Конференция на ОЮК, ко 
ито сега трябва да претво 
рим в дела. Широката об 
щност и занапред ще даде 
подкрепа на всички проду 
ктивни развойни програми. 
Още повече, че Босилегра 
дека община има 
собствени ресурси, които 
за съжаление все още не 
се ползуват докрай, а по
вече от причините за това 
са от субективно естество.

М. Я.

низация- По-точно казано 
ме спазват решението му 
от'1985 година, в което се 
казва, че първичните син 
дикални организации от 
членския си внос на ОСС 
трябва да заплащат 60, а 
на тях да остава 40 на сто 
н вместо това те сега па 
ОСС заплащат далеч по-ма 
лко средства.

Първа наруши нормите 
синдикалната организа

ция в Горската секция 
дом... Тези организации 
имат различни „оправда
ния" за взетото решение.
Не рядко .подчертават, че 
малко пари остават в ка
сите им, а че в касата на 
ОСС има „огромни” сред
ства, че функционерите и 
заетите в ОСС имат голе
ми лични доходи, че не са 
доволни от дейността на 
ръководството на тази об- тримесечие 
щинска работническа ор- средният 
ганнзацня и пр.

Не навлизаме

низирани 
ки сили вече дават резул
тати. Това обаче все още

не са високи

не е достатъчно. Все още големи
повече от организациите на 
сдружения труд 
на ръба на рентабилността, 
бавно се откриват 
работни места, а списъкът 
на нетрудоустроените пос
тоянно се увеличава.

работят

Iнови
А техните лични доходи 
са малки. През първото 

на годината 
личен доход в 

стопанството в общината 
бе само около 140 хиляди 
динара.

в това да
ли решението на първич
ните синдикални оргапиза 
цип е правилно или не. Не 
навлизаме и в това дали 
ръководството на тази об
щинска организация изпъ 
лиява изискванията на ра 
ботниците в общината или 
не. Официален отговор тря 
бва да дадат. компетентни

ЦЕНИТЕ И ИНФЛАЦИЯ ТА

Кратък удар или „кратък“ процент? В ОСС подчертават, че 
първичните синдикални 
организации спазват реше 
нието от 1985 година и 

намален

Милан Шопч, директор 
на Съюзни^ завод за це 
пИ оценява, че 
„офанзива” на цените сС' 
риозно застрашава занла 
нувапня процент на ин
флацията. Доколкото це 
питс продължат да се уве 
личават със ездция теми, 
граничният процент па 
инфлацията (95 па сто) 
ще бъде пробит. Шопч е 
изчислил, чс това няма да 
се случи само при условие 
месечният ръст на цените 
до края на годината да не 
бъде по-висок от 3,5 па 
сто.

на Отбора по паза 
ра на Скупщината на СФ
РЮ тя заяви, 
преценки 
иълиителен съвет ударът 
на цепите ще бъде кра- 
тък. Оптимистичната мрб 
гноза е дадена въз основа 

намаленото търсене 
на някои стоки. Съюзни
ят изпълнителен съвет 
няма да върши - промени 
Ц режима на цените в пре 
д стоящ ите месеци и ще 
се опита да обуздае покач 
напето им с мерки на кре 
дитно-монстиата политика 
интервептеи 
ки и икономическа прииу

даиисстопиСлед като се
„ледът” на интересигните 

букнаха заплгущат 
внос. Без оглед това твър
дение неотдавна бе отпра

че неюнскатачс според 
на Съюзния из

ценитемерки, 
като „гъби след. дъ
жд". В страната се иа- 

и висока
те синдикални органи и ге 
ла. Без оглед че все но-че- вей „призив" до първични 
сто се чуват мнения, че , -ке организации, в който 
начинанието в първичгш-

дигн а широка 
вълна от гтоскъплени-я, ко 
ято безмилостно разорава 
жизненото

главен акцент се слага въ
рху — неспазването на ре * 
щението. Дали този при
зив ще даде ефект или не 
що трябва да се мени ч в 
действуването на синдика
тите в общината е въпрос, 
който и занапред заслужа 
ва внимание.

те организации е отговор 
па безсилието им, т. е. че 
ме могат нищо да измен
ят, едно е сигурно: този 
път пе е истинският 
чиц за решаване па труд
ностите. Ако примерът пм

наравнище па 
народни маси.широките 

Хората питат с трепет: до 
кога ще върлуват цените 

цзобщо да се на-и може ли 
издържи техният удар?

Четкович,Франческа
ла рьзния изпъл-

последват и други, под въ
прос що дойде по-пататъ- 
ишата дейност на общин
ската синдикална органи-

член
иителен съвет, тези дни

внос на сто-

В. Б.да вдъхне опти
мизъм У хората. На засе
се опита да.
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п ппизвпдство—самоупРЛПЩ^встопанство**
ДЕСЕТ ГОДИНИ „ЛИСЦА” В БАВУШНИЦА

СЪВЕТЪТ НА СДРУЖЕНИЯ ТРУД НА ОС В БОСИЛЕ ГРАД ТА НАС ТОЯ 
ЩИТЕ ТРУДНОСТИ В СДРУЖЕНИЯ ТРУД В ОБЩИ ПАТА

Стабилен цехОТ ЗАТРУДНЕНИЯТА 

ЧРЕЗ СДРУЖАВАНЕ
'
„Лисна" от СлоСТВОТО, ЧС

вения в развойната си иро 
значително

Една от пай-модерлитс 
фабрики в Бабушпица без 
съмнело е цехът на све
товноизвестната фабрика 

интимно дамско бельо 
„Лисна" от Словения. Не 

твърде "красивия

грама отделя 
място • и 
шпица.

Инак но повод юбилея в 
Бабушпица бяха дошли 43 
работника от „Лисна" в 
Словения начело с генера
лния директор 
и Валентин Двоймоч, пред 
седател на Съвета на сдру 

труд към Скупщи- 
СР Словения. На

цеха в Бабу-па
орган в та 

отго-
Посоченн са повече трудности, в чието премах

ване трябва да се използуват всички вътрешни резер
ви. Имайки предвид затруднените условия нц стопан
исване, ннтервентните меукн както и останалите акции 
за излизане от кризата не бива да се забрави да се 
избършат н кадрови промени, т.е. работници от едно 
да се преместват на друго място.

Това бе една от колега 
тациите на Делегатите на 
Съвета ла сдружения труд 
на ОС в Босилеград, кои
то, разисквайки неотдавна 
за положението в стопан
ските и нзвънстопанскн ор 
ганизации в общината, по
дчертаха няколко ключо
ви въпроси, които могат 
да дават принос в по-нач 
татъшното стопанисване.
Имайки предвид, че пър
вото тримесечие на годи
ната със загуба приключи 
ха пет (от седем) стопан
ски организации и че ре
зултатите и в иззънстопа- 
нските дейности не окура 
жават, делегатите потърси 
ха да се извърши реорга
низация на ТО „Босилег
рад”. В нея стопанисват 
три ООСТ и всичките от
четоха загуба: „Слога”,
„Услуга” и „Напредък”.
При това те потърсиха да 
се създаде една организа 
ция с една джиро-сметка.

Имайки предвид труд
ностите в ТО- „Автотранс
порт", загубата и все още 
неизвършената интегра
ция с някоя икономичес
ки по-силна организация, 
делегатите потърсиха в 
тази организация да се ре 
ши дилемата „ще се извъ

раинтелппят 
зн „Автотранспорт" 
пор на този йъпрос да да

ла

само по 
изглед па тази фабрика,де до края па юпи месец.
по и по, производителност
та и организацията на тру 

този цех се откроява 
от останалите в Бабушни- 
щка община. Стопански
те резултати са добри, а 

па изделията

Кога го се касае за сдру
жаването делегатите под вили Глас

чертаха, че и строителна
та трудова организация 
„Изградия" трябва да сс

да
ршп ли интеграция, за ка
ква интеграция се застъп
ват^ работниците п с кого 
ще се обединят". Разбира 
се, при това е необходимо 
да се спазва Обществени 
яг договор за организира
ността на транспорта в СР 
Сърбия, в чппго разпоре
дби е уточнено кон органи

жения
пата па 
тържеството събрание

свързва е по-големи и ико 
помпчески напо-смлим ор*а 
ппзацип. Още повече, ако

качеството 
па световно равнище.

Преди десет години не- 
Х'|>т па „Лисна" започна 
да работи с около 80 ра
ботника. След десет годи
ни, сиреч днес, в него-ра
ботят 340 души. Мсждувре 
менно с ностоена нова фа 
брпка па площ 2800 квад
ратни метра и са доставени 
11 а й-съ временни машини. 
В резултат на това приб
лизително половината от

работническия съвет при- 
състауваха и 134 работни
ка с 10 години трудов ст
анс в този цех. Присъству- 
ваха и голям брой гости 
от „Лисна"' в Словения и 
република Сърбия, Ниш
ки регион и Бабушнишка 
община.

В тържествения доклад 
на Пстар Йончич и в ос
таналите приветствия бя-

се има предвид, че на те
па общинатар тор п ята 

пяма работа п че трябва 
да я търси във вътреш
ността.

ха изказани похвални ду
ми за работата 
цех и изразено бе задово
лство от сътрудничеството 
между Бабушпица и Сев
нице.

на тозипродукцията се пласира па 
чуждестранни пазари, пре 
димно на пазарите в Запа
дна Европа.

Успехите, конто постига 
цехът „Лисна” в Бабушни 
на, е резултат на делово- 
-техническо
тво между Севнице и Ба- 

които

По повод юбилея на Пе- 
тар Йончич ОС Севнице 

сътрудничес- присъди медал и грамота, 
а па работниците с десет 
години трудов стаж съот
ветни награди и призна
ния-

бушиица, общини 
впоследствие се и побра
тимиха. Но онова, което в 
сегашния момент 
-важно, това е обстоятел-

Сдружени са по-силни

зацни занапред (не) могат 
самостоятелно да стопани 
сват. Да припомним, спо
ред него босилеградския 
„Автотранспорт” не изпъл
нява условията и занапред 
да остане трудова органи
зация- Очаква се самоуп-

е най-
Без съмнение е, че затру 

днеипята не идват само по 
ради „обективни” причи
ни — бе изтъкнато на за
седанието. Субективните 
слабости са налице и ако 
и занапред не се према
хват, ако се стопанисва 
със загуби, самоуправйтел 
иите органи трябва да сме 
няват ръководните и дело
ви органи. В обратен слу
чай, т. е. когато затрудени 
ята идват само поради обе
ктивни причини Съветът 
на сдружения, труд ще 
предприема конкретни ак
ции органийациите (когато 
попаднат в изключително 
тежко положение) 
заплащат данъчиц облага 
ни я от компетенциите 
ОС и общинските СОИ.

Ст. Н.

Е ТРУДОВАТА ОРГАНИЗАЦИЯ „БОСИЛЕГРАД”

Работническият 

съвет взе решение 

за реорганизация

ТО „ДИМИТРОВГРАД”

ЗАПОЧНА МОНТАЖЪТ 

НА МАШИНИТЕ
В най-голямата трудова 

организация в Димитров
градска община ТО „Ди
митровград" от 20 юни за
почна монтаж на нбвите 
машини. Група специалис
ти от Германската демо
кратична република за
почна да изпълнява своя 
дял от тази задача, така 

■ че от средата на декемв
ри настоящата година ма
шините трябва да бъдат 
пуснати в пробно 
водство.

А какво друго ново има 
в този трудов колектив?
—Тези дни сключихме спо 
годба със Съветския съ
юз иза тях ‘ще трябва да 
произведем колекция ке
цове за тенис. Също така 
подготвяме и други обув
ни изделия, които трябва 
да се произвеждат в 1989 
година. Това са: детски, 
спортни, ловджийски и 
работнически ботуши — 
каза Иванов.

Както и досега от 1 до 
29 август ТО „Димитров
град" ще бъде на колекти 
внА почивка, като през то 
ва. време монтьорите ще 
бъдат пуснати в действие.

М. А.

да нс Приемайки становища
та на Акционната конфе
ренция на .Съюза на кому 

при Трудовата 
„Босилегр-

зане 'от затрудненото по 
ложение е бърза и ефикас
на реорганизация на орга 
низанията. Формирана е 
и делова група с предсе
дател ВЕЛИН СТОИЧКОВ, 
секретар на организация
та, която ще изготви ела- 
бор ат за бъдещето устрой 
ство на организацията.

Утвърдени са и конкрет 
ни срокове. Публичното 
обсъждане на елабората, 
който ще бъде готов тези 
дни ще се проведе до сре
дата на юли, референ
думът ще бъде проведен 
до края на месеца.

па
пистите
организация 
ад" от Босилеград, Цент
ралният работнически съ 
вет взе решение за орга
низационно

В. Б.

преустройст
во на тази най-голяма сто
ланска организация в об
щината.

След всестранно обсъж 
дане на материалното по 
ложение отделно на вся 
ка основна организация, 
членовете на Централния 
работнически съвет еди но 
душно констатираха, чо 
единственият път за излн-

произ-

Това е една от двете, ху 
б&ви новини, които ни съ
общи директора на ТО 
„Дймитровград" Михаил 
Иванов.

, М. Я-

СТРАНИЦА 6
БРАТСТВО * 24 ЮНИ 1988
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ПРОЛЕТАРИИ ОТ ВСИЧКИ СТРАНИ СЪВДИНЯВАЙТЕ СЕ1Ломунист
Орган на Съюза на югославските комунисти Брой 1626 година ХЬУ!

на Съюзя* ня комунистите в Сърбия \ Белград, 24 юни 1988

Без право на казахаотсрочване
ека Централният комитет остане тук след 
нас и разясни всичко каквото трябва, 
който „преживее”, предложи един делегат 

на Конференцията на СЮК, изразявайки с тези 
думи настроението на членовете, което има пове
че значения: огромното недоволство поради нео- 
съществяване на партийната политика, провъзгла

ство йли без сили и, воля за това ще допринесе 
към по-нататъшцото изостряне на кризата. Ако 
акцията за оздравяваме ма Съюза на комунистите 
предостави на някой друг, ръководството само 
на себе си щс премахне легитимността и обектив 
но ще се нареди в конформистичио, опортюнис
тично, мълчащо, в бюрократично-етатисти- 
чесно малшинство. На мнозинството; ко

ето е за размах па демокрацията и модерна соци
алистическа държава, ефикасно стопанство, мо
рали?. обнова на партията, не е до по-нататъшни 
разисквания, до критика, която колкото и да 
с откровена, не е мярка на революционността.

НЕЕДНАКВИпа

сяване на неединството в ръководствата като ос
новен генератор на кризата и същевременно убе
ждението, че заводът зависи преди всичко от вол
ята и решителността на ръководствата. По опре 
делен начин предложението е и сублимирана из
ява на онова, което изискват партийните членове: 
единство на СК, спешни промени и отговорност. 
Фактът, че в тези искове има и неоправдаем ра- 
дикализъм, търсене на изход от кризата по всяка 
цена и с всички средства, че има и плузип, че ЦК 
може да надвиши съвкупното състояние в стра 
ната и СК и със силата на политическата си вла
ст да разрешава трудните исторически проблеми,

— Недостатъчно да се ка
же само, че Сърбия има права, 
както и другите републики. Сър 

' бия е нещо друго. Това, което 
други нямат тя. го има—две по 
крайнини. СР Сърбия трябва 
да има право като и другите 
републики ,да върши измене- 
ния на собствената конститу- 

• ция- Днес тя няма това право 
и не може да прави промени в 
Конституцията си без съгласи 
ето на покрайнините. Също та
ка, Република Сърбия трябва 
да има по-голямо влияние и в 
териториите на покрайнините. 
Гражданите в покрайнините тр 
ябва да бъдат изравнени в пра
вата си с гражданите на Сър
бия вън от териториите на пок 
равнините. Ако гражданинът в 
покрайнината, например, има 
право да обжалва съдебно ре 
шение до висша инстанция, то
ва сигурно няма да намали ни- ч 
то едно право на покрайнината!

Членовете на СК чакат от своето ръководство 
да се определи па чия е страна. Изисквайки, при 
това, единство, идейно и акционно, търсейки пре
възмогване на идейните разлики, членството пре 
дварително отхвърля привиденията на единство 
в конто нищо не се случва, в които запазването 
на съществуващото е по-прпвлекателио от борбата 
за по-нататъшпото развитие. Върщането към ос-

най-м алко, разбира се, не намалява исковете 
пък на който и да било

ни
за решителен завои, нито

право за отсрочване, макър и до евентуал- 
извънреден конгрес, дори ни до следващото

потвърждаванетоновите па своята програма и 
като незаменим фактор ’ на кохезията, стабил-

за СК като

дава 
ния
заседание на ЦК. ността и просперитета на страната 

цяло е възможно, най-напред, с напускането
позиции в системата и 

само, с нейна-

н а
\ доб! Iите е габи л и ра и и 
занимаваме с революцията, а не

Съюзът на комунистите и неговите ръковод- 
ства, особено във Федерацията, вече дълго време 

подсъдилга скамейка. С февруарско Въпросът за методоло-та нмституциоиализация. 
гнята на работа па ръководството в такъв ред на 

Не без значение, във все

се намират на 
то си заседание, когато на дневен ред разглежда- 

метод на работа. члепо 
самообвиие-

псщата е второстепенен.
км случай, по в съществуващото отношение 
силите и интересите па методологиите, ако

първостепенна задача, може да бъде

ха 'себе си, своя начин и
ЦК с изтъкването на тежки 

дискретно амортизираха съществуващото не 
бс обезхрабрено в

на
пете на се
НИЯ наложи като 

удобен алиби па всички, които са за разводнява
не, отсрочване и премълчаване.

Членството просто
критиката на ръководството да се надпреварва 
със самото ръководство. Изтъквайки тогава, чс с 
последен час за съществени промени,

Конференцията на Шх в 
метод на работа, също 

Затова не тряб

Душан Чкребич, на заседа
нието на актива в Мионицачленовете

Констатирайки, че програмата по осъществя 
вансто па становищата па Конференцията няма да 
може ли леко пи просто да се извърши, Прелее

ла ЦК посрещнаха
състав, със същиясъшия

то поведение и същите резултати, 
ва да ни учудва защо членството след Конфсреп 
цията всяка дума, всяко начинание ма ръководш 

наблюдава през увеличаващо стъкло, 
границата на търпението.

много дъно да се чакат

дателството ирис задължение да утвърди първо- 
техипте носители, срокове.степенните задачи,

При тона анализирайки изминалата Конференция, 
Председателството напрани и едни непопулярен 
жест: критикува базата защо 
„своите” ръководства. Непопулярен, казваме, ио- 

„оправдавапс”, по с право, понеже

но
вото . В тапаостро измерва, 
кава атмосфера не

не критикува и
е ли

пастановищата 
приеме ЦК сво 

ли темпът

да се публикуватдесет-дни за 
Конференцията, един месец за да 
Ята оперативна програма/ Не е

— Ние не търсим да се на
малят правата на социалистиче 
ските автономни покрайнини в 
пито едно отношение, но тър
сим Република Сърбия Да при
лага своята компетентност, там 
където същата е регулирана 
със законите на Републиката. 
Липсва пълно съгласие по всич 
ки въпроси във фазата на изго 
твянето на амандманите, но 
пред обществеността излизаме 
с всички разлики. Ние сме про 
тиц политизация на проблеми
те, обаче съгласни сме с това 
на народа да се обясни за как
во се действително касае.

неже личи на 
„своите”, тоест ренублпкипско-покрайннпскп ръ*

Както’
па

останаха главно незасегнати.П редссдател стиото I * 
станал

ководства
поради опортюпнзъм, страх и разполагаемите на
чини за потулване п осуетяване па такава крити
ка, така п поради това, че пай-впешпят партиен 

отношение не беше пример

пазаседания
сгьсиат период от време

пе можеше ли попе пър- 
Коп-

седмичнитс
този ускорен и

бавен? Впрочеммного следното заседание па Председателството 
ферс,шията 'да бъде достъпно за общссшсщоспа. 
Понеже единство не е ^ооно^коск^ до.о

— съдържа

наорган ни в това 
членовете. Освен, че е езоповеки език поръчи па 

отношения, фсдсрално-ре-. 
има някои проблеми,

членовете, че в тези
публиканско-покрайиипск и,

яепо и публично пе каза в какво са
създава, кой па пай-впе

високо равнищекори па

.%лнаСат.убли-ост в работата 

решаване.

еобходими. условияи н тезипа политическия 
съобщение за прие

па политическо!о

никога
проблеми, кой и защо гп

партийно ръководство пе дава да изпълнишето
своите уставни задължения.

Ръководствата наистина не трябва да
Напротив имат задълже- 

ш«формират членовете си и шанс да пови 
Във всеки случай. И в осъществя 

Конференцията. Не тряб

пазятот
очаквания! които” доде“ Конференцията. 

Впрочем и тази крнферешииц.^оршнялф-^ ^
■ му°~ шаде - -

(нс)огговорно пред япапие и готовност
''^„помени0-” Представлява' пример. Следовател- 
2 Дководството може да излиза насреща 
настроението и искове/е

членовете от тревоги, 
ние да
кат па помощ, 
валето становищата на 
ва да сс съмнява, чс публичната, ясна п около 
първостепенните насоки на развитието съгласува 
па акция, щс има всестранна подкрепа от члепо-

това
Д-р Борнсав Йович, в раз
говора с журналистите в
Сърбия

на вето.
Кача Милиовиччлен-най-ш Прокотона
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КОНСТИТУЦИЯТА НА СР СЪРБИЯПРОМЕНИТЕ ВВъв фокуса

СЪГЛАСИЕ СЪС ЗАДРЪЖКИ
„ Конституцията то тяло на Коисттитуционната ко и приемането на Решения

СР Съ- чки обществени равнища.
В публичните разисквани# са 

" за съответно-
коидепт 

съве

на вси-
Макар че текстът на Проектоамандманите

на СР Сърбия е приет (с два гласа „против"), остава неприятното МИСИя ма Скупщината
впечатление, че и след толкова работа, съгласуване и заседания не рбия, в уводното си: нодвигнати въпроси
са намерени съвместни решения за опорните въпроси още от пре- тъК,,а, че предложе Р оми стта 11а конституционния
мето, когато бе прието Решението да се извършат промени в репуб- 1( областта ао характер па обществено-политическите

„ обсег са идентични с ™с,^"Гкоитоге Та^яват ком-
им за въпроси от зна-

на

осиликанската Конституция, пък н от по-рано. А тези открити въпр 
изобщо не са незначителни. Напротив. Това са ключови въпроси за
осъществяване на конституционното положение на СР Сърбия та от Проектоамандманите пстеициитс
(всенародна отбрана, държавна и обществена сигурност, правна за- ст.пуцията па СФРЮ. При "«14 - ‘ ° 1 развитието и защитата
щита, права и свободи на трудещите се и гражданите, функция това е необходимоспа тези въпр р Доколкото в преде
на Върховния съд на Сърбия, функция на Председателството па - да - уредят еджх^ра^ в ц;, ма^сир ^ ^ Д ^ конституци 
СР Сърбия.--) латамрапа. Р оже|)и_ 0)шите проме11И се оцени, че тря-

1 ме- бва да се напусне концептът
обществено-политическите

готови внимателно да ра 
такова предложение" 

Богдаиович. В публичната

\ спото от
Конституционната комисия па Сърбия, функция на Председател- тс съюз...... . про

Скупщината на СР Сърбия на 9 ството па СР Сърбия ...). Прелета „и пи приблизително не сц досга- 
„„„е Проектоамандмани в Ш1тслнте па покрайнините форму тъчиа основа за успешно преодо- 

СР Сърбия”. Та лираха алтернативи на предложе- дяваме ма кризата и за изнамира-
изход от актуелнитс иконо

мически, социални и политически

на
съвети,

пие смс 
згледаме и 
— казаКонституцията на

широкно отекна в общо- иите решения в
основен белег ито са включени в

тези област, ко- по па 
текста на* Про-

Репуб- ектоамандмаиите и с конто общес затруднения- Оттам произтече 
твеността ще бъде запозната по-

бе изтъкнато, че и пред-зи вест 
ствеността и даде дискусия 

седателствата, на републиките и 
автономните покрайнини трябва 
да се премахнат, понеже 
концентрирана голяма власт, като 

този начин се ограничава ро*

оп-политическия живот в
по-миналата седмица.на ределемието същността на проме

ните в тази област да се насочиликата през
Зашото промените в Конституци- дробно.

СР Сърбия са една от клю За това несъгласие между ста- към няколко ключови .пункта, 
предпоставки за преодоля- новищата на покрайнипските мре- преодоляваме па песобствеиичес- 

икономйческа дставптелм и условията за правна кия концепт па обществената еоб- 
и за открива- легитимност на Републиката пре- ственост; функциониране на гру- 

председатоляг на Ску- довата организация по принципите
печалбата да

в тях е

ята на по
човите 
ване на актуелната

лята на скупщинската система в 
републиките и покрайнините. Ску
пщината на Сърбия оказа прин
ципна подкрепа на това предложе
ние така, че и това ще бъде пред
мет на по-нататъшните разисква-

и обществена А риза 
не на нови перспективи 
листическото развитие.

Многобройните разисква- йович, откривайки заседанието на
с промените в Конституционната комисия- Йо- отразява мотивите и резултатите 

показаха, Вич подчерта, че разликите в ста- на труда; трансформация на дого 
тази новищата по отделни коиституии- 

отнасящи се

на социа- 
И не само

дупреди и
пщината на Сърбия м-р Борисав па предприятието;

се въведе като критерий, койтозатова
ния във връзка 
съюзната Конституция 
че народът в Сърбия иска
република да има .същи конститу- оннм решения,

свойства, положение и фу- конституционното 
нкции както и останалите репуб- СР Сърбия 
лики в страната. Ръководейки се автономни покрайнини още отна- Широтата на промените в оо- 

изисквания н от критич- Чало бяха, значителни и се изяви- ластта на обществемо-икономичес- 
анализ на Конституцията от Ха още в процедурата за обзпеча- ката система нужно изисква съот-

ветни промени и в политическата

ния*
вормата икономика в непосредст- 

за вена връзка между, стопанските 
положение на субекти.

СМИСЪЛЪТ НА АЛТЕРНАТИ
ВИТЕ

„Една от основните цели, пора
ди които решихме да извърпшме 
промени в Конституцията на СР 
Сърбия е последователното осъще 
ствяване на 
положение на Републиката и ав
тономните покрайнини. Това под
разбира по-пълна афирмация на 
съществените основи на равнопра 
вието на народите и народности
те, укрепване на положението и 
правата на човека при осъществя
ването на съвместните интереси в

ционни и социалистическите

от тези
ния1974 година, чйито отделни реше- ване на съгласие да се вземе ре
ния не се потвърдиха на практика, щение за промени в републикан- система, за да се извърши раци-
Координационното тяло на Кон- ската Конституция- Но работата онализацня на обществените ин-
ституционната комисия на Скуп- на координационните тела поеми- ституции, да се повиши ефикасно-

СР Сърбия предложи На в атмосфера

конституциои ното

на толераиции, стта на делегатската скупщинска
та система и да се създаде възмо-щината на

33 нови амандмани в републикан- при пълно съзнание за значението
на политическия момент, в който 
се подготвят промени в Консгиту-

Конституция (осем са прие- 
1981 година).

жпост ма трудещите се и граж
даните непосредствено да участву 
ват в изграждането на политиката

ската 
ти още

цията, с отговорност, която се но- 
такъв момент.НЕСЪГЛАСНИ ИСКОВЕ дразбира в един 

В съвместната работа. подчерта
Три месеца и половина върху йович, бяха намерени решения за 

тази задача работиха около 200 НЯКОИ въпроси, които отначало Страх от компромисипо конституционни бяха спорни, но останаха доста въ- 
Републиката и покрай проси от значение за функциите 

на СР Сърбия като държава, по

специалисти 
въпроси от 
нинйте, разпределени в три рабо
тни групи и 11 научни екипи. С Попитан дали и по кой начин ще се преодолеят засега съ

ществуващите големи разлики в гледищата по проектоамандмани
те, Найдан Пашич, член на Комисията за конституционни въпроси 
в Скупщината на Сърбия отговори: „Аз работих върху въпросите 
за отношенията в СР Сърбия и
много години — четвъртстолетие. Затуй, преди 
напомнил, че тъкмо в настоящата година, в която приемаме четири 
десетина амандмани на конституциите на Федерацията и републи 

. ките, се навършват двадесет години от приемането на амандман 
тив"), остава неприятното влечал- ществено-икономическата и поли- XVIII, с който е дадена нова концепция на покрайнините. Оказа
ление, че и след толкова рабова, тическата система; промени в она се, че всяка конкретизация на тази концепция върви с големи тру
съгласуване и седамдесет заседа зи част на републиканската Коне- дности, защото нещата, по правило, се наблюдават чрез стеснена
ния не са намерени съвместни ре- титуция, която се прилага на те- призма на преразпределението на прерогативите на властта управля-
шения за спорните въпроси още риторвдта на Сърбия без покрай- ващите слоеве в Републиката и в покрайнините. Погледнете: алтер
от времето, когато бе прието Ре- мините; с третата група амаидма- нативните предложения се дават само за амандманите, отнасящи се
шението да се извършат промени ни се урежда конституционното до пълномо а на републиканско-покрайшшските органи. Така 
в Конституцията на СР Сърбия, положение на Сърби* съгласно много трудно ще се дойде до решение. .
пък и от по-рано. А тези открити принципното положение на всич-
въпроей изобщо не са незиачител ки републики в страната и на по- ^ Страхувам се^ че и това положение ще се разреши с компро-
ни: Напротив. Това са ключови крайниците в състава на Сърбия, мис, както ставаше и през изтеклите двадесет години. Правните
въпроси за осъществяване па кои съгласно същността и- целите на адути са на страната на покрайнините. Техните скупщини дават съ-
ституцицонното положение на СР автономията. И докато за първи- гласие и са в положение да сложат вето на промените, ако се на-
Сърбия, понеже с тях се прецмзи- те две групи амандмани почти не ложи. Онова, за което евентуално трябва да се надяваме е публич
ра кои области ще се уреждат с се предлагат алтернативи (от стра- ното обсъждане. Ако бъде откровено и честно, то ще изрази един-
републиканските закони едпообра- ■ на на покрайнинските представи- ните становища на тази наша база, без оглед на териториална при-
зно за цялата територия па Репу- тели), към третата група амандма надлежност. Това тогава ще бъде морален и политически натиск
бликата (всенародна отбрана, дър ни са насочени почти всички те- върху политическите структури, които напълно са взели в ръцете
жавна и обществена сигурност, хни алтернативи. * си коването на амандманите. В този смисъл охрабрява опитът от
правна защита, права й свободи Говорейки за първата група публичното разискване за промените в Конституцията на СФРЮ* 
на трудещите се и гражданите, амандмани, Миодраг Богдаиович, Публичното обсъждане разруши предварително поставените твърд*111
функция на Върховния съд на председател на Координационно-

които, въпреки вложения труд, не 
на конституционната позиц- бе постигнато съгласие. Този фактоглед

ия на покрайнините, в работа й съ трябва да имаме предвид, 
ществуваше тясно сътрудничество 
с покрайнинските органи. Репул- 
тат на тази работа и сътрудничес
тво е този важен документ. Ма
кар че текстът на Проектоаманд промени, могат условно да се раз- 
маните бе приет (с два гласа „про делят в три групи: промени в об-

ШИРОТАТА НА ПРОМЕНИТЕ положението на покрайнините 
всичко, бих/Предложените конституционни

рестриктивни граници на промените.



Комумист 3
рама, до областта по държавна ри 
гурност, защото се предлага същи 
те да се вършат при предварите-

равноправна с другите републи
ки и на това не може да се отпра 
ви никакъв упрек. При това веро 
ятно се има предвид и това, челно съгласуване на становищата

на председателствата на покрайни трябва да ?се зачита и оня дял 
ните, а за някои-дори се търси и 
даване на съгласие от страна на 
председателствата на покрайнини- те и народностите осъществяват 
те, казва Богданович.

на суверенните права, които тру
дещите се и гражданите, народи-

в автономните покрайнини. Оттук 
,и стремежа' в предложения текст

Приключвайки изложението на проектоамандманите по-пълно 
см Богданович подчерта, че пред да се изразят сложността и спе- 
ложените промени по никакъв на цифичността на битието 
чии не

на СР
дават повод да бъдат тъл- Сърбия, и тъкмо Зарад това е не-

кувани, като „застрашаване на кон приемливо становището, с което
ституциоПното положение на ав 
гономните покрайнини". Тези про-

се цели към премахване или реду 
циране на който и да било от те- 

мени не водят към премахване ца зи два елемента на същината на 
отделни функции или органи, кои социалистическите 
то, сега съществуват в покрайнини крайнини — че са в състава 
те; не заоягаг самоуправителните

автономни по
на

СР Сърбия и едновременно кон-
права на трудещите се и гражда- стщуитивни елементи на югослав 

' ните; не представляват основа за ския федерализъм”, каза Пуповци. 
преливане на дохода от покрайни 
ните в републиката; не довеждат

Миодраг Богданович Борнсав Йович
Радивое Маринкович напра

ви забележка на предложения пр 
оект, че някои негови части, отнас

под въпрос отговорността на пок
райнините за собственото им раз 
витие, развитието на републиката ящи се до обществено-икономи- 
н цялата стлана, нито в тях ческите и собственическите отно- 
се цели пркрайнините да бъ- тения са много по-радикални от

ония, които се отнасят до общест 
про- вепо-политическата система и че 
им- това може да бъде спирачка на ис

Републиката. В това отношение 
силен искът ясно да се утвърдят алтернативи ма амандмаи XXX: 
функциците на Републиката, ошо единно да се уреждат само „ос- 
сно нейните права и длъжности да 
.приема
ефикасно спазване на същите"’ — ст да бъде под закрилата 
подчерта Богданович и добави, че крайнинската власт.

е главно и моделът на останалите

новите”, „основните начала”, „еди- 
закони и да обезпечава пийте основи”, а оперативната ча- дат сложени под юрисдикция на 

СР Сърбия. „Предложените 
мени”; заключва Богданович, 
ат за цел ясно да се дефинират и тикските промени в обществено- 
утвърдят суверенните права, ко иконохмическите отношения. Ос- 
ито трудещите се и гражданите вен това Маринкович се застъпи 
народите и народностите в Сър- броят на утвърдените кандидати 
бия, в общ интерес, осъществя на листата за делегати да бъде 
ват в републиката, защото без двойно 
това не може да имаме и съществе 
ни качества и необходимото 
единство в Републиката”.

на по- 
Можс би

на този план е постигнато значите някому изглежда, че става дума 
лно съгласие с покрайнинскнте само за правно-технически лроб- 
представители, преди всичко във 
връзка с приемането на обществен 
и пространствен план на Сърбия, 
международното сътрудничество, 
спазването на републиканските за 
кони, които са валидни за цяла
та територия на Републиката (и 
нямат алтернативи).

лем в артикулацията на понятия
та, но проблемът е съществен — 
касае се за утвърждаване на съдъ
ржанието и обсега на компетенци
ите на Републиката в законодател
ната област.

по-голям от броя на де
легати, -които се избират.

КАСАЕ СЕ ЗА ЕДИНСТВОТОСпоред думите на Богданович 
всичко това сочи, че въпреки вси 
чки предварителни политически

СЪЩИНАТА НА ПОКРАЙНИН- 
СКОТО „БИТИЕ”

След още някои забележки въ 
рху предложенито решения, пре- 
формулации. и уточнявания, Кон 

След така ясни, прецизни и ституционната комисия прие про 
аргументирани анализи ма първо екгоамандманите на Конституция 
време. изглеждаше; че не ще има та на СР Сърбия- Приключвайки 
големи разисквания-

„Обаче — каза по-нататък Бог-
1— останаха съществени разисквания в Републиката и в 

страната, и по-нататък с-ъществу-
данович
разлики по някои въпроси от съ
ществено значение за осъществя- ва същински различно схващане

на СР Сърбия като държава и са- 
жение на СР Сърбия. Това се ви- моуправителната общност и като

федерална единица, относно за ав-

ване на конституционното ноло-
Обаче най- заседанието на Конституционна- 

_ . напред поиска думата Миливой та комисия Борнсав Йович между
ТОНОМНИТС покрайнини като ооще- «„апиншши ппрпгрпптрп 1,0 т -* иуядинович, председател на Кон- другото каза: „Тряова еднакво да 
СТВСНО-ПОЛИТИЧеСКИ общности, па- гтип/ииги-ш птп „о Гит ^ -* ституционната комисия на Скуп гледаме на политическата необхо'

щината па САП Войводина. Не- дпмост СР Сърбия да има в юго 
доволен от предложения проект, славската федеративна общност 
той обърна внимание на по-раи-

жда в алтернативите на членове
те на комисията от автономните
покрайнини в областта на народ
ната отбрана, държавната и обще- миращи се в състава ма СР Сър

бия и едновременно конституйти- 
вен елемент па югославския феде

ствена сигурност, правната защи- 
и свободите на труде

щите се и гражданите, функции- дализъм. Коментирайки предложе шното предложение па проекта ние, както си всички други соци 
те на Върховния съд на Сьрбия, ните алтернативи от страна на ма Председателството на Сърбия алистическп републики. Трябва 
функциите на Председателството представители па двете покрайни- да сс пристъпи към промяна 
на СР Сърбия и още в някои об- пи, Богданович каза, че тяхната Конституцията,
ласти”. Типичен пример на несъ- основна характеристика е „под- трябвало само да се „оценят” и укрепване на автономността на 

покрайнинските пред .чертания рестриктивеи подход” в „прецизират" някои конкретни ре покрайнините представлява не са 
тълкуването па Решението да се шупия в републиканската Кон- мо политическа реалност от най- 

па Комети стмтуция, а за някои въпроси тр голямо значение, но й основа на 
рибва да се прецени дали изобщо стабилността на нашата . общно- 
с необходимо да бъдат прецмзш ст. СР Сърбия трябва да бъде

основно конституционно положела, правата

на значи, еднакво да гледаме на 
според който е необходимостта от по-нататъшно

гласие на
ставители с „една от основните це-
ли" поради които е решно да се пристъпи към промяна 
извършат промени в Коиституци- /унията ма Сърбия- 

отношението им към народ-
пата отбрана в Републиката. С мре „Тези решения пшвмо се сне- рани. единна, интегрална и да осъщес

‘в Проекта решение се ждат па даване на пълномощия на вуядшювич с чпта, че с Прое твява с Конституцията определе
дло Репубтибли- Републиката да урежда принципи КТа иа предложените решения не шгге си функции изцяло на свое-

ообразно да урежда вън- те, вместо (съгласно Решението) е да бъдат прецизирани отделни то териториално и обществено-по
СДИ Р област в степен, ко- функциите па Републиката ясно ................................ разпоредби, по литпческо битие, не нарушавай-

з- еди/ /твото иа си- да се конкретизират. Част от ал- съществено разширяване //а пра кп, но напротив, ‘ укрепвайки авто 
гораиа (’ъ- тернатииите се стреми да запази вата на СР Сърбия в тези области.

съществуващото състояние, чакар Накрая той ее застъпи за това да Незаменим фактор в развитието 
че е ясно че по този начин рояли- бъдат приети алтернативи, които иа всички потенциали иа нашите

ята е

//адава възможност 
ката
росите в тази 
ято е нужна 
стемата //а народната о

отнася и за утвърждаване-
номността на покрайнините като

ЩО се
то па права и длъжности па /руде 
щите се и гражданите, трудовите 

останалите субек/и 
отбрала; иодго- 

за весна

лите // тълкуването ма коиститу- Са дали покрайнинските предста- трудещи се и 1'ражда//п, ко/1то жи
циониите разпоредби и споровете витолп-и същите да се третират поят в определени области на, на
биха продължили. В някои облас- равноправно с основните реше- ц/ага република и които, свързани
ти алтернативно се предлагат ре- мия, с което би се осъществила с отделни и исторически и други 
/ления, които са изпод равнище- възможност по време па г/ублнч- интереси своето обществено раз-
то //а вече съществуващите, а ко- ните разисквания да се търсят витие н съдбатц си виждат нераз
сто особено се отнася до някои съвместим решения но йенчки въ ривно свързана с развитието и съ
въпроси по народна отбрана, дър- проси, но конто ис е постигнато дбата иа СР Сърбия. Не става зна

съдържание па отбрани/ Жан//а сигурност, углавно законо с-дгласис. чн дума за някакви рестрикцнн
планове; развитието и ръ4 дателство. В някои алтернативи Участвувайки // разисквания- иа. автономността, но за единство
то с териториалната огора/ л сс прСдлагат решения, обективно та Сурня Пуповци, член на Кон- .,ча Републиката. Функциите на ав-
интерес за пялата Рслуоликл. имащи партньорски, дори и фе- ституционната комисия на СР тономинте покрайнини трябвай
с-ьл^т на алтернативите нд/р^ |и 0бЛИци, Това особено се Сърбия сс Съглацп с тезиса за //е- -пълна стенен да се спазват в пъл
ставителите иа двете поьр лн . отнася до начина па осъществя- обход//мостта от равйоправие на . на степен—■ тъкмо в съгласие е
в тази област е следе/1. е Р У ваие на функцията па Председате Сърбия с останалите републики, естеството па автономността, а
канския закон да се урежда - лство.ю 1Ш СР Сърбия, до приема- „Понякога можа да се чуе, че

„началата , „постъпки , *> 1 г(а плапове по народил отб- Сърби.я трябва’да бъде наистина (На 4 етр.)
новите" и „критериите . такъв

организации и 
в подготовката за 
товката на стопанството 
родна отбрана в Републиката 
то пяло; единното планиране 
всенародната отбрана;

ка
на

единното

мо
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Комунист \
КОНФЕРЕНЦИЯ НА ССТН В СЪРБИЯРЕПУБЛИКАНСКАТА

Съгласие със 

задръжни Крайно време за
промени(От 3 стр.) повод) беше изказана загри- 

зарад присъщите „затопи
унитаристпчпо-ценгралис

осъществяване 
па отношенията в СР Сърбия» к° 

покрай ясно утвърдените за 
Ц1С па СЮК получиха го 

публицптет в отделни средст 
за масова информация»

тезпспте па автопом-

друг 
женост 
ри за 
чен коицепт

на Републиката трябва да се обе 
зпечи необходимата степен на ед
инни функции в най-тясна връзка 
с държавните ингеренции. Тук тр 
ябва да бъдем съвършено ясни.

На всекнго трябва да бъде 
ясно, че тези промени не са вдъх 
повени от стрбмсж да се 
автономността, но да се обезпечи

ти
па

След всичките опити, придобити през изминалите 20 години, 
най-после трябва да разрешиме някои спорни въпроси и ло Р 

обезпечиме Сърбия наистина да действува като Р уо-
покрайнини в неиния със-

пто и
дачи па 
лям шсння» да

лика, с две социалистически, автономни
тав, изтъкна д-р Богдан 1рифунович

ка ктова
намали и по повод

мито покрайнини да се отнеме пра 
во да приемат свои конституции, 
че трябва да се попречи па равно 
правното участие па органите па 

дем основа СР Сърбия констигу- • сдп в постъпката за промяна па
кон

1
Ежедневните проблеми па трудо- 

хора трябва, предупреди Три
РепубликанскатаМа 10 юпи 

конференция па ССТН 1* Сърбия 
др Богдан Трифупо- 

през следващите две годи- 
бъде председател на Републи- 

а Васил

необходимата степен па единни 
функции на Републиката. Наш 
дълг е в тези промени да създа

лите
фупович, да бъдат в центъра 
вниманието от страна на ССТН.

навсе решение 
инч и Много досега говорехме, казвационно да бъде уредена като ця- Съюзната п републиканската 

лост, с две автономни покрайнини
1 Ш Трифунович, за промените в поли 

тичсската система и па
крайно време те да бъ- 

провереии. Мисля, че доста-

капската ко« к|>ере1 щи я,
Васильевич па отделно заседание 

Председателството Ц избран за 
секретар па Председателството 
РК па ССТН и Сърбия-

зас-непосредстве! «атастнтуцня,
тъпепост па покрайнините в орга
ните па федерацията, в постъпка-

мнениев състава си.
съм, че ена

От тези принципни 
трябва всички да' изхождаме, ако рСШСнпя във Федерацията.” 

република да па

паПОЗИЦИИ дог
тъчно ясно казахме и досега, а 
това подчертавам и този път, че 
ние искаме да развиваме социали-

пата на съгласуване и приемане

искаме нашата
за. задачите наобществено и политнчес Критикувани бяха и „искания 

та покрайнините да бъдат сведе
ни на позиции па културни авго- 

тезйси според който поло

Говорейки 
ССТН, д-р Богдан Трифунович ка

че Социалистическият съюз

правим
ки стабилна и да й обезпечим про самоуправителна демо-стическа

крация, че сме срещу многопарти
йната система и срещу връщането 
на- еднопартийна система. Дълбо
ко сме убедени, продължи Трифу
нович, че трайните интереси на 
югославските народи и народно
сти сочат към неотложни промени 
и в обществено-икономическото 
устройство, както и към определе 
ни норми, свързани с обществено- 
-икономическото устройство, по-

греенвно демократично развитие, 
като по такъв начин допринесем 
към укрепването и настабилност- 
та на Югославия.

за.
трябва да подкрепи гласуването 
п прилагането на стопанската ре
форма за излизане от кризата и 
за добро стопанисване. Същевре
менно, ССТН трябва да се застъ- 

и за промени в политическата 
система и да даде пълен принос 
за изменението на Конституцията 
на СФРЮ, тръгвайки от това ка
кво трудовите хора са казали 
публичното разискване за^ Проек- 
тоамаидманите. Когато пак става 
дума за изменението на Конститу
цията на СР Сърбия, Д-р Трифу-

номии,
жението на САП Войводина е ре
зултат на гнил политически комп 
ромис и твърдят, че сръбският на 

В този случай, убеден съм, че рОД Няма своя държава, както 
ще бъде възможно в по-нататъш- другите народи в Югославия, и за' 
ната фаза на работа да стигнем 
до необходимото единство и та

пи
рад това тази историческа греш
ка би трябвало с настоящите кон 

решения, стнтуционни промени да изпра
вим”.

кива конституционни 
които да отговарят на жизнените в
и историческите интереси на на
шата република, на нейните тру- '

литическата система и отношени
ето във Федерацията.

Говорейки по-нататък за след
ващите задължения на Социалис-

И какво да кажем накрай? В
дещи се н граждани, народа 
народностите, които живеят 
нея”- Проектоамандманите на ре- премахнат дългогодишните спо- 
публиканската Конституция Ще рове в осъществяването ма кон- 
бъде представен председателя на 
Скупщината на СР Сърбия, кой
то ще го пусне в по-нататъшната 
делегатска процедура. Разисква
нията в делегациите ще продъл-

11 разискванията се чу почти едипо 
в душното искане най-после да се

пович каза:
— След всичките опити, които 

имахме през изминалите двадесе
тина години, най-после трябва да 
премахиеме някои спорни въпро
си и лоши решения, да обезпечи
ме СР Сърбия наистина да дей
ствува като Република, с две со
циалистически автономни покрай
нини в нейния състав, а че САП 
да изпълняват ролята си. ССТН, 
каза Трифунович, ,ще направи вси
чко, трудовите хора да бъдат ин
формирани и да кажат своята ре
шаваща дума за конституционни
те промени. Не сме за някакви си 
нови, неясни договори или отла
гания, а се застъпваме за демокра 
тическо решаване на проблемите, 
които са ни известни.

Напомняйки, че Републикан
ската конференция се изправя 
пред въпроса какво именно ще се 
случи в предстоящия мандат, Три- 
фуиович каза, че като първа не
обходимост е Социалистическият 
съюз да не забрави и необходими
те мерки в социалната политика.

тическия съюз в предстоящия пе
риод, Трифунович каза, че тази 
организация трябва да даде зна
чителен принос и решителност в 
провеждането на установената по
литика в Косово ...
Комунист 13 цпц ИВвица 

• Също така, единството в СР 
Сърбия и социалистическа Юго
славия ще бъде на преден план 
сред всички наши активности. Ко
йто не разбере тази необходимост 
— нищо не разбира — каза на
края Богдан Трифунович.

На неотдавнашната Република
нска кандидацпонна конферен
ция на Социалистическия съюзна 
трудовия народ в Сърбия бяха 
прдкрепени кандидатурите на Бра- 
нислав Иконич (единодушно), за 
член на делегацията от Скупщина
та на СРС в Съвета на републи
ките и покрайнините в Скупщи
ната на СФРю и Ферат Ахмети 
(с девет гласа против) за подпред
седател на Скупщината на СР 
Сърбия.

ституционното положение на Сър 
бия и автономните покрайнини 
в нейния състав. Очевидно е, че 
разликите остават и занапред. Как 
да се разрешат? На жалост, от

жат месец и половина, а през юли опит знаем, че разликите не могат 
проектоамандманите би трябвало 
дабъдат внесени в дневния ред 
на сесията на Общинската скуп
щина на Сърбия. След това ще по 
следва тримесечно публично об 
съждане, което ще приключи на 
31 октомври, а окончателно пре 
дложение на амандм^ните тряб
ва да бъде.готово до края на го-

да се преодолеят с компромиси и 
политически спогодби, защото ко 
гато и да е, да дойде до изява и 
тяхната политическа прагматич- 
ност и късогледост, а като резул
тат на всичко това е и дълбоката 
обществена криза, която всички 
чувствуваме силно. Поради 
може би понякога трябва да се по 
слуша и народната воля, защото 
неговият аршин може да 
много по-универсален. Трябва ед
но да се изрази и боязън от това 
че чакайки да се „съгласят като 
рога в политически чувал” можем 
да изгубим ценно време.

това

дината.
бъде

От 13 юни л на заседание 
Председателството на ПК на СК 
във Войводина, посветено на под 

Покрайнииската

на

заготовката 
конференция на Съюза на комуни 
стите, се разисква и в течение на 
публичното обсъждане на проек
тоамандманите на Конституцията 
на СФРЮ. С това, (а може би по Драган Матиевич Й. м.
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* ?гяг
В НАВЕЧЕРИЕТО НА ЖЪ ТВАТА

пшеницата ЧАКА ЦЕНА
Жътвата започна 

ните
в юж- 111 13 Славоиия и Войводи 

— производствените ра 
зходи надхвърлят 350—400 
динара за един килограм. 
'Обаче

обема на средствата откраища на страната, 
а селскостопанските, про-. 
изводители 
при какви 
продават

на първичната емисия за от
куп на пазарните излище- 
ци. Товане са наясно

всъщност зна-условия ще 
пшенацата. Съ

щевременно в хранително- 
вкусовата

голям въпрос е да- 
Държаватгк която ми
не е много

чи износът 
ните кредити да бъде тол 
кова по-гол ям, колкото за-

на реесконт-ли
ак съгласна 

на селскотопромишленост 
на какви

да признае 
стопанство

щигната цена е по-малка.още не знаят 
цени ще се изкупуват 
бходимите 3,3 
на хлебно зърно, 
дали ще 
средства за изплащане 
същите.

целокупната 
инфлация, да определи та 
кавгг

нео 
милиона то- 

както и

През настоящата годи
на са счита, че ще пазар
ни излишеци ' на пшеница 
ще има поне 3,5 милиона

защитна цена, коя
то да „погаси" про извод- 

разходи и да 
мипималнр 

натрупване, за да се запа-

има достатъчно отвените 
обезпечи понена тона, защото се очаква 

реколтата да даде над 6 
милиона тома зърно.зп интереса на селскоето 

папските
Из- 'Защитната цена, 

сега е в сила за
която 

пшеница
първо качество е 210

производители 
за производство на пшеии ницата

купвателната цена на пше- 
ще се формира 

свободно поради по-голя- ОНА 5А УЧИЛИЩЕпа.ди-
а според изчисле

ния на големите комбина
нара, Защитната 

окаже влияние
цена ще мото предлагаме от тър- 

и върху семето. Две хубави новини'от Жел 
юша: от републикански- из 
точимци са отпуснати 75 
Ашлнона динара за изгра
ждаме на нова училищна 
сграда. Тази новина зара 
два не само желюшани, 
но и жителите на местни
те общности Белеш и Го- 
ипдол.

Както ни уведоми ВА- 
предсеча- 

тел на местната общност 
в село Желюша, в тече 
ние е договор между мес 
рийте общности Желю
ша, Белеш и Гоин дол за 
да се видгГс колко средс 
тва грябва да участвуват 
и те в изграждане ю# 
този важен обект.

И наистина, време е да 
започне строежа на учили
щна сграда в Желюша, 
за да отслабне , натис
кът” ма основното учили
ще в Димитровград, а и 
малко да се улеснят жите 
лите па тези месим общ 
пости.

Другата хубава нови
на се отнася до изгражда 
нето на мелницата. Вече 
стана известно,че в цеить 
ра на село Желюша, няма 
да се строи мелница, а съ-

Източник не 

здраве н бодрост щата ще се строи на дру
го място. Първоначално, 
решението на ИзпълнитеНа снимката е врелото в 

село Мъзгош, в Димитровград 
ска. община. -Непресъхващият 
извор, .от който блика вода, кол 
коте за два витла воденици, 
представлява не само богатство 
за жителите на това забърдско 
село, нс и място, където често 
се отбиват мъзгошани, дошли 

:: да посетят родното си място.
Ето и Ангел Васов, агроном 

г кооперация „Нишава" след 
като е посетил кооперативните 
блокове не можал да отмине, а 
да не посети и живописното 
врелс. да си пийне студена во
да и да се полюбува на тази 
изключителна красота г. родно 
то си село.

лния съвет и на Работни- 
съвет на „Нмша-ческия

ва" са отменени: „Ншла-СИЛ РИЗОВ
ва" неотдавна на заседа
ние на Работническия съ
вет анулира решението 
си от 28 февруари, кднато 
беше дадено съгласие да 
се продадат 400 кз. мет
ра в „Каракашево" « цен
търа на село Желюша 
на Ставрн Маноилов, кой 
то на това място щял да 
строи електрическа мел
ница. Сетне, това реше
ние предизвика остри не
годувания сред жителите 
на Желюша, живеещи не 
посредствена близост до 
„Каракашево”. Наложи се 
да реагира и местната об
щност, сетне и обществе
ния правозащнтннк в Пи
рот, който възбуди дело.

Тези дни и Общинският 
съд в Димитровград, се е 
произнесъл в полза на 
местната общност, така 
че може да се каже, че е 
сложена точка по въпроса 
с мелницата. Ставрн Ма
ноилов вероятно ще на
мери съответно място за 
строеж па същата и така 
всички ще останат довол 
ни: и жителите на с. Жел 
юша, и самият Маноилов

на

М. А.

В МЕСТНАТА ОБЩНОСТ ГОРНА ЛЮБАТА

ПРОДШВАТ МИНАЛОГОДИШНИТЕ АКЦИИ
те па Господинов, ще про 
дължи разширяването’ на 
отделни махленски пцти-

п други актпвноспупапн 
ти:
към село Дукат и пялост-

■панример през тази година, 
трябва д приключи елек
трификацията па махалите 
„Кайчинци”, „Мали Явор" ща. 
и „Гръичарци". Извърше- 

I !собход| «мата I юд го

Местната общност Гор
изграждане па .мостна Любата е една от онези 

общности в Боси 
леградска община, 
то твърде успешно се раз 

кому//ал / ю-бито-

местни па адаптация па коопера
тивния дом. С това, казва 
Господинов, ще създадем 
още по-гол ям интерес сред 
младежта, за културно-за
бавен живот, който и досе 
га беше па завидно рав- 
шцще. На неотдавна про
ведената културна манпфе 
етация „Срещи па селата“ 
тази местна общност се 
класира високо със село 
Райчиловци дели пър
вото място. С оглед па ус 
ловнята, това е хубав ус
пех.

:< ьде
— Въпреки че вече ня

колко години на махленс
ките птпща посвещавахме 
отделно внимание, вее още 
до отделни махали няма
ме години за 
пътища. Става дума преди 
всичко за махалите „Лаг- 
КОВ ДОЛ", „ДебСЛИрИД" II 
(<олчина гарипа”. Тази го 
.дина сме запланували да 
разширим махленски пъти 
ща на дължина от десети 
па километра — подчерта 
Господинов.

В програмата за тазго-

н а с
човка: стълбовете с върто 
лет са лоцирапи на подход 
ящо място, прави се дога 
вор с трудовата единица 

Електорат феделително- 
Босилеград за обезпе

решават 
вителроблеми. Казват, че 
добрите договорни 
успехът им се дължи 
тив/юто

на ак-
на М. А.

вклюпвипс па вси движение
субекти. При то/за нс, 

от об
лачки

изостава и помощ то в
изпълнителна 

Разб! Iчаване па 
останалата работа, 
ра се, голяма помощ ще 

местната общ-

щината.
па Съвс- 
общноет

Председателят 
та на местната 
Евтим Господинов ни увс- 

всички акции, ко 
миналата година са за 

нс са довьрше-

окаже и 
I |ОСТ
наеме па дупките 
япе па проводниците. По
край това, и през настоя
щата година, според думи дишната работа са аапла-

преди, всичко при ко 
и поставдоми, чс 

ито
почнати, а 
ни, ще продължат и през 

Така М. Я.
настоящата година.
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по ПОВОД ДЕНЯ ИА ГРАЖДАНСКА ЗАЩИТА
СУРДУЛИЦЛ ПРЕЗ ГОДИНАПА СОИ ЗА КУЛТУРА ВДВЕ ИНВЕСТИЦИИ ТЪРЖЕСТВЕНО 

ЗАСЕДАНИЕ 

НА ЩАБА
ПРЕДСТОИ САНАЦНЯ НА 

МАНАСТИРА В ПАЛЯ
Манастирът на Паля пай 

-сетне ,ще бъде защитен 
от разормтелмите действия 

отпуснати от 1*е- па зъба па времето. Само- 
интереси управителната общност

интересите за култура в 
Сурдулица тази година що 
вложи 15 милиона динара 

самацня

• Ще бъде възобновена и преуредена констии- 
цата в двора на образователния център „Мота Пия- 
де” в Сурдулица

• Необходимите средства са 
публнканската самоуправителна общност на 
те за култура

гражданската1.области на 
защита. Спирайки се 
проведените 
през първите месеци

година във всички ме 
общиодти е проведе- 

обучение па" жителите 
и числящите с екъм зраж

По повод 20 юни — Де
ня па гражданската защи 

18 юпи в Димитров 
се състоя тържество 

заседание ма Щаба по 
,па ко

па
па активности

та, на 
град

па
тази
стнипо

гражданска защита
п рисъствуваха • Iредста

1з предстоящата 
на този паметник па кул- носто

витсли па Общинската ск 
У | Ц| III па, обп <ССТВСПО-1 юл I 

организации
турата. Средства са отпу
снати от Републиканската 
самоу11 ра В1 ггел 11а общ 11ос г 
па интересите за култура
н Сърбия.

дамската защита.\
тическите 

Ю'НЛ и членове па щабо 
иете по гражданска защи
та в трудовите оргапнза-

На края на заседанието 
най-добрите -бяха връче 
награди и признания- 

Отделни дипломи на Ща
ба по гражданска защита 
и Димитровград получиха 
Кирил Петров, Цветан Со

на
ни

цип.
За_значението па празни 

ка говори началникът 
Щаба по гражданска

Любимка япкович, сек
ретар па СОИ за култура 
в Сурдулица, заяви, 
дготовката за сапация на 
манастира вече е привър- 

Тези дни е публ и ку

па
за-

чс по-

Палянскнят манастир

шепа.

Събор но „Славче" ван търг, ',за да се опре- 
изпълнител на рабо-дели

тите.„Славче" на4 югос-На 19 к>ни на местността 
лавско-българската граница се проведе граничен

. За значе- Предстоящата санация 
трябва да бъде начело на 
по-голяма грижа за мана
стира в Паля-

събор на населението от двете страни 
нието на събора н приноса към развитието на сът 
рудничеството между двете съседни ст.рани гово
риха председателите на съборянските комисии 
от Босилеградска община Васил Такев и от Кюс
тендилски окръг — Димитър Миленков. Тази година ще бъде въ 

зобновена и преуредена ко 
стницата в двора на обра
зователния център „Моша 
Пияде" в Сурдулица. СОИ 
за култура вече е обезпе
чила 8 милиона динара: 5 
милиона динар са отпусна 

Републиканската 
СОИ за култура и 3 ми
лиона динара са „пренесе 
ни" от миналата година.

Наскоро трябва да бъде 
изработен проект на 
нструкцията и да 

на обезпечен 
материал.

На събора присъствуваха към 60 000 души, а 
същият беше открит от 7 до 17 часа, югославско 
време.

За съборяните беше изнесена и смесена кул
турно-забавна програма В- Б.

Най-добрите по гражданска защита получиха признания

тнров, Владимир Николов, 
противопожарното подделе 
ние в ТО „Димитровград", 
Драгомир Стефанов, Илия. 
Савов и Никола Стоянов. 

Похвали на гражданска- 
в та защита пблучиха Архан 

гел Наков, Гана Петрович, 
Велин Тодоров, Зора Ми- 
лошева, Никола Димитров, 
Таса Божков, Кирил \лек 

на сов ,Милица Делчева, Бо
жидар Унгар и Петровка 
Андреевич.

щита Милия Мердович, ко 
йто изтъкна, че обученост- 
та и готовността на едини 
ците по граджанска защи
та е висока. Занапред гря 
бва да настояваме положе 
нието да бъде също и 
местните общности. Мердо 
вич по-нататък изтъкна, 
че предстоящите задачи тр 
ябва да бъдат насочени 
към осъществяване 
превантивни мерки за за
щита, спасяване и включ 
ване на всички субектив
ни сили в разни видове и

ДИМИТРОВГРАД
ти от

Състезание по първа помощ
В рамките на акцията „Нищо не бива, да ни изне

нада” и активностите на Гражданската защита,
16 юни в Димитровград се проведе 
ва медицинска помощ, в което взеха участие 
екипи на пионери,

на
състезание по пър 

десет
младежи и членове на трудовите

реко- 
бъде 

необходимияторганизации.
Сред пионерите пър^о място спечели екипът 

основното училище съставен от ученици от седми клас.
младежи пак най-добри бяха ученицитеВ групата на

от осми клас на основното училище,- а на второ място 
са учениците от Образователно-възпитателната органи 
запия- Екипът1 на конфекция „Свобода" спечели пър
во място сред екипите от трудовите организации. Пър 
венците по групите са се класирали и за регионално

А. Т-К Г.

ПО ПОВОД ДЕНЯ НА СА МОУПРАВИТЕЛЯ НАГРАДИ И ПРИЗНАНИЯ

НАГРАДИ И ПРИЗНАНИЯсъстезание.

V
:• : Милошев от „Нишава” и 

Синиша Джорич от Здрав 
ния дом.

Благодарствени 
са получили Нака Мила 
нов, Стоян Димиртов, Ни 
кола Димитров и Стоим-- 
ен Игов от ТО „Димитров
град” Васил Миланов от 
„Търгокоп" и Никола Ди
митров от „Сточар". При
знанията ще бъдат върче 
ни на тържествено засе
дание на Общинския епн- 
дикален съвет.

3 По повод 27 юии — Де . 
Я ня на самоуправителя, 
I Общинският синдикален
■ съвет в Димитровград при
■ съди традиционните наг- 
X ради и признания на.отде 
В лни лица и колективи за 
В дългогодишно ангажира- 
В не и работа в синдиката, 
В които са допринесли за 
И по-нататъшното развитие 
ш на социалистическите са- 
ц моуправителни

ния в своята среда и по- 
широко.

С емблеми са удостоени

Общинската организация 
на Червения кръст в Дн 
митровград, Васил Мари 
иков, преподавател в ОВО 
„Йоспи Броз Тито", Бора 
Николич от граничната за 
става „Свобода" Петър 
Милев от ТО „Димигроз- 
град” и Димитър Тодоров 
зает за „Търгокоп".,

■
писмаV

.

рЖ М 1 *!
ш

шщ
щ&т \ Дипломи получават Бо 

жана' Давидкова и Васил 
Станков от ТО „Димит
ровград" Мцрослав Соко- 
лович от „Балкан", Троян

отноше-

I81
АТ.Момент от уче!Шята
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ДИМИТРОВГРАД

1В0 нови членове на ССМ
Г1о повод 10 юйи — де- 

ня на формирането на Чет 
върха пролетарска черно
горска ударна бригада, чи 
ято традиция продължа
ва гарнизодът в Пирот, в 
Димитровград пребивава 
група бойци от тази бри
гада, Тяхното пребивава
не в Димитровград бе из
ползувано като удобен мо 
мснт за тържествено при 
имане нй пионери от Осно 
вното училище в младеж
ката организация. На око 
ло 180 пионери председа
телят на Общинската кон 
фереиция на Съюза на со
циалистическата младеж. 
в Димитровград ИВИЦА

МИЛАНОВ връчи членс
ки книжки. От присъству 
ващите бойци на Четвър 
на младежката организа- 
та пролетарска бригада * 
на новоприетите членове 
ция спомени евокираха 
ЧЕДА РАДОВИЧ и ТУГО- 
мирането на бригадата 
МИР ДЖАЛТО. При фбр- 
Джалто е бил на четири- 

• надесет години. Бил е ку
риер на бригадата. Него 
вите спомени за боевия 
път на бригадата предиз
викаха особен интерес ср
ед новоприетите членове 
на ССМ.

(Снимка: Тодор Петров) 
В ДИМИТРОВГРАД, ЖЕЛЮША, ЗВОНЦИ,СРЕЩА НА ДЕЦА И ПИСАТЕЛИ 

СТРЕЛЪЦ И БАБУШНИЦА

Истински малки тържества
• Тези дни в основните училища в Димитровград,

Желюша, Звонци, Стрелац и Бабушннца

А. Т.
цата и писателите е нещЪ 
изключително, нещо неза
бравимо, което дълго се 
помни, най-добре потвър 
ждават думите на някол
ко участници в тях. Оли- 
вера Петрова, учителка от 
Димитровград: — Такива 
срещи са наистина необ
ходими. Те подтикват деца 
та към творчество и разви 
ват при тях любов към ли 
тературата. Далибор Или
ев ,ученик от Ш клас, Же 
люша: — За пръв път се 
срещнах с писатели. Дъл
го ще помня тази среща. 
Виолета Цветкова, VII кл
ас, Звонци: — И аз пиша 
стихове. Срещата с поети 
те много ми знаци. Ето от 
тях узнах как се става по
ет. Моето желание е и аз 
да стана поетеса. Петар Ри 
стич, секретар на СИО по 
основно образование в об 
щина Бабушннца: — Сре
щите дават голям принос 
към подтикването п афир 
маци ята на детското твор 
чество, както и към в.заи 
мното запознаване и сбли 
жение. Сътрудничеството 
на „Другарче" п „Дечйе 
повипс" е пример, който 
заслужава всяка похвала 
и подкрепа

ДИМИТРОВГРАД — АЛЕКСАНДРОВАЦ (ЖУПСКИ)гостуваха пре
дставители на редакциите на детските вестници „Тик— 
так” от Горни Милановац и „Другарче” от Ниш. Сре
щите на децата с редакторите и писателите бяха 
тински малки тържества.

Традиционна среща на ученици
ис- ' В духа на дългогодиш

ното-сътрудничество меж
ду двата побратимени гра 
да — Димитровград и Але 
ксандровац Жупски— в 
Димитровград на 14 и 15 
юни се проведе среща ме 
жду ученици от Алексан 
ровац Жупски и Димит
ровград. По вече установе 
ната традиция учениците 
от основното училище в 
Димитровград и Александ 
ровац Жупски обменят

взаимни посещения. Пос
ледно посещение тази го
дина направиха Александ 
ровчани, група от 95 уче
ници, които в течение на 
два дни освен* че бяха го 
сти на своите другари от 
Димитровград, посетиха 
една гранична 
конфекция * „Свобода". Ди

Сътрудничеството меж- 
детския 

и дет 
„Тик—

так” от Горни Милановац 
тези дни бе обогатено

говориха редакторите. Дет 
ските поети се представи
ха със свои творби и пре
дизвикаха голям интерес 
всред децата, от които мно 
зина за пръв път се сре
щаха с писатели в своите 
среди. Учениците също се 
представиха със свои дите 
ратурни творби. А в осно 
вното училище „Братст
во" в село Звонци бе изне 
сена. и богата културно- 
художествена програма. 
Членовете на литературна
та секц^. четоха свои тво 
рби, а младите музикални 
таланти (певци и инстру
менталисти) изпълниха пя 
колко народни хора и пес 
пи от Звонски край-

Представителпте па две 
те редакции водиха раз
говори с просветните ра
ботници за засилване сът- 
руд»/ичсството, използува 
не на детския печат във 
възпитател но-образоватсл 
пия процес и йолобно.

Че другарувапето На дс-

ду редакциите на 
вестник „Другарче 
ското списание

с
застава инови срещи и разговори. 

В няколко училища в Ди 
митровградска и Бабушни 
шка община бяха органи 
зирани успешни редакци
онно-литературни срещи. 
В срещите участвуваха: 
Бранко Живкович, детски 
поет, редактор в издател 
ство „Дечйе новине”. Ми 
лорад Геров, детски поет, 
сътрудник на „Другарче", 
Денко Рангелов, главен ре 
дактор на „Другарче” и 
Тодор Петров, журналист 
в редакцията на „Другар
че”.

митровградските ученици 
вече са били в Александ- 
ровац на 2 юни-

А. Т.

м

§§р
ж.

Пред учениците и техни 
те преподаватели за съ»ру 
дничеството между редак
циите ,за работата па ре
дакциите, както и за съг 
рудничеството на децата в 
„Другарче" и „Тик—гак" д. р- ‘

88”ПРЕЗ ПЪРВАТА ДЕКАДА НА СМТА „ВЛАСИНА — папски производители...
Понастоящем бригада

та наброява 48 бригадири 
и брпгадиркн. От това 32 
са работника, 4 ,момичета, 
а 3 пиойери, а останалите 

те задачи, тази бригада от останалите структури, 
през изтеклия деветгоди- Между тях има и такива 
шен бригадирски стаж, 
отделно внимание посве
щавала и развитието и 
укрепването па братство
то и единство,

акцията продължава.
МТА „Рудар" е много- въпреки мазолите, ще по- 

националиа бригада, кое шно да изиъкяИдулс сп 
■'то е отражение на среда- ложат всички усилия, ус 
та от идва където. Чрез та пеишо да изпълняват об- 
зн бригада досега са ми- щественнте , задължения 
пали над 800 бригадири и и през втората и трета 
брпгадиркн, от всички декада, и че и на края на 
структури: студенти, тру смятат да бъдат най-до- 
дощн се, неазети младе- бри. 
жн, ученици, селскосто-

Първата смяна на тазго- 
дишната Съюзна 
ва акция „Власина — 88" 
усилено работи. Над 200 
брига/шрки и бригадири 
успешно изпълняват въз- 
ложените обществени за- 

Заместпикъг

трудо- МТБ „Рудар“ най-до!ра
формирана мрем 1979 годи 
ма, а първото й участиуиа 
ма с било ма СМТА „Йевс- 
ро” и Бачка Топола, а 
следващата 1985 година а 
участвувала ма МГА „Кат. 
лапово”.

с бригадатаСлед тона 
от Баня Лука „Йоани Шц 
ша — Маджар" с преизпъ- 

плаиа от 31,54
дължеция- 
— коменданта, Вуица Ве- 
личкович, иначе .тьлгот-

конто са участвували и но 
повече пъти на различни 
МТА: Зоран Андреевич на 
16, ЖакЛнна Марковнч на 

което и 9, а Зоран Илпевски на 8.
В бригадата казват, че

лнение на 
па сто. И останалите бри 
гади с по десетина проце 
нта са преизпълнили

участник в трудо-лишен
вите бригади, ни уведоми, 

първата' декада, 
приключи в мина- 

залесени

пла
че през 
която
лата събота, са 
105 ха и че .всичките пет

следна. През 1986 година успеш- 
участвуна 

„Кипи" а миналата година 
па МТА „Ниш”. От всич
ките досегашни участвува 

, пия тази младежка бри
гада се завърщала с реди 
ца бригадирски призна
ния. Покрай успешното 
изпълняване на трудова

ка МТАпетте бри- поИли общо, 
гади през първата декада 
са преизпълнили 
29 процента.

Ето и няколко данни за, 
най-добрата през първата 
декада бригада:

Младежката 
бригада „Рудар” от Бор е

бригади са ударни. плана с

през първата де-Ииак,
када най-добри резултати 

МТБ „Ру-е осъществила 
дар" от Бор, която е пре- 

плана с 38,3 на
трудова

М.Я.изпълнила
сто.
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КУЛТУРА В БОСИЛЕГРАД НЕ СЕ РЕВ ЦЕНТЪРА ЗА 
ШАВАТ КАДРОВИТЕ ПРОБЛЕМИИА КУЛТУРНИ ТЕМИ

Директорското кресло все 

още е празно
Културно! I обогатяване е 

необходимост, нали?
Едва ли може да се пов. 

че в общината, коледна година е беа ди- 
коитоЦентърът за култура почти 

ректор. На конкурсите се обаждат кандидати,
„пе задоволяват" критериите на кадровата политика. 
Тези, конто ги изпълняват, не изпълняват „критериите 
на заетите в Центъра. В решаването на проблема 
включи и Съветът на сдружения труд на ОС, но и „ме

повдкой, така случайно 
наминал да види какво се
моИскали ние или не, в по ярва,

то сс гордее с школ у вани.
човек, който

с ведно време много ни се
натрапва въпроса: — кул- случва. Донякъде тук 
турното обогатяване на са винопии учениците. Прс- 
лнчносгта, дали е необчо- подавателите и семейство 
дпмост, или пе? Без оглед, то са тези, конто би гряб 
как разбираме въпроса, от валс да развиват у тях \с- 
говора е ясен — култура ет и интересоваипе към 

' лнч- красивото, ценностното, за 
бележнмото... Затова пе тр

пе .кадри, няма 
да задоволи критериите 

политика и
се

па кадровата 
изискванията на заетите в

гоните” кандидати ие минаха ТЯХЦентъра и заедно с 
да даде принос в развитие 
то па културата. В посо
чения случай обаче се виж 
дат големи разлики в ста
новищата по осъществя
ване на кадровата полити 
ка. Докато Координаци
онното тяло за кадрови въ 
.проси към ОК на ССТН бе- 
на мнение, че Богословов 
и Станчев не изпълняват

начин,
кой-

се реши но този 
беше намерен друг, 
то също не даде резултат. 
В -решаването па пробле
ма се намеси и Съветът 
па сдружения труд на Об 
щипската скупщина, На 
14 юни Съветът застана 
на становището да Сс из
бере изпълняващ длъжно 
стта директор и в срок от 
месец до месец и полови
на да се избере директор. 
Делегатите на Съвета нре 
дложиха за изпълняващ 
длъжността . директор да

Проблемите в Центъра 
култура в Босилеград 

пито са пови, мито са мал
та отразява нашата 
пост! Обаче ако вземем да 
анализираме нашето отно
шение към културата, ще 
забележим, че не е на кой
----- какво равнище?! Да
се спрем на Димитровград. дъвки и . най-различни от

падъци.

за
ябва да ни изненадва кога 
то през Културния център 
вече се хвърлят люспи от 
семки ,угарки от цигари, •! кадров

кн. Най-изразител ри сред 
тях са три: нерешеният 

въпрос, слабото 
положение изнае материално

неизпълняването на обще
ствената задача. Тук по
настоящем работят 13, ду 
ши и според информация 
та на една работна група 
това число трябва да се 
намали с 4 до 5 души. Счи

Едно време беше ,,малък 
живописен градец, разпо
ложен на брега на река 
Нишава обкръжен с три 
и т.н.” Сега този някога
шен малък живописен гра 
дец е вече станал „по-гол- 
ям градец ,в който граж
даните му водят сметка и 
за неговата чистота и за

В края на краищата н 
Културният център в Ди
митровград, макар че се 
старае, трябва още по-усъ 
рдно да работи върху кул
турното издигане на свои 
те съграждани, на начин, 
който ни е познат. В рам
ките на него работят сто 
тина самодейци, 
делени в различни секции: 

в театър, фолклор, оркестър, 
младежка сцена и пр. Тък 

има мо младежката сцена бе
ше създадена от редица

критериите за директор, 
Съветът на сдружения тр
уд имаше противополож- 

Това създата се, че по този начин 
ще се даде принос към рс 
шаването на материалния 
проблем, който заедно с 
кадровия е главната при 
чина за чувствуващия се 
застои в културната дей
ност в общината.

Новото е това, че проб
лемите не се решават. В 
това отношение най-оче- 
биещ е въпросът във връз 
ка с избирането на дирек 
тор на това ведомство.
ТРИ БЕЗРЕЗУЛТАТНИ 
КОНКУРСА

Преди една година Цен 
търът за култура публи
кува конкурс за избиране 
на директор, но поради 
„формални" причини бе 
анулиран. Сетне бе публи
куван втор конкурс. Кон- 
курисаха 4 кандидата, ко
ито изпълняваха основни
те критерии. Координаци
онното тяло за кадрови 
въпроси към ОК на ССТН 
в Босилеград обаче бе 
на мнение, че пито един 
от тях не ще може успеш 
но да изпълнява тази отго 
ворна задача. Последва 
трет конкурс, на който съ 
що конкурираха четири 
кандидати. След разисква
нията в комисиите за ьщд 
ри към обществено-поли
тическите организации и 
Общинската скупщина, 

Координационното тяло 
застана на становище, че 
тази задача може да из
пълнява Пене Димитров, 
преподавател в Образова
телния център. Разбира 
се, на трудовата общност 
в Центъра беше предложе 
но да го избере. Преди 
двадесетина дни, заетите 
в Центъра не бяха на съ
щото мнение и не го из
браха.

Тъй като проблемът не

но становище, 
ва празни пространства за 
разни налучквания.

Засега все още не е из- 
вест но какъв ще бъде из
ходът. Неофициално узна
ваме, че са „създадени ус

се избере един от двама
та кандидати — Любен Бо 

инс-неговите гори и за реката, 
разбира се и за културата, 
по-точно казано и за поло 
жението на културата

значение

гословов, общински
по пазара (преди 

години той беше ди-

разпре-
пектор 
пет
ректор на Центъра когато 
също така имаше труднос 
ти с избиране на дирек
тор) и Ивайло Станчев, ре 
ферент в общата служба 
на СОИ за основно обра-

него. Не е без на.ловия за въвеждане 
временни мерки". Когато 
се касае за интересите на. 
културата, те може би ще 
бъдат необходими. Но, 
под въпрос е да ли те ще 
имат ефекти ако в това ве 
домство кадровият въп
рос не се реши цялостно. 
Защото, най-меко казано, 
тук почти няма — ентуси
асти, които могат да съ
живят културната дейно
ст в общината. В. Божилов

фактът че този град 
100-годишна театрална тр 
адиция и 100 години Град ентусиасти и през „суш- 

и вия” летен сезон имашеЗначиско читалище.
и чете се! прояви на в театралната 

самодейност. Обаче и от 
това нищо не стана, ма
кар че за идеи и нови ус
треми винаги може да се

артиствува се,
За всяха похвала, казал би 
някой- Това е голяма рабо 
та! Обаче?! Има нещо, но 
в какво е проблемът? —
В хората ,разбира се. Ди намери време. _
митровград като има така 
ва театрална традиция, тр 
ябва и да има вярна пуб 
лика. И посетители на дру

зование и възпитание, кул 
тура и физическа култура. 
На проведеното на 17 юни 
заседание на трудовата об 
щност нито един от тях 
не получи необходимото 
число гласове (6:6)... 
ВРЕМЕННИ МЕРКИ—ДА 

ИЛИ НЕ?

Най-жалкото обаче е то 
ва, че има кой, но няма 
с помощта на кого! Ако ве 
че имаме намерение да се 
„Гордеем с отбелязването 
на двете 
нека в рамките на юбилея

ги културни начинания, да 
речем изложби, литерагур 
ни четения, срещи с писа 
телите, самодейците и пр.
Прави впечатление фактът, раздвижим инициатива за 
че идват все едни и същи 
хора, проявени в града кул 
турни дейци и толкова. Жа 
лко е обаче, когато се чо 
век обърне на ляво или в бавна програма. Хора си

стогодишнини",

оживотворяване на онези
никога незастаряващи въп 
роси — летна открита сце 
на с богата културно-за-

дясно, а то от млади хора, 
ученици ,нито един, или са

гурно има и ще се намер
ят, обаче и позволение за 
това ттте трябва, и разбира 
се, разбирателство. По то
зи начин Димитровград по 
вторно нека оживее 
фона на културата 
се случва нещо интересно 
и за окото и за ухото, не 
ка има песни, танци, шеги, 
музика. Нека още повече 
се потвърди в настояния- 
та си, че е град с богата 
културна традиция. Истин 
ски вярваме и се надява
ме, че предстоящия сезон 
това ттте потвърди.

на
нека.

ДИМИТРОВГРАДШщ
Най-малките на посещение в 

Общинската скупщина
Тези дни в Общинската скупщина беше устроен 

прием за най-малките.
Към 150 деца от детската градина с внимание из 

слушаха думите на Вера Миланова, секретарка на Об
щинската скупщина, която ги запозна с устройството и 
действуването на делегатската скупщина.

След това най-малките граждани в общината бя
ха почерпени със сладкиши.

>5
АЗ М. А.3. Тодорова
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И ОБЩИНСКА ФУТБОЛ
НА, ДИВИЗИЯ — ПИРОТ

от граничното Сътрудничество между
БОСИЛЕГРАД И ГРАД КЮСТЕНДИЛ

„Партизан“ 

се прости 

с побера
I спортуване и другаруваме,,\

ФИНАЛЕ НА ЮГО-КУПАТА НА 
ОФС — ПИРОТ ТЕРИТОРИЯТА НА

Съгласно взаимната про добра и мъжествена игра, - 
грама по гранично сътруд отделно на домакините и 
ничество между Косил е- 
градска обЖщина (СФ- 

м град Кюстендил 
(НРБ) в областта на спо
рта и физическата култу
ра, в Гиналата сряда спо-

Хандйален резултаз като,резултат на това те 
се наложиха с резултат 
от 5:2. И в шахматовата

„А. Балкански” — „Лужница” 13:2 (8:0) РЮ)
. Димитровград, 16.06.1988. Спортният център „Па

рк , зрители 300. Времето слънчево, теренът идеален 
за игра. Голмайстори: Зоран Стефанов 6 гола, Горан 
Ненов и Мики Иванов по 2 гола и Васил Пейчев, Си- 
ниша Григоров, Мики Иванов — по 1. Съдията Петар 
Василевпч от Пирот — добър.

. среща домакините бяха 
по-добри и извоюваха по
беда от 3,5 : 1,5. Победи за 

ртмото дружество „Велбъ босилеградския отбор 
жд” от град Кюстендил.
В рамките ма това сътруд
ничество отборите по фут- , Да кажем, 
бол и шахмат ма

На 19 юни в спортния 
център „Парк” в Димитро 
в град
ме. и по тревист терен, фу 
тбол петите па „Партизан” 
от Желюша 
жмха 
..Победа”

при сДънчсво вре- из-
воюва В. Христов,. Р. Ма-
насиев ремизира.се нало- 

над отбора на 
от Държи па с

че втората
двеге тазгодишна среща между 

двете спортни дружества 
ще се проведе към среда 

Във футболната среща та на октомври тази годи- 
Във футболната среща, ' на в Босилеград, 

която изобилствуваше с

Юношеският състав 
„Асен Балкански” след ка 

завършиха първенство 
то — по също така убеди
телен начин се класира в 
следващия кръг на Юго— 
купата. Мачът приличаше 
на игра на котка с 
ка, толкова голямо превъз 
ходство имаха димнтровгр ски” игра хубаво 
адчани, така че напълни
ха мрежата на

иа”. \на
Особено умело действу 

ваше левия нападателен 
фланг,
ни идваха опасни положе 
пия, много от които Зоран 
Стефанов уопя и да реа
лизира — 6 гола. И цели
ят отбор иа „Асен Балкан 

и резул-

дружества премериха си-3:1.то ли.
Но и

победа ис е известно да
ли „Партизан” и в следва
щия сезон ще остане в съ 
щпя ранг на състезаваме.

За всяка похвала са и 
членовете на Скупщината 
па местната общност в с. 
Желюша, които присъсг- 
вуваха на мача, като на
сърчаваха „Партизан” да 
осъществи хубава побе-

покрай високатаоткъдето на въл-

М. Я.

БАСКЕТБОЛхМИШ-

Поражение на „Свобода"татно.
„Лужни- Д. Ставров

„Свобода” — „Младост 
— Весна” (Бела Паланка) 
58:60 (27:34)

Баскетболистите на „Св 
обода” загубиха мача сре 
щу „Младост — Весна” от 
Бела Паланка, макар че . 
бяха по-добри. Все до по 
следната минута димитро 
вградчанн имаха преиму

щество и само на 4 секун / 
ди преди края — изпусна 
ха победата. Мачът беше 
ма високо равнище и задо 
воли публиката, а „Свобо 
да)” покрай поражението, 
се държи на трето място 
па табелката.

в съревнованията за купата на ср Сър
бия

да.N3 ШИТРОЕГ03ОШН Голове за „Партизан” от 
белязаха: Кръста Кръстев 
2 и‘Зоран Зарков 1, а за 
„Победа” — Горан Цвст- 
кович 1.

Макър че съществува 
сравнително късо време, 
лекоатлетнчния клуб ,,Же 
лезничар” от Димитров- , 
град постига забележите
лни резултати. Последен 
е финалните състезания 
за купата на СР Сърбия 
проведени в Белград на 
11 този месен. Димитров- 

■ градските лекоатлети бя
ха представени с пионер
ски отбор. Между участ 
циците от цяла Сърбия в 
дисциплината хвърляне 
на гюле Тони Алексов е 
заел пето място с резул
тат 10,57м. Най-добро кла-

лекоатлетп от Димитров
град имат много по-голя- 
ма и тежест п стойност.

А.Т.
д. С.

д. с

Фердинанд 

Андонов 

Верда

РЕГИОНАЛНА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ — НИШ

Точка-за раздяла
• „А. Балкански” — „Задругар” 0:0

Димитровград, 19 06 1988. Спортският център 
„Парк”, времето облачно и дъждовно. Зрители: 300 
души. Теренът тревист. Съдията — Саша Ябланович 
— Ниш, добър.

В края па тазгодишния ' ки като домакини срещу 
сезон футболистите па • „Задругар” — играха па- 
„Асен Балкански” ис успя равно, 0:0. 
ха да спечелят двете точ-

25 6 1988 година

ШЕСТ МЕСЕЦИ БЕЗ 
ТАТКО

д. с. Ружица н Надкасиранс — четвърто място 
в еррепубликата — е осъщ 
ествила пионерката Леги 
Гюрова, 
да прескочи 140ц.м висо
чина. Пионерската щафе
та 4 пъти по 100 метра в

ФУТБОЛ: ПРЕСЕЙВАНИЯ ЗА КАЧЕСТВЕНАТА РЕГИО 
ПАЛНА МЛАДЕЖКА ДИВИЗИЯ

Побсща за-грижи
На милия нн баща, све 

Кър II ДЯДО Богданов И. 
Драган

която е успяла

„А. Балкански” — „Слобода” 3:1 (2:0)
В спортния нентър „Парк” в Димитровград по 

Каменова, слънчево време и подходящ за игра терен, „А. Балкан
ски” се наложи пад отбора па „Слобода” от Горна Вре 
жина сЗ:1. Голове за „А. Балкански” отбелязаха: Зоран 
Стефанов в 1 и 6 минута и Милко Иванов в 63 минута, 
а за „Слобода” — Деян Гопич и 43 минута.

роден на 1 февруари 1916 
година, а починал на 25 
май 1988 година в село Би 
стър — Боснлеградско на 
3 юли тази година ще 
дадем
ЧЕТИРИДЕСЕТДНЕВЕН 

ПОМЕН в село Бистър, в 
14 часа.
Опечалени: син Стефан,
снаха Милена ,внук Жар
ко и внучка Желка

състав Ю-шя 
Даниела Елеикова, Души 
да Деянова и Псги I юро- 

е заела пето място, а 
състав Ивица 

Владими-

ва
.мъжката в 
Иванов, Саша 
рои, Неиад Петров и То
ни Алсксов

Юношеският състав на 
„Балкански” изнизва са
мо победи. И макар че то

ли път имаше за против
ник. коравия отбор па 
„Слобода” от I’. Врсжнна 

- дпм/гтровградчапп усп
яха да го победят. Те' за
почнаха със силни атаки 
п набързо поведоха с 2:0, 
ю, после намалиха „скоро 

ст". Топа даде възможпо- 
ст на гостите да се съпзс

шесто място.
кла-На шесто място се е

Александра Ди-
в дисциплината

РАБОТНИЧЕСКО-СПОРТ 
НИ ИГРИ

сирала и 
мигрова 
поле — 9,1 Ом.

,Днгър" двоен 

победител
I

пръв ПОГ-Можс би на
постигнатите резулта-

особепо,

ТЪЖЕН ПОМЕН 
Изминаха пет тъжни години 

от смъртта на нашия мил съп
руг, баща и дядо

лед
ти пс са цещо 
изтъква трен-йора

Марков, но тряб- 
има предвид, че

мат и е една остра борба 
да отбележат гол и дове- 

победата
Алск В течение па миналата

седмица завърши още ед
на дисциплина па 
ппческо-спортпптс игри и 
Димитровградска 
на: по

дат под въпрос 
па димт ровградчапп. По 
вее пак, в 63 минута чрез 
Мики. Иванов те обезпечп-

саддър 
ка да се 
пред, нас са 
само членовете»

Владимир КаменовРабот-
сс класирали

от Димитровград
На 25 юни ще посетим него

вия гроб на димитровградските 
гробища и ще положим цветя. 

Опечалени:
семейства Каменови н Голубо-
В11Ч

общи- 
волейбол. Вън фо

на пионер
отбори да Църлена ха убедителна победа ,п 

предявиха стремеж да или 
зане в 1Ш-ВИС1И ранг па 
състезаваме. .

ските
чйезда и'Партизан, които 
работят, общо е йзвест- 

песрашщ- 
н Дими-

мач отборът на 
II победи отбо-

надпия 
„Тигьр"
р-а па общинската скуп- 

с 2:0, а ■ след тона н 
,Тигър" I с 2:1.

но, в условия щипа 
отбора пами с условията

Затова постигна Д. С.Д. Стровград. 
тите резултати на младите

СТРАНИЦА 11
БРАТСТВО * 24 ЮНИ 1988



Е, мо.) исписииче! Не]е цабе речено: 
„Да ]с добро брат, и Бог би га имал!” И 
би' живея боговсНи, да ми мати нс)е родила

мене, па мидушманина. И то] постарога од
до.)де к'о стари башта.

А зграблшв, дрчан! Све му малко. Не за- 
сичу]с се, к'о буре без дно. Куде год стигне,
ту] шгрпка од моЦо. Све мене испомера,

ГЬегове н>иве се ишНем-
сва-

ку 1 ьиву ми намали.
бе, а моуге поста!ьу]у српесге.

Убаве греде ми исече.
Такве греде расту по сто године. Нема

]а да доживим у мо]е браниште да видим са-
глам греду. .Ток!

Има ]една ливада — ни мо]а, ни него
ва, ни баштина — ко]у само он коси. Ко]а

слива на мену — шегова ]е. Не може ти]а
човек да се засити, ама ич! \И жената му гаква. Градине ни ]едно до 
„друго, па се мо]а Цвета по]еде жива од нье- 
гову Персу. Увек ]у некакво заиверу]е, увек 
]у поткову)е и бъпка със речи. Цвета каже: 
„Ова] мо]а ]етрва ниЬерицу ми здроби! Од 
гьу чу без дън да отидем на они]а свет. Ако- 
чу, само да знам да с^на нече да до]де поч

Малък урокИЗ „САМУВАНЕ” (
!Пуста куйа Наближи ли законният срок 

да станеш пенсионер 
(а пенсията малка 
ти носи съдба жалка) 
научи един малък урок: 
стани Ти функционер!

!
Iгдан, Владимир, Петар, Ми 

лена, Драган. А Л>уба — 
да испрне од милос'! Узие 
бебе на руке па се и ома 
ване у оро...

Драгослав Манич — 
Форски

Ономад, збра душу,
малко про-

па мене.
но] до да се 
одим... Кад би’ прека] 1е- 
ленкову куйу, реши’ да

Она ми ни тамо не би дала мир. Дабог- 
даде...” Проклетису]е мо]а Цвета, а ]а скр- 
цам със три зуба, кол'ко су 
главу.

Г
ми осталиЗа функционерите, речи—кажи, 

пенсионният закон не важи!
сврнем.

Двор урасал у траву. На 
пенцери павучина. Улезо’. 
Зевгьа пала од таван. Кров 
зинул ковто небо. Глува 
куйа.

Дозиме ми. Излезо”. Се- . 
до' на труло дрво. Поче' 
да се сечам.

...Слава. 1еленко 
на чело. А од шега, лево и 
десно, гос]е. Сирома' чо
век, а царсйи се влада.
Кад запо^е, дувари цавну. 
Нзбгова Л>уба служи кво 
Зе Бог дал’, с благу душу 
и с'с сво срце. Кад вечера ,, 
мо, 1еленко узне дудук, за 
свири „Запо]ес”, а шегова 
деца се навата]у у оро: Бо

Од братову стоку немам мир ни у мо] 
двор. Улазе шегове мисйе, кокошйе, патНе, 
свише, овце... До мо] праг! Орати’ му, али 
— не вреди. Моли’ га да направимо ограду. 
Нече! 1а купи’ жицу и загради' се.

Али, тьегова Перса подигне жицу од 
зем' кол'ко да може да мине живина и... Ете 
ти нова сваЬа. Цвета ока: ^,Персо, смамн си 
живину, живине те изеле!” А Перса 1ьоу. 
„На гроб ти се на

к. г.

Шопизми ‘

седи
I" Село грми од н.ино

ЙЕДНА БУДАЛА ЩО 
ЗАМЪРСИ
ТРОИЦА ПАМЕТНИ НР. 
МОЖЕ ДА РАЗМЪРСЕ

караьье.
И на суд смо ишли. Судй ] а пресуди бра- 

ту, а он после судн — мене! Плати судсБи 
трошковн, ма после то] надокнадн од море.

ПРАИ ЩО ПРАИ 
И ЗА ПОСЛЕ МИСЛИ!

Записал: Ст. Н. Не могу да се начудим што ]е 
жедна ма]Ба ни ]е родила, али као да не]е. 

ч Мо^а покс^на мати причаше: „Кад га роди’, 
оно зину, па уста не затвори. Подо]им га, 
а оно ме за сису угризе!

1ош тъг сам знала да че да буде опорит 
човек. Кад умрем, он че да те изеде. Пази 
се ти од н,ега!"

такъв.

ШШшй ашшуДнмитрпвградски магазини
Па, бар да му се познава отимачина! А 

оно — ништа! Он се спеколшл, а све што 
унесе у по друм и у амбар брже му неста- 
н>у]е. Пе^са си дава на н>о]ни брайа. Он од 

— она на н»о]ни. На очи ме крадне. 
Што во] очи виде — руПе во] не остав^у. Та- 1 
къв краднивук се ^ош не]е родил у наше 
село!

мене

Него, нека зи! И ньим че зедън дън све 
да буде дрста! Е, да Бог даде!

А]д у здрав^е! 
Тодора ЛужничНиI
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