
Еря-тоШо 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- 
«а па информативната и гра
фическа дейност и за при 
нос в развитието на братст
вото и единството между 

^.нашите народи илародности
В СФР ЮГОСЛАВИЯ *
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ЦК ЦА СК В СЪРБИЯ ПРИЕ ОТЧЕТ ЗА ДВУГОДИШ МАТА СИ ДЕЙНОСТ

. ЮЛН 1941 

КАТО ННСПНРАЦНЯ Три проблема в 

центъра па акцията
В АПРИЛ 1941 вихърът па В гората световна 

война захвана и Югославия- На 6 април хитлери
стка Германия и съюзниците й нападнаха,.оку
пираха и разкъсаха пеедппиата буржоазна държа 
ва. Унищожена бе армията, разтуриха се едни от 
политическите партии, а други станаха верни слу
ги на окупаторскпте режими и нздайипцп ма на
рода. Народите бяха подложени на големи чове
шки и материални жертви.

— Внедряването на паза 
рни условия за стопанска
та дейност ще открие кру 
инп икономически, полити 
ческм и социални пробле 
ми — изтъкна Соколович. 
— На дело ще се покаже, 
кои са истинските носите
ли на прогресивни проме
ни и къде са сгюртюииз- 
мът, безотговорността и 
отпорите.

Централният комитет на 
СК извърши кадрови про-. 
мени в собствените си ре
дове. Членове на ЦК веч 2 
пе са: Богдан Богдановпч, 
Васо Мнлинчевмч, Люби
мка Вуичпч, Драгана Ил- 
нч, Весна йованович, Гор 
дана Радовпч и Иван Ста- 
мболпч. За нови членове 
на ЦК са избрани: Слави- 
ца Бърдарич, Слободанка 
Груден, Влайко Петкович, 
Добрнла Стефановпч и 

я Златко Стоянович.
(Акценти от заключите.! 

мата реч на Слободан Ми- 
лешевич поместваме на 2 
стр. г- съкратеното изда
ние па „Комунист”).

На Осмия пленум бе извършен съществен прелом 
в дейността на СК в Сърбия

На 22 юни Централни
ят комитет па Съюза на 
комунистите в Сърбия об
съди н прие -отчет за дву
годишната см дейност. Из
теклият мандат бс оценен 
като период па крупни 
промени преди всичко в 
метода п съдържанието 
на дейността па СК. Осно
вният камък па тези про

— Па Осмия пленум — 
подчерта докладчикът Зо
ран Соколович, секретар 
на Председателството на 
ЦК — бяла ‘ афирмирани 
демократическия центра
лизъм- публичността 1Г от
говорността г. дейността 
мг СК. особено на ръково
дствата му. Насърчена бе 
демократизацията на от
ношенията г- СК. повише
на бс мобилността на СК 
у. ефикасността на дейнос
тта му. Създадена бе поли 
тнчеекг. ь- морална атмос
фера. в кодто всеки, кой
то прави грешк.ъ обезате- 
.<'ъ» трябва да бъде крити

ЗА ЮКП 11 ТИТО положението бе тежко, по 
не н безнеходпо. Другарат Тито прецени, че 
този съдбовен момент трябва да се действува: не
забавно, мъдро, организирано и храбро, така на
лагаше историческата обстановка.

в

ЮКП стъпи
на историческата сцена да изпълни своята рево
люционна историческа роля- На 4 юли, два и по-

Полнтбюроловнна месеца след капитулацията, 
на ЦК на ЮКП начело с Тито приема решение-за 
вдигане на въръжено въстанпппе в Югославия- 
Това историческо решение се провежда бързо п
енергично: на / ю-Ш в Бела църква започва въс 1 а- 
нието в Сърбия, на 13 юли в Черна гора, ма 22 '

Словения, на 27 юли в Хърватско и в Бо-
*:увш: п пови как на отгово 

Остлото заседаниеюли в
спа и Херцеговина, на 11 октомври в Македония-

риост.
показа че единството на 
СГ. V" може. да се заздра- 
уе- бе" разграничаване 
изостряне на отговорнос-

От самото начало въстанието имаше характер 
на всенародна въоръжена борба и

революция, чийто край бе триумфът па сво-
согшалистпче-

Зора:- Соколович: тта.ска
' бодата и социализма и създаването ма нова соцгр Нрез изтеклия двугоди

шен период в центъра на 
акцията па СК сс намери-' 
х? три основни обществе 
пи проблема: промени в 
стопанската, и политпчес- 

_ката система п обетапов- 
Косоио.

мени бе положен па Ос
мия пленум па ЦКмаСКС, 
кога го започна премахва
не ма блокадите, идейно- 

разграппча-

а л и ст и ч ес к а Ю гос л ав и я -
ДНЕС тези исторически дни. когато в кръви 

Титова Югославия трябва дапожари се раждаше 
пи бъдат светъл пример и ипспираимя в борбата 

икономическата и общестне-
-по.тпт пческо 
г.апе п иъзобпошкчше 
V :С в Сърбия-

паза преодоляване па
пата криза, когато СЮК и работническата 
полагат огромни усилия час по-скоро да се изле- 
зне.м от пея- Внушителен е примерът за това е

дисциплина се па

кта вкласа
* Конференцията но СК 

« ЮНА
ПРЕЗ ОКТОМВРИ ЩЕ СЕ СЪС ТОП КОНФЕРЕНЦИЯ 
ПА СКС

каква решителност, умелост и 
пълияваха задачите па партията в революцията.

съзпапис се
ВОЙСКАТА НЕ Е СА
МО ЗА КАЗАРМИТЕ - 3

С какъв ентусиазъм п революционно
умислите и пай-обикпо-КОМбореха ръководствата,

воини. С какво единство „се приемаха ре- 
АВНОЮ» С какъв» социалистически и

много
Един делегат на

1600 членове
вените 
тенията на 
патриотически морал 
по-пад мощния враг.

* Рационализацията в 
органите на ОС в 
Босилеград

се воюваше срещу

БЕЗРЕЗУЛ-ЗДСЕГД
ТДТНО

Конференцията трябваВсеки втори делегат* на 
да бъде от сдружения труд

11И ЕС пе т рябва спокойно да гледаме кош ра-
срещу Армия* 

па национализма в 
СЮК и застои*

- 5
Косово, нападкитереволюцията в

системата, проявленията 
. среди, федерализанията
самшшраиителното разпитите, омортюнилми

да дейетт^намс, 
па Програмата

и конференцита

5»Членовете ма Централния комитет па СК в Сьр- 
СлГя тези дим решнха Конференцията па СКС да 
състои през октомври т. г. в Белград. Делегатите па 
Конференцията ще бъдат избирани

I 600 членове па СК (според евпдеп- 
СКС па 31 март 1988 г.). 06- 

СК е по-малко от I 600 пле

та и 
много 
те в
и бюрократизма, 
творчески 
СЮК, на I 
па СЮК.

/па се * Пред летния туристи
чески сезон.Дължим

и градивно, в духа 
«арт ийпитс конгреси

сме според ключа:на РЕДОВНА ПОДГОТО
ВКА В „БАЛ КАН-КО
МПАС"

едни делегат* ма 
пияча па членовете ма

- 6щипскнтс организации на
1ЮНС ,,а СК ГЦс избират но един делегат* па Конферен
цията па СКС. Делегатите па Конференцията от ЮНА 
1,,с бъдат избрани от общинските Комитети по пред
ложение па организациите на СК в К)НД. Ще бъдат 
избрани общо 20 делегата от, ЮНА, но 10 от Първан 
Втора армейски области. Всеки втори делегат па Кон
ференцията па СКС, трябва

от тежките исто- 
с неимовернаДа си спомним за поръки\

когато * На 2 юли в Сурдулнца1941, 1948 години,ричсскигйигдггги..... -- — гг^--,
1у мобилилания, сд.шсмю и рефор^»- 

И стопанската система и в СЮК.

сд и пет во мзл езпа х ме 
. Това да ОСНОВЕН КАМЪК НА 

НОВ ЦЕХ 6, и бъдещите
се проб- да бъде от сдруженияусилия лл

леми. 
митическата

в ио-
х> Репортаж

ВЪЗМОЖНО Е ПО- 
РДНО ДА ПОТЕЧЕ - 8

труд.
Конференцията ,ще утвърди „задачи ма Съюзи 

па комунистите в Сърбия. 11 провеждането 
обществена реформа". «

па стопап-Стояи СТАНКОВ
лев II



НАС || ПО СВ Е Т А И У
ЯСЕР АРАФАТ ПОСЕТИ ЮГОСЛАВИЯПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА СЪЮЗНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛ-ЕН СЪВЕТ ПОСЕТИ ТУРЦИЯ

Създават се условия за 

свикване на международна 

конференция
В ПРЕДЕН ПЛАН-ИКОНОМИЧЕ 

СКИТЕ ОТНОШЕНИЯ
слаб пане па на прежен ио-Прсдседателят па Съюз

ния изпълнителен съвет 
Браико Мнкулнч от 22 до 
24 юнн бе на официално 
Ъосещение в Турция по 
покана на турския минис
тър председател Тургут 
Озал. По време на носещо 
името Браико Мнкулнч бе 
приет от турския прези
дент Кенан Евреи. Разгово 
рнте се водиха в стол пиа
на на Република Турция 
Анкара. В И Истанбул Мп- 
кулич се срещна с турски 
безнесмени с цел да се 
изнампрат нови възмож
ности за по-широко и по- 
всестранно стопанско сът
рудничество между двете 
държави.

В разговорите Мнкулнч 
— Озал и сътрудниците 
им бе подчертано/ че Юг^> 
славия и Турция са заин
тересувани за издигане на 
стопанските отношения с 
оценката, че за такова сът

постите. В този смисъл ос
вен стокообмена трябва да 
се развиват п вмещн обли
ци па, стопанското сътруд 
инчество: промишлено ко
опериране, настъпване на 
трети пазари, като напри
мер успешната стопанска 
седелка ма двете страни в 
Ирак.

В размяната па меипя- 
по международните въ
проси бе подчертано двус- 
траното задовоство от нео
тдавна проведената в Бел
град среща на министри
те па външните работи 
на балканските държави. 
Двете страни са съгласни 
да се ангажират върху от
криването па ио-шпроки 
пътища на мира и сътруд
ничеството ма, Балканите, 
в Срсднземноморието и в 
Европа. Специално бе раз
гледан региона па Среднзс 
мноморието с цел да се 
премахнат кризисните ог
нища в него. Труция даде 
подкрепа на инициативата 
на Югославия за среща на 
средиземноморските дър
жави за постигането на 
тази цели.

Премиерите Микулич и 
Озал подържаха и усилия 
та на великите сили за от-

то в света, по подчертаха 
п потребата н всички оста 
пали страни да бъдат вк
лючени в този процес, :п- 

бев това подобряпа-

решаване на близкоиз
точна криза, бе централен въпрос когато в разговори-

на Председателството на 
на Освобо-

Какии са перспективите за

чдото 
пето 
положение не

тс обсъдиха председател
СФРЮ Раиф Диздаревич и председателят

Палестина Ясер Арафат.
ЦК на СЮК

па международното 
може да бъ- надителиата организация 

Председателят на Председателството 
Бошко Крунич и водачът на ООГ1 разговаряха за при
носа, който в решаването на кризата можат да дадат 
прогресивните партии и движения

де успешно.
Двете страни разгледаха 

п блнзкоисточпите нробле 
п проблема па кипър

ския остров. Югославска
та страна изнесе 
становище, което и в два
та случая дава подкрепа 

усилията ма Обединени 
те нации.

Разгл е ждай к и м е ж ду н а- 
родиите икономически пр
облеми Микулич и Озал из 
разпха близкост на гледи
щата ма Югославия и Тур 
ция, че в света все още 
не са предприети съответ
ни крачки за решаване на 
проблемите 
поради което всички стра 
ни в света един ден ще 
се изправят пред 
затруднения.

Договорено е турският 
министър — председател 
Тургут Озал през есепга 
на тази иди през пролетта 
ма следващата година‘да 
посети Югославия-

на

М11

своето
Председателят на ООП 

Ясер Арафат през минала
та седмица направи прия
телско и официално иосе 
щение в пашата страна. 
Той се срешпа с най-ви
соките югославски държи 
впи и партийни ръководи
тели. В разговорите, кои
то водиха
па Председателството 
СФРЮ Раиф Диздаревич и 
водачът на ООП бяха ама 
лизираин най-новите бли
зкоизточни събития, актл

иза, тъй като се признаят 
легитимните права на па- „ 
лестимския народ. Подчер 
таио е, че такива контак
ти трябва да има и 
отделни кръгове в Изра
ел, които се затъпват про 
блемът да се реши прави 
лно и трайно. Диздаревич 
и Арафат изтъкнаха, че 
най-добрият път за пости
гане на целта е провеж
дането на международна 
мирова конференция- Те 
подчертаха, че конферен-

иа
с

председателят
на

с дълговете,

рудннчество не съществу 
ват никакви ограничения- 
Добрите политически отно 
шения — бе казано в раз 
говорите — трябва да да-, 
дат и по-добро икономиче
ско

голели 1л

сътрудничество, кое
то сега е символично ако 
се вземат предвид възмож

БАЛКАНСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Успешна среща в София
От 21 до 23 юни в Со

фия се проведе среща на 
висши представители на 
на външните министерст
ва на балканските страни: 
Албания, Гърция, Румън
ия, България, Турция и 
Югославия- Участниците 
в срещата обстойно а'нали 
зираха предложенията и 
инициативите за общобал- 
канско многостранно сът
рудничество, направени от 
министрите на външните 
работи на балканските ст
рани през февруари в Бел
град.

Участниците размениха 
мнения за подготовката на 
следните по-главни меро
приятия:

година; — среща по опоз репване на доверието и 
пане на околната среда — сигурността на Балканите 
в България през ноември — в Букурещ през 1989 го 
1988 година; — среща на - дина; да се проведе среща 
работна група за изграж- в Югославия, ма която ще 
дане на изследователски се разискват въпроси на 
институт за балканско ико сътрудничеството в борба 
номическо сътрудничество та срещу тероризма и не- 
— през септември — окго законната-търговия с оръ- 
мври в'Атина; — срещана жи'я и наркотици; — сре- 
министрите на енергетика- ща в Албания на комите
та в Албания през 1990 го- тите за балканско разбира

телство и сътрудничество 
Направени бяха и др^ги или други аналогични ор- 

препоръки, като наприм- ганизации и други.
Срещата в Софид ире- 

. мина в духа ма срещата 
на министрите на външни 

по въпросите, те работи, състояла се в 
Белград.

Раиф Диздаревич и Ясер Арафат по време
говорите

ЦИята трябва да свика Ор
ганизацията на. обединени 
те нации и в нея да учас
твуват всички заинтересо
вани страни, включвайки 
и ООП.

вността ма движението на 
необвързаните страни в за 
почването на миров про
цес за решаване на криза
та и за приноса му в съз
даването па условия 
предприемане на конкрет
ни акции за .решаваме ма 
палестинския въпрос.

за

Изхождайки от оценки-
дина. те от последната си среща 

(през септември миналата/ 
година) председателят на 
Председателството на ЦК 
на СЮК Божо Крунич и 
Арафат констатираха/че в 
света съществуват поло
жителни тенденции за сви 
кване

Диздаревич • и Арафат. оц 
е миха, че е необходимо да 
укрепват контактите с вси 
чкн сили в света, които са 
заинтересовани за решава 
не на близкоизточната кр-

ер:
—1 Да се проведе среща 

на експерти от балкански 
те страни 
свързани с мерките за ук-

на международна 
конференция за решаване 
па близкоизточната криза. 
На тази инициатива особе 
на подкрепа дават прогре 
сив-ните партии в Европа 
и Средиземно морието. Те 
търсят да се осъществят 
неотчуждимите права нг 
палестинския народ и осъ 
ждат израелския терер над 
палестинското население 

окупиранитеТеритории-

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ГРАНИЧЕН ОБОРОТ МЕЖДУ ЮГОСЛАВИЯ И АЛБАНИЯ— Среща на министрите 
в Юго-иа транспорта 

славия в края на 1988 го
дина; — среща на мини
стрите на външната тър
говия в Турция в начало
то на 1989 година; — сре-

мпи долара’9'
• Членът на Съюзния 

съвет и съюзен секретар за икономиче
ска отношения с чужбина Ненад Кре- 
кич и министърът за външна търговия 
на Албания Шане Кербеци

измълнителен който ще възлиза на сума от- 5,5 
долара, двупосочно.

Крекич и Корбеци

млн.

констатираха, 
I че подписването на споразумението е 
| във функция ма благоприятния■ща по въпросите на про 

мишленото сътрудничест
во и трансфер на техноло на 29 юни в Титоград споразумение за 
гии - в Румъния през 1989

климат,
( създаден след срещата на министрите 

иа външните работи на4 балканските

подписаха

размяна на стоки в граничния район, . страни. на
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КОНФЕРЕНЦИЯ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА СЮК В ЮНА

ВИСША НЕ Е САМО ЗА КАЗАРМИТЕ
В присъствието на 237 

делегати в Дома на гарда- 
та в Белград 
Конференцията на органи 
зацнята на организациите 
на СЮК в ЮНА, чиято ос 
новна тема и цел е да до
принесе за укрепването на 
идейно-политическото еди
нство и моралните сили на 
ЮНА.

В своето изложение се- 
кретерят за народна от
брана генерал-полковник 
Велко Кадиевич, оценява
йки положително сегашна 
та международна обстано
вка и установения мост на 
сътрудничество между ве
ликите сили, забеляза че 
в този процес не са вклю
чени по-малките и необвъ
рзаните страни.

ПЕТ АР ШИМИЧ: Яростните хайки, нападките с всички средства, па 
и убийствата иа числящи се към ЮНА не постигат своито цели, но нанасят 

вреда на цялата югославска «бщност ф МИЛАН ПАНЧЕВСКН: Тезисите за 
национални армии, цивилно 
същността си са националистически и са противположни на интересите на на 
шите

се състоя

отбиване иа военната повинност и подобно, в

народи и народности ф ВЕЛКО КАДИЕВИЧ: В близко бъдеще не тря 
бва да се очаква намаляване па опасността за сигурността на нашата страна

За това обществеността 
конкретно е предупредена 
след злодеянието в парачн 
нската казарма”.

та па нашата Армия, коя
то от своето наставане, па 
все до днес винаги се из
явявала като народна и в 
постоянна е свързаност с

разсно чрез тезиса за така 
наречените национални ар 
мий, цивилно отбиване на 
военната повимост и тем 
подобни, в същността си

Още в началото на ра
ботата докладчикът Петар 
Шимич, председател на 
Председателството 
ОСЮК в ЮНА изтъкна, че 

• темата не е натрапило ня 
какво алармантно състоя
ние за - вече изградените 
стойности в ЮНА, но об
ществените процеси пред 
прага на дълбоки реформи 
в стопанските и политиче
ските структури на обще
ството.

Кадиевич все пак преду
преди, че без оглед на вси 
чки положителни резулта
ти на Балканската конфе
ренция и преговорите ме
жду великите сили — „ни
кой от нас не се отказва 
от по-нататъшно усъвър- 
шенствуване на въоръже
ните сили”... Според Кади 
евич, не трябва да се губи 
предвид, че потенциални
ят агресор нашите отбра
нителни възможности до
вежда най-непосредсгзено 
във връзка с все по-дълбо
ката обществена криза. 
Всичко това говори, че в 
близко бъдеще не трябва 
да се очаква намаляване 
на опасността за сигурнос
тта на нашата страна”.

на
За някои неприемливи и 

в основата си неприятелс
ки погледи на ЮНА се 
спря в приветствената си 
реч и членът на Председа 
телството на ЦК на СЮК 
Милан Панчевскн като ка
за, че нямат никакви иде
йно-теоретични и полити
чески основи определени 
тези, каквото е „Войска-

Разбира се, нито в уво
дното изложение, а нито 
по-късно в разисванията. 
не може да се отбегне въ
проса за последните напад~ 
ки срещу ЮНА. Шимич 
между другото каза:

та — в казармите”, че су
бектите на отбраната и за 
щнтата да бъдат някакъв 
отделен и изолиран, а с 
това н извънсистемен фак
тор в обществото, а всич
кото това в името на уж 
демокрация.— Яростните .хайки, на

падките с всички.средст
ва, па и убийствата на чи 
слящи се към ЮНА, не 
постигат основната си цел
— въпреки че безспорно
— нанасят вреда на цяло
то общество, особено ако 
и занапред им се оставя 
простор и време за непри
ятелско действуване. Вп
рочем това са онези същи 
сили, които от антикому
нистически и антисоциали 
етически позиции нападат 
основите на нашата систе
ма.

Споменатите тезисп 
тъкна Панчевскн, и пок
рай това, че се слагат в 
обланди, по същността си 
са в дълбоко противоре
чие със самоуправлението 
и демокрацията. Такива 
тезиси най-показателно от
ричат живота и практика-

Кадиевич се спря и вър
ху последните нападки ср- 

и ещу ЮНА. Слагайки ги в 
контекс на действуването 
на антисоциалистическите 
и антиюгославските сили, 
той предупреди, че те им
ат свой генезис.

От Конференцията' на СК в ЮНА

са националистически 
противоположни на исто
рическите и единните ин
тереси па работническата 
класа и на всички народи 
и народности па Югосла
вия. • •

основните стремежи на на 
рода.

Всяко атакуване на еди 
и общоюгославскинпия

характер на нашата Арм
ия, според Панчевскн, из-

СКУПЩИНАТА НА СР СЪРБИЯ ОБСЪДИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ЮГОСЛАВСКАТА ПРОГРАМА ЗА КОСОВО

Да се утвърди отговорност за слабите резултатиДа напомним от уводно- 
на Петарто изложение 

Шимич и следното му мре телства срещу интегрите- 
га и имуществото им (63 
посегателства повече в сра 
внение със същия минало 
годишен период).

дупреждение, че „разшир
яването на национализма 
в обществото, 
организираното действува 
не на албанския иациона-

Според думите иа Радмило Богданович, републикански секретар на вът-
отношения в Косово еа особено решните работи, състоянието :«з между националните

да прерастие в междунационално стълкновение, което 
контролира без употреба па сила.

все по-тежко и може 
по-късно не може да се

лизъм И Иредентизъм, че- 
политическо-възпита- 

средства в Ю^А 
I юцелесъобраз! \ и.

Непрекъснатата дейност 
па албанските национали
сти ц сепаратисти, според

сто 
телмите 
нравят

челата „но-тяспа Сърбия'* 
с била малко по-актинна н 
това отношение.

И1СШ1Ч, подпредседател на 
Републиканския изпълни
телен съвет. През първите Радмило Богданович, репу 
5 месеца па годината на блпкански секретар на въ

трешнпте работи, най-мпо- 
ня без териториите па по- го застрашава сигурността 
краймпппте са се засели- в Сърбия и Югославия- 
ли 912 сърби н черногор- , Състоянието па между на

ционалните отношения в 
Косово, въпреки предпрн- 

п се преселили в други кра- етите мерки, е все по-теж- 
ища ма страната. Броят ко и може да прерастие в 
па изселилите се от Косо- междунационално стълк- 
1ю сърби н черногорци в новенне, което по-късно пе 
споменатия тазгодишен не 
риод е по-гол ям м сравне
ние със същия период 
миналата година. Изгони
ли са ги 197 разпи иосега-

Обсъждайки провежда
нето иа югославската про

за Косово, делегати 
Скупщината на СР 

се за-

I рама 
те / ш
Сърбия па 23 юпи 
ст'/,пиха да бъде утвърде
на лична и колективна от-

Отрупан е празни думи, територията иа СР Сърб- 
обещепия 11 'заключения, 
народът се надява па кои 
кротки мерки, с които да 
се подобри косовската до- 
йстинтслносг. А тази дом-, им от Косово. Някои жи

тели на покрайнината сашщщж...
говорносг за недостатъч
ното осъществяване на пр 
ограмата и за неефикасно- 
то разрешаваме иа остри
те проблеми в покрайни
ната. Във връзка с 
бяха апострофирани дър
жавните и партийни орга

ствителмост, както оцени 
Скупщината па СРС, 
след седем години от кои- 
трареволюцпята 
че пе е по-добра, по дори 

подлоша! Оценката бе 
подкрепена с мпогоброй- 

факти, конто бяха из
несени от докладчика иа 

Милутнн Мило-

гова

пе еамо,

ни във федерацията, оста 
палите републики

може • да се контролира 
без употреба на сила. Осо
бено се влошава

е ии въ» 
а най-многоВойнодина, 

държавните и партийни 
органи п САП Косово. Оис 
Пено е, чс само така парс-

личната 
и материална сигурност иа 
сърбите и черногорците.

напп

сесията
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КАТАСТРОФАЛНО ПРИРОДНО БЕДСТВИЕ В БАБУШ 
НИШКА ОБЩИНАСРЕЩА НА ДЕЛЕГАТИ ОТ НИШКИ РЕГИОН В СКУПЩИНАТА ПА СР СЪРБИЯ

.

За недвусмислена 

Конституция на Републиката
Пороища и градушка 

са опустошили Лужниаа
Функция па Републиката 
ма пялата територия тря- 
бпа да се изразят по без
спорен начин. Сегашните 
решения, е онези 
пряко ограничават функц 
попнрапето на СР Сърбия 
като държана, еа неясни 
дават поводи и възможно
сти за многостранно тълк
уване (прочутия чл. 300), 
па п Републиката в осъ
ществяването па държав
ните прерогативи е съкра 
тепа п разделена па три 
области... Трябва ясно да 
ее утвърдят суверенните 
права па народа, 
трябва единно да се осъ
ществяват п Републиката. 
Към това задължават и 
становищата па пай-впсш- 
пте партийни органи па 
Сърбия и Югославия-

ф ПРОЕКТОАМАНДМАНИТЕ НА КОНСТИТУ
ЦИЯТА НА СР СЪРБИЯ ЩЕ УТВЪРДИ СКУПЩИНАТА 
НА РЕПУБЛИКАТА НА СЕСИЯТА СИ ОТ 26 ЮЛИ, КО- 
ГАТО ЗАПОЧВА ПУБЛИЧНОТО РАЗИСКВАНЕ, КОЕТО 
ЩЕ ПРОДЪЛЖИ ДО 31 ОКТОМВРИ

• НА НАРОДА ТРЯБВА ЯСНО ДА СЕ КАЖЕ В 
КОЯ ДЪРЖАВА ЖИВЕЕ

А ПЪРВИ ПРЕЦЕНКИ — ЩЕТИ НАД 10 МИ
ЛИАРДА НОВИ ДИНАРА ф УСИЛИЯ ДА СЕ ПРЕОДО
ЛЕЯТ ПОСЛЕДИЦИТЕ

КОЙЧО
от порой. Отнесени са 

и отсечки па пътя към 
Лесковац.

е иИзсипалите се проливни 
дъждове (около 200 литра 
па км. метър) с буря и гра 
душка па 26 юпи т.т. иа 
територията па Бабушниш 
ка община (наред с Вла- 
соч и матка, П иротска 
други общини в южната 
част па Републиката) са 
причинили същинска кача 
строфа. Ненадейното при 
родно бедствие е засегна 
ло 32 от общо 52 селища 
в общината и е нанесло 
непоправими щети па къ
щи, съобщения» селското 
стопанство. До село Ради- 

(27 и 28

П рое ктоа м ан д м а н ите на 
Конституцията на СР Сър
бия, които утвърди Коми
сията за конституционни 
въпроси, трябва да получ
ат безрезервна подкрепа, 
поне в определена степен, 
за да се върне на Репуб
ликата, като равноправна 
държавна 
СФРЮ, авторитета на дър 
жава на цялата нейна те
ритория- Това е основната

ез юли имат сериозната за 
дача последователно да из-, 
разят становищата па сво 
ята база к Скупщината па 
Републиката за промените 
па Ко1 ютитущIята.

ПЪЛНА МОБИЛИЗАЦИЯ

Още от първия момент 
Щаба по цивилна защита 
и Бабупшица, Изпълнител
ният съвет иа ОС и ръко
водствата на обществено- 
-политическите

и

В уводно изложение но 
П рое к го 11 реди I о ж е н п етс) 

единица в основното съдържание на 
Сретен Владисавлевпч, чл
ен на Конституционната ко 
мпсил на Сърбия, нзтък- 

и единна оценка от среща на, че е най-важно в'бъде 
та ца делегатите от Ниш- щнте конституционни фор 
ки регион в' скупщините мулировкп, особено за онс 
на СРС и СФРЮ, които пр- зи, означаващи едимата

организа
ции обявят пълна мобили
зация и полагат неимовер
ни усилия да се помогне 
на пострадалото население.

Първи иа помощ се при
тичват специализирани ек 
ппи на водоснабдителното

който

илици два дни 
юни) не може да се дой-

СКУПЩИНАТА НА МЕЖДУОБЩИНСКАТА РЕГИОНАЛНА ОБЩНОСТ В НИШ

Разминаване на жела
Делегатите на Скупщина капиталовложенията в ос

новни средства Фондът за 
насърчоване развитието на 
недостатъч норазвитите об

ло 18’/о — селското стопа
нство и строителството, а 
само 12 на сто останали 
те отрасили.

Положително е оценено, 
на сто от средс

твата на Фонда са насоче-* 
ни към реконструкция и 
модернизация, в само 30 
на сто за изграждане на 
нови обекти. Забележител 
но е и участието ма Фон
да в геологическите изсле
двания, изработка на про
грами и студии, обучение 
иа професионални . кадри, 
електрифмция и др., за ко 
его са дадени около 1,5 
милиарда динара.

Обнадеждващо е, че към 
края на 1987 година при 
Фонда е имало 26 иска за

та на междуобщинската 
регионална общност в 
Ниш, на заседанието си,
състояло се на 23 юни т. г. 
се запознаха с отчета по * одобрил 124 програми на че 48,4 
осъществяваме политика-

щини за нишки регион е

стойност около 60 мпяна
та на насърчаване по-уско 
реното развитие на стопа
нски недостатъчно разви
тите, крайграничните и 
подкопаонишките общини.

Констатирано е, че на 
територията на Нишки ре 
гион от общо 15 статус на 
неразвити имат 7 общини, 
като при това. четири от 
тях (Бабупшица, Житорад- 
жа, Куршумлия _И Блаце) 
имат предимство, понеже 
спадат в групата от 20 най 
-неразвити общини в Репу 
бликата. Към^ тях се прио
бщава и Димитровградска 
община, като край гранич-

рда динара, като при това 
самият Фонд участвува с 
над 24,5 милиарда динара. 
Същевременно Фондът е 
одобрил 71 програма за тр 
айни оборотни средства на 
стойност 1,3 милиарда-ди 
нара.

Характерно е, че през 
1987 година средствата не 
равномерно се разпределя 
ни, така че четири общи
ни: Куршумлия, Блаце,Жи 
тораджа и Димитровград 
са получили две трети от 
общо одобрените средства 
от Фонда, а останалите се 
дам общини едва 33 на 
сто. Същото е и по отно 
щение на отрасловата на
соченост: 70 на сто е пол у 
чила промишлеността, око

Потоп в Радннинце

де. С надлитащ хеликоп
тер се вижда ужасяваща 
гледка: селото не може да 
се препОзнае. Къщите са 
засипани със скални и зе
млени маси. Пострадали се 
още Горчимац, Камбеле- 
вац. Стол, Вава, Дучевац, 
Любераджа, Драгинац, Ал- 
ександровац, Стрелац...

Пороищата са прекъсна 
ли пътя Бабушница Звон- 
цн и Бабушница — Власо- 
тиице. Отнесени или онес- 
пособени са пет моста. На
пълно е унищожен 10 ки- 
ловатов далекопровод и 3^2 
км нискоразпределителна 
мрежа. Далекопроводът от 
35 километра е повреден. 
Двадесетина села са без 
ток, а 30-тина без питей
на вода.

от Ниш „Наисус" и Елек- 
тродистрибуцията. Протн-
впожарната териториална 
единица от Ниш с цистер 
ни доставя питейна вода. 
Бела паланка изпраща пъ
рвите количества хляб. По 
мощ предлага и Димитров 
град. Денонощно се пред
приемат спасителни акции.

Потърсена е и помощ 
(механизация) от Републи 
ката, а и материална по- 
мощ за . най-застрашените 
семейства.

, основни средства с проек
тосметна стойност от над 
15 милиарда динара и 19 
иска за трайни оборотни 
средства. До 8 куни тази 
година са предадени 
Фонда 59 програми за ос
новни средства на стойно 
ст над 77 милиарда дина
ра и 21 иска за трайни об
оротни средства.

Въпреки изразеното за
доволство от дейността на 
Фонда за насърчаване раз 
витието на изоставащите, 
констатирано е, 
още съществува грлямо ра 
змимаване между желани
ята и действителните пот
ребности от една, и об- * 
щите условия и възмож

на.
Изтъкнато е, че през по 

следните (1986 и 1987) две 
години за кредитиране на

Все още няма прецизни 
данни за последиците от 
това природно бедствие. А

иа

те с години не ще могат 
да се преодолеят, защото 
на много места поройните 
реки .Мурговица, Дучевач- 
ка и др. не са щадили ни
кого:

В АКЦИЯТА „С ПРОДУКТИВНОСТ И ПЕСТЕНЕ 
ДО ЦЕЛИТЕ НА СТАБИЛИЗАЦИЯТА''

Скромни резултати Най-плодородната 
иа Лужница е унищоже
на — от градушката 

„унищожени 1 200 ха, а от 
наводненията още 300 
Нивите са засипани с ча
къл и скални маси. Свла-

ни хора, ни къщи,част
ни посеви, 
пия.. . На

В Южноморавски регион само в пет от три
надесет общини се води акцията „С продуктив
ност и пестене до целите на стабилизацията", ко
ято преди няколко години раздвижи Съюзът иа 
синдикатите с цел да се стабилизира стопанство
то, ща се увеличи производителността иа труда и 
по-икономично да се стопанисва. Междуобщин- 
ския съвет на Съюза на синдикатите констатира, 
че в повечето общини акцията е заглъхнала. Най- 
-добри резултати са постигнати в общините: Ле- 
сковац, Враня, Лебане и Прешево, а известни ре
зултати са постигнати и в Босилеградска и Вла- 
дичинханска община.

ни механиза- 
много места е 

конфигурация 
на землището, свлачища 
са изменили пътища...

че все са
изменена

ха.

Трудовите организации 
в Бабушница не са рабо
тили

•чища са прекъснали реди- 
цац пътни направления. За 
гинали са 72 глави доби
тък (без Радининце, 
ето

пости, от друга страна. 
Предприети, са мерки и 
програма

на 27 оюни, а от 28 
работят на пълен оборот. 
Полеказа съгласувано 

развитие на изоставащите 
предстоящия период.

до ко-
до 28 юни рще не се 

е стигнало). Повреден 
допроводът Любераджа — 
Ниш, и частично

се възстановява
живота и в други селища, 
но за нормален живот с 
твърде рано да се говори-

Ст. Николов

в е во
М. М.

Ст. Н. е отнес-
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РАЦИОНАЛИЗАЦИЯТА В ОРГАНИТЕ НА ОБЩИНСКА 
ТА СКУПЩИНА В БОСИЛЕГРАД ДИМИТРОВГРАД

До 1990 година 

— градоустройствен одаиЗасега безрезултатно
В органите ма управлението към ОС в Босилег- спре прекомерното израз- 

рад сега раоотят 97 души (без работниците в Секретари ходване на средствата не 
ата по вътрешните работи, Общинския съд и Общии- бива да се забрави, че те- 
СК»Я Щао по териториална отбрана), а според крите
риите на Скупщината на СРС нуждите можат да задо
волят 88 работници. В ИС на ОС подчертават, че пре^ 
комерното число работници ще се намали до края на 
годината.

Има изгледи в 1990 год. 
Димитровград на павлезне 
с нов генерален градоусто 
кствеи плам. Старият от
давна е надминат, а от ня-

милйона динара за израбо 
тка на генерален градуст- 
ройствен план. Тази отго
ворна задача ще се довери 
на Завода за урбанизъм в 
Ниш, тъй като тази орга
низация и организационно 
и кадрово найдобре ще се 
справи с нея- 

Както беше изтъкнато, 
след из готвянето на гене 
ралиия градоустройствен 
план ще се пристъпи към 
изработка на детайлен и 
пространствен план, от ко 
ито се чувствува голяма 
нужда.

на хората трябва не са- 
зн конто оказват услуги 
мо да намалят числото си, 
но да се оспособят и по- 
качествено да работят. В 
този смисъл е изготвено и 
решение за организиране
то на общинските орга
ни на управлението, в ко 
сто по-прецизно се уточ
няват компетенциите им.

колко години насам, пора
ди липса на такъв, градо- 

въпросиустройствеиите 
се разрешава от случай до 
случай. В последно време' 
тази задача изпълняваше
Изпълнителния съвег па
Общинската скупщина.

На последната сесия на 
трите съвета на Общинска 
та скупщина в Димитров
град делегатите гласуваха 
да се•одобри сума от 300

Становището на 
то заседание на ЦК 
СКС за намаляване 
лото- на административни
те работници с 10 на

Осмо- на населението в общини 
те, в органите на управле
нието в 
изготвени въз основа броя 
без посочените служби и 
органи) трябва да работят 
88 работници. Следовател- 

въз основа тези кри
терии и приетата общин
ска програма, девет души 
са „прекомерни”. В Изпъл 
нителния съвет на Общин 
ската скупщина подчерта 
ват, че задачата ще се ре 
ализира до края на годи
ната. Запланувано е шест 
души да заминат в пен
сия, а останалите три да 
получат работа в органи
зации е общината. И в 
единия и е другия случай 
на. техните места и трудо 
ви задачи не ще се прие
мат нови работници, 
на стопанисване, когато 

В затруднените условия 
рационализацията и мама 
ляване числото на адми
нистративните работници 
е един от начините да се

на
чис- общииата (пак

сто
до края на този месец бя 
ха единодушно приети и 
в Общинската

Очаква се проектореше
нието да обсъдят и прие
мат делегатите 
края на този месец.

скупщина 
Босилеград. Делегатите

но,
па ОС дов

М. А.й приеха и конкретна про 
грама за намаляване чис
лото на заетите в общинс
ките органи на 
нието. Вербалната 
крепа обаче не се прило
жи на практика. Програ
мата, която прие ОС не 
се реализира и числото 
на заетите в органите 
ОС не е намалено.

В. Б.

управле- 
под-

ПО ПОВОД ПРЕДСТОЯ 
ЩИТЕ БОРЧЕСКИ ПРАЗ 
НИЦИ

Централно 

тържество 

в Петърлаш

на

Понастоящем в органи
те на управлението към 
Общинската скупщина ра 
ботят 97 души (без 'зае
тите в Секретариата по 
вътрешните работи, Общ- 
инскля съд и Общинския 
щаб по териториална от
брана). Според критерии 
те на Скупщината на СРС,

Тазгодишните борчески 
празници — 4 и 7 юли — 
в Димитровградска общи
на ще бъдат ознаменува
ни преди всичко трудово 
и ‘в духа на икономическа
та стабилизация-

Деня на бойците 4 юли 
по традиция се ознамену
ва с полагане венци и цве 
тя на възпоменателните 
плочи в местните общнос
ти п на сградата па осно
вното училище в Димитро 
вград в навечерието ма 
празника. Същата вечер, 
па 3 юли в село Пстърл-. 
аш участниците в марша 
до там, заедно с населени
ето и местното дружество 
па бойците организират 
културно - художествена 
програма, в която учаегву 
ват членовете па КХД „Ге 
орги Димитров” при Цен
търа за култура в Дими
тровград.

На шести юли в село Се
нокос местното дружество 
па бойните и общество!ю- 
-пол мтичсск ите организа
ции организират лагерен 
огън. На -следващия дои, 
седми |0ли, представители
на организацията на бой
ците от Димитровград, ме 
стиото дружество и обще
ство! 10-1 юл ити чсс к итс ор-

ДВА СЪБОРА НА ЮГОСЛАВСКО-БЪЛГАРСКАТА | 
ГРАНИЦА НА 10 ЮЛИ ТАЗИ ГОДИНА .

В Стрезнмнровци
ТЪРЖЕСТВЕНИ ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИ
ТЕ СИНДИКАЛНИ СЪВЕТИ ПО ПОВОД 27 ЮНИ 
— ДЕНЯ НА САМОУПРАВИТЕЛЯ

В ДИМИТРОВГРАД Традиционният граничен събор на население
то от Сурдулишка община (СФРЮ) и Трънскн 
край (НРБ) ще се състои на 10 юли т. г. в Стре
ли мировци. Съборът ще бъде открит в 7, а закрит 
в 19 часа. За идване на събора на югославски гра
ждани е достатъчен само личен паспорт.

На събора ще се продават стоки за широко 
потребление, сувенири, кнпгн, грамофонни плочи 
п пр. ще бъде изпълнена подходяща културно- 

-забавна програма с участието на известни естрад
ни певци и културно-художествени дружества от 
двете страни.

Общинският синдикален съвет присъди на 
примерни работници и дейни синдикалисти от тру 
довите организации 5 емблеми, 5 дипломи и 6 
благодарствени грамоти. Признанията връчи пре
дседателят на Общинския синдикален съвет Адам 
Георгиев, който произнесе и реч за значението по
празника.

Съюзът на синдикатите в Сърбия е присъдил 
на Синдикатите паграмота със златна значка 

Слава Тодоров, председател на Общинската скуп
щина. /

Край Долни КриводолБОСИЛЕГРАД

Съгласно подписания протокол за гранични 
събори между комисията \за гранични събори при 
Общинската скупщина в Димитровград п съотве
тната комисия при Окръжния народен съвет на 
София — НРБ, първият тазгодишен граничен съ
бор между населението от двете страни на Тази 
част от щгославско-българската. граница щс се 
проведе па 10 юлп па граничната линия край се- 
до Долни Криводол. Ма събора ще бъде изнесена 
съвместна културно-художествена програма,, а 
ще бъде продавана и стока от широко потреб
ление.

Признания на най-добрите
па: Райчо Иванов, работ
ник п „Слота", Райка Йо- 
йич, работничка и цеха яи

На тържествено заседа
ние на Общиския синди
кален съвет, на което док
лад за значението на 27 
юни — Деня «в самоупра- 
вигеля изнесе 
тровя, председателка на 
ОСВ, бяха връчени призна 
ния на най-добрите само- 
управители в общината.

сушене на овощИя и. зеле 
пчук, Иван Миланов, „Сло 
та", Иван Христов, работ
ник в Горската секция,
Вапе Симов, работник в 
цеха за производство па 
чорапи, Биляна Стоимепо 
на, работничка в цеха па 
Електрсшиа промишлено- мсстноста „Изворище" кр 
ст, Светлана Пасена, рабо .Сенокос. Полагане на 

в Елсктро-Босна,
Милорад Николич,

Василка По-

гапизации организират но 
лагапс па венци от свежи 
цветя ||а спомен-белега в

^а,идване ма събора освен личен паспорт дру
ги доументн не са необходими. От отговорните в 
Самоупрапителиата общност за пътища узнава
ме, че за събора що бъде оСпособен пътя от Мо- 
1шцп до Вълковия по новото трасе, което значи
телна ще облекчи отиването иа събора с мотор
ни превозни средства.

Всеки водач па моторно превозно средство 
трябва да плати за иракниг' 5 000 динара н да 
сложи на колата означение „С”.

На Сотир Сотиров, .ръко 
водител' иа цеха за сушс- 

зеленчук бе-, 
със

не овощИя и 
ще връчена Повеля 
златна значка, с..която

тничка цветя и организирано оз-
МНЛ1-1-

пионер, Мил е Христов, ра- памспувапс иа Деня 
ботник в „Слога" и. Сте- въстанието в- СР Сърбия

сс организира и'в Желю- 
ша и Тръпско Одоровци.

па

удостоен от Републиканс-
синдикалеп съвет; Об- фан Божилов, преподава

тел в основното училище 
„Георги Димитров" п Бо
силеград.

кия
щинскияг синдикален съв 

с благодарс-
А. Т.I

ет е удостоил
грамоти следните ли

А. Т.В. Б.
твени
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пппизвадствп самоуправление^
В БОСИЛЕГР АДСКА ОБЩИНА БЕЗРАБОТИЦАТА СТА
НА ВСЕ ПО-ОСТЪР ПРОБЛЕМ

стопанство
ПРЕД ЛЕТНИЯ ТУРИСТИЧЕСКИ СЕЗОН

Редовна подготовка 

в „Балкан - Компас"
Само двадесетина 

късметлии"п година до края на май орга- 
■■изядохте па сдружения труд приеха на работа само 
20 пови работници, докато четири души намериха ра
бота в дребното стопанство. Без работа чакат и над 
70 вишисти и полувишисти.

От началото на гази

Напук па икономическа 
криза, броят на транзит
ните туристи, конто отп- 

ч ват по търговия в Истан
бул, се увеличава в срав
нение с миналата година. 
А миналата година всяка 
събота и неделя около обе 
кта на „Балкан” на грани 
цата имаше „панаири”. За
етите тук едвам успява
ха да се справят с брой
ните гости. Мнозина от 
тях са останали необслу- 
женн. Поради това „Бал
кан” беше и критикуван.

Взета ли е поука от това 
и какво се предприема за 
повишаване качеството па 
услугите?

— За шоппнг-туристнте 
сезонът трае цяла година 
— изтъква директорът на 
„Балкан” Илия Петров.

жба па Туристическия съ
юз на Сърбия, чиито пред
ставители „Балкан” обезпе 
чава безплатни помещен
ия, телефон. * Същото се 
обезпечава и за представи 
тели на Туристическия съ
юз от Ниш. „Балкан” се е 
свързал с бройни туристи 
чески организации от Сър 
бия, особено с ОСТ „Ту
ризъм” "В състава на „Ком 
пас”. Както изтъкват 
„Балкан” значително подо 
брение се очаква след ка
то всички обекти па гра
ни ч по-п ропусквателпия пу 
икт „Градина” бъдат пус
нати в* действие. Тогава 
значително ще се намали 
натискът върху обектите 
па „Балкан”, понеже голя
ма част от работите ще 
поеме митницата.

паВ ход е уреждане 
последните формално©*

жсмия труд в общината, 
работа около 50 стажанти, 
които до края на година 
та трябва да приемат на 
(според 
пия та).

Всред нетрудоустроени
те най-много има неквали
фицирани работници -631, 
полуквалифицирани — 50,

Въпросът -та трудоустро 
и Босилеградска

ти — допроектиране — 
след което ще започне 

„Га- 
Тези

явалето 
община понастоящем е 

най-острите в об-
рсконструкция на 
циното” кафене 
дни Общинската скупщ 
ши*, продаде 
кан” част от кафенето,

един от законопредлиса-В списъците на•щииата.
СОИ за трудоустрояване 
сега има най-много нстру- 

1400

на. „Бал-

чийто собственик беше доустроени лица 
души. Сега пристигат пови 
и това число ще се увели

тя. така че сега цялата 
сграда с собственост на 
„Балкан”. Както изтък
на Илия Петров в на
чалото на септември 
най-късно ще започне 
реконстукцията.

в

пове-СОИ за трудоустрояване във Враня на
от общината оказва различначе безработни лица 

материална помощ и сигурност. Така например от 
Иова година до края на май на 40 безработни ро- 

968 хиляди динара. Според за- 
конопредписанията те получават една втора част 
от стойността на загарантирания личен доход в 
общината — през първото тримесечие в Босиле
градска община този личен доход бе 88 874 ди
нара. За здравна защита на 609 нетрудоустроени 
лица и членове на семействата им получават, я 
онези, които имат най-малко трета степен и оне
зи на които е престанало трудовото отношение на 
(по тяхна вина) през това време СОИ е изразход
вала 626 хиляди динара.

дилки са заплатени

слсд прокарване на ново 
трасе па пътя- В „Балкан” 
считат.
на градоустройствения 
аь: за граничния преход съ
ществуващите обектите на 
„Балкан’’ са пренебрегнати 
и така са отсечени от шосе 
тс^ (което е заградено). Ре
публиканският комитет за 
съобщения е съгласен да 
сс поправи грешката, оба
че в Републиканската са- 
моуправителна общност за 
пътища, въпреки договора 
нс сс съгласяват с предло
женото решение — напра- 
во включване и изключва
но от шосето. Сегашното 
положение' отрицателно се 
отразя»?, върху стопанис
ването и на обектите на 

35—50

че при изработка
пл-

с трета степен, квалифи
цирани и висококвалифи
цирани работници работа 
чакат 248, докато с четвъ
рта степен, т. е. със сред
но училите в списъците 
има 402 души. Ако, както 
често се казва, не загрн- 
жава числото на неквали
фицираните 
(понеже мнозина 
не искат да се занимават 
със земеделие), въпросът 
във връзка с младите кад
ри с виеше и полувисше 
образование е доста остър. 
Работа търсят 24 души с 
виеше и 49 с полувисше. 
Веер полувисшистите най- 
-много са преподаватели — 
26 души.

Една от по-значителните 
възмножности за трудоус
трояване в общината е от
криването на строещия се 
цех за производство на сп
ортна конфекция- Очаква 
се тук да получат работа 
към 400 души. Но, тъй ка 
то в списъците на СОИ 
за трудоустрояване няма 
текстилни работници и ко 
нфекционери ще се нало 
жи трудоустрояването да 
стане чрез преквалифици
ране.

От друга страна възмо 
на сдружения

чи.
жностите 
труд са ограничени и съв
сем е сигурно, че всички
те безработни не могат да 
намерят работа в община
та (за относително 
време). За трудностите 
тази област свидетелству- 
ват повече факти. От нача 
лото на годината до края 
на май работа получиха 
само 24 души, от които че 
тири в дребното стопанс
тво. Ако трудоустрояване
то продължи с този темп, 
под въпрос са плановете 
на организациите на сдру-

късо

работници, 
от тяхИзолиран е, засега обектът на „Балкан-Компас” на 

границата
границата и то от 
на сто. Но и покрай това 
в „Балкан” очакват, че

Всеки разговор с отго
ворните от „Балкан" неп
ременно „се върти” около 
реконструкцията на грани 
чния преход и последици 
те за обекта на „Балкан”

Всяка година, през март 
месец се обсъжда оконча 
телнната равносметка и 
се правят планове за пре
дстоящия сезон. Общо взе 
то, нищо особено не * се 
мени.

предстоящият туристиче
ски сезон ще бъде по-до
бър от миналогодишния-

А. Т.

Подготовката е редовна, “ 
а това значи, че обекът е 
уреден (и още се урежда 
ежедневно). Това преди 
всичко се отнася до тури 
стическо-комерческата зо
на на границата, където

НА 2 ЮЛИ Т. Г. В СУРДУЛИЦА ЩЕ БЪДЕ ПОЛОЖЕН

ОСНОВЕН КАМЪК НА НОВ ЦЕХ
е уредена околността на 
обекта, "поставени са висо
коговорители, подобрена е 

система. цеха ще бъдат приети 215 
работника.

Проектосметната Стойно 
ст на цеха е 26,7 милиар
да динара. За основни сре
дства ще бъдат изразход
вани 26,2 милиарда дина
ра, 400 милиона са оборо
тни средства и 75 Милиона 
динара ще бъдат вложени 
в обществения стандарт 
на работещите (с една 
част от тази сума ще бъд
ат построени жилища за 
специалисти).

ф Новият цех ще работи в рамките на ООСТ 
„Пети септембар” и ще произвежда 850 000 микромо- 
тори годишно % 215 нови работни места

вентилационата 
За тези дребни работи са 
изразходвани около 30 ми 
лиона динара. Проведени 
са и така наречените „сту 
дийни пътувания” 
заетите в обекта да

та система на около 60 000 
коли.

На 2 юли т. г. в Сурдулп 
ца ще бъде положен осно- 

се вен камък на нов цех на 
основната организация на 

_ _ сдружения труд „Пети се-
пътниците. Определен бр- птембар”. В новия цех го- 
ой са изучавали и чужди 
езици. Очаква се през то
зи сезон информирането 
на туристите да бъде по- 
-добро, още повече, че в 
обекта на границата ще 
има и информативна слу-

с цел
В. Б.

подготвят за оказване на 
по-качествени услуги на

Бъдещият цех на „Пети 
септембар” е най-голяма- 
та стопанска инвестиция в 

дишно ще се произвеждат Сурдулишка община. Ог 
850 000 микромотори за него се очаква да даде го- 
,/Юго-флорида”.. Годишна- ,лям принос за стопанска
та продукция на цеха ще то развитие на общината 
бъде достатъчна да се ко- и за смекчаването на иро 
мплектува микромоториа блема с безработицата. В К. Г.
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ствунането ма СК. Какви —- сега може само 
да се предпоставя, защото с пазарното сто
панисване, с „отражението" му на съвкупния 
живот, пък и на политическия, а в тези рам 
ки п на партийния» все още нямаме по-зна 
читслен опит. Теоретическите разработки 
вече станаха ежедневна задача — как СК да 
се приспособи към новите условия. Затова, 
изглежда сериозно предупреждението, което 
тези дни се чу (а остана незабелязано и в 
информационните средства) в разисквания
та на заседанието на Председателството на ЦК 
на СК в Черна гора по проектоакционната 
програма за провеждане на становищата от 
конференцията на черногорските комунисти 
— най-малко имаше идеи за обнова на Съю
за на комунистите.

Третата реформа
к , ваше м*алко

това искане. Сетне минахме върху изготв 
яне на проектоамандманите в Конституция
та М как публичното обсъждане за тях те
чеше, спектърът ма исканията се разшпр 
яваще и се стигна до политическо станови

ще, . че при окончателното дефиниране! па 
конституционните промени трябва да бъдат 
зачитани п ония предложения, от публични 
те разисквания, които не са залегнали в 
амандманите, ако са подкрепени с убедител 
ни аргументи. Това вече предвестява по- 
дълбоки конституционни промени, а с това 
и в политическата система, а плюс това все 
по-често н по-гласно се търси да бъдем гото
ви за по-цялостни, по-съществени промени в 
цялата Конституция- Очевидно е, че с кон
ституционните амаидмани не може „да се 
покрият” всички политически потреби и 
причините за още по-дълбоки промени в 
политическата система, форми в политичес
ката система а по-малко за работата само на 
дефинирането па конституционните аманд- 
манп.

ритичното приразглеждане на множес 
твото аспекти в нашето общество, си
лно подтикнато от нзостряващата се 

криза от преди няколко години, сега вече 
мина във фазата на оформяване на повече 
или по-малко цялостни идеи и проекти за 
промяна на неблагоприятното положение в 
отделни негови жизнени области. Все пове
че' се ускорява ритмът на обществените про 
мени. Първите плодове на критичното съз
нание вече узряват. От предишното, в на

чалото съвсем тихото, а сетне все по-глас- 
ното търсене на промени в обществото, в 
политическата му система, стигнахме до от
кровено искане и енергични становища за 
нужност от реформа — засега в политичес
ката и стопанската система. Поправо, не та
ка отдавна ние имахме една реформа — ре
форма на образованието, но същзта, все 
пък, обхвана относително тясна област на 
обществения живот и свидетели сме, не по
стигна кой янае каквп резултати. Тук за нея 
п не става дума.

повече време да установим точ
но

!

Надеждите нещо по-бързо да се мени 
в тази област са нереални, пък и неприем
ливи. Какъвто и да е радикализмът когато 
му не е време може да бъде само вреден 
обаче радикалността се поставя като 
на деня. Може да се надяваме, че в близко бъ
деще ще имаме и концепт, платформа 
реформи в Съюза на комунистите. Не 
имаме „велико тройство” (нашите

тема

за
за да . 

• по-нови
промени са възнак на това) — три либера- 
лизации, три демократизации (на стопанския 
живот, политическата система 
партийния живот) и три реформи, 
сме обективно 

-^СК и да бихме

и вътрешно- 
но че

принудени и на обова 
останали последователни 

историческата му роля и да деблокираме се 
гашните, в много отношения, големи ограни 
чеиия в осъществяване на авангардната 
ля па работническо-класовата

на
Казахме, двете реформи вече въведохме 

и влезнахме в голяма работа за провеждане
то им. Подготовката за конституционни про 
мени, с която трябва да създадем основа 
за по-дългосрочни реформи на политичес
ката система, е в напреднал етап. Също така 
обнародван е концептът за реформа на сто
панската система. Най-гол яма част от зада 
чите трябва да се изпълнят до края 
дината.

на
Идеята -да реформа па стопанската сис

тема, също така, измина определени етапи 
ма „естествена ферментация” и вече прера 
ства в конкретни предложения за радикал
ни промени. Първото тяхно ясно предвествя 

ване са така наречените три либерализации 
(ма цените, на валутния пазар и на вноса).

ро-
комунистичес-

ка организация в Югославия.

Илия ДЕСПОТОВИЧ
на го-

Промените, все пък, текат бързо, може 
би и по-бързо отколкото се надявахме и от- 

колкото можем и психологически да ги прео 
долеем. Дълбочината и размерите ма обще 
егвемата криза, икономическите, социални
те и политическите неволи в обществото, 
жизнените затруднения ма народа, критич
ният дух на работническата класа п па чле
новете па партията, а съвсем сигурно и шпро 

чината па реформите в политическата и сто 
папската система, неминуемо налагат иска
нията за по-дълбоки промени и в самия 
Съюз па комунистите — по-точно за рефор

ма па същия- Много факти говорят, че Съ
юзът па комунистите може да остане и от
стои като авангардна обществена сила, са
мо ако собствения си идеен фонд обогати е 
пови идеи, които са па вълната па обектив
ните демократически и цивилпзаторбкп про 
мени, ако обнови своя метод па работа и 
действуваме и, пай-сетпе, ако извърши по- 
съществена сбцпалпо-класова обнова на сво
ите членове. Същината па обновата на СК, 
за която се определи Конференцията на 
СЮК, подразбира негово засилване и с нови 
идеи, с нов метод па действуваме и опреспя 
пане с пови членове.

Засега, обаче, в политическо-общителния 
жаргон още не е промовирана третата ре
форма — реформата на Съюза на комунис- 

. Действително, първото становище па | 
Конференцията на СЮК изтъква становище 

обновяване на СК, което етимологи-
значепис

АКТУАЛНО
тите

Игра с огън;
то за

чески е близко на това или има
реформата. Изглежда, обаче че рс-както и

- формата подразбира нещо по-радикално, ; 
по-всестранно и по-дълбоки начинания в кор* 

който трябва да се обнови. Следей- 
досегашното „развитие” на 

идеите за предходните две реформи,
денят когато щс се появи и концептът 

за реформа (или реформи) на Съюза па ко
мунистите или в Съюза па комунистите.

I

ТИТОВА Югославия е най-голя 
ма придобивка 
революция- Защото без Югосла
вия на тези пространства не би 
имали-мито социализъм, нитосво 

' бода, пито равноправие, пито мир. 
Оттам лесно* може да се разбере чу
вствителността на всеки югославя- 
ПП11 към всяка постъпка и идея, е 
които се застрашава тази придобий 
ка. Може да се разбере и загри
жеността ма югославските граж
дани към явленията и поведени
ята, които веех повече

пуса, 
ки логиката на на югославската

ме е да
лече

Опит с тези „финсси” вече имаме. Още 
пи за това дали у пас ее пряспо сещаното 

криза в обществото или криза па общестио- 
слодоватслно, общество в криза, бяхме 

почнали дори да се делим на две „течения 
— ония, които смятат чс е „криза и общес- 
твото” и ония» които 
за „криза па обществото". Не така лесно и та 

бързо, най-после приехме и -ее съгласих-
обществото .

ТО,

смятат, че се касае полу
чават масови и организирани фор
ми,ка а представят се като нова 
вълна на демократизацията на 
обществото. ,

Времето, казват, е най-добрият съдия. 
Обективно, и идеята за реформата (рефор
мите) в Съюза па комунистите вече по-дълго 
узрява, защото всичко си има свой „естес
твен ход”. Всяко залитане, всяко прескача
не па историческите етани се връща като 
.бумеранг. Исканията за реформи в СК, обск 
гивно, ще се радпкагитират с течение па об 
щит е обществени промени. Преди всичко 
ориентацията към пазарна икономика ще 
търси съществени промени в метода па дей

касае за „криза паме, чс се
След това, дори и много, експлоатирахме та
зи синтатма. Понякога в това И прекалявах
ме, а не са малцина и опия, които наблягай 
ки на тази квалификация Д°РИ генерално 

нашето общество и неговите ико- 
развойни и дини

Защото, ако един младежки ве
стник без пречки с месеци води 
антиюгослпвска, антикомунисти
ческа м антпармейска кампания

оспорваха 
номически, политически,
лизаторски постижеиия•

подобно „ставаше’ 
политическата

и с
система". ТрябПо-кър но нещо 

„промените в
(На 2 стр.)
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ИА СЪНЬИЯЦЕНТРАЛНИЯТ КОМИТЕТ ИА СК

Слободан Милошевич

Исторически и социални абсурди
на СКреформа, която членовете

при това Комферсн- 
отношепие па задачите,

чсск1т, културни интереси па своя 
национализъм. В усло 

без пея.
Изминалите две години от Кон

греса досега' представляват тру
ден период и живота на Сърбия 
и Съюза на комунистите в Сър
бия, въпреки 
шо общество. На Конгреса на ъъ- 
юза на комунистите в Сърбия 
поехме задължението 
принос за разрешавано на криза
та, която захвана Югославия, нре 
дн всичко с решаване" на пробле- 

обременяващн Сърбия. Но- 
най-големите проблеми.

търсят, като 
цията по
КОИТО утв'1,рди ръководството 
Съюза па комунистите отиде кра- 

палред по отношение па пре
подобни събрания- Тя

народ, не е
пнята па криза, макар и

патриотизъм. В условията 
и без пея» това

на
топа е
па криза, макар

патриотизъм и съставна част па 
борбата за равноправие и прогрес 

всички народи и пародии

че и на цялото на- ?кае дп шиите
предвидя» в случаи па нереализи- 

пе па реформите до кроя 
одииата, предприемане па стату

и-арии мерки, които следователно 
пключват и извънреден конгрес с 

политичес-.

ние 
да да дом папа на

Югославия-
Поради те:ц| компромиси и пре 

цубеждепии между другото реша- 
проблемите в Сърбия е 

(.>11 ло трудно, стеснявахме се да го 
■порим п за своите трудности, а 
понякога и за своите успехи. За 
такива- неща се говореше ло домо- 

кръчмите, канцелариите, мс- 
прпятсли, па публично рял- 

Тозп неоснователен страх и 
нпфериориост видимо пи на

пускат, макар и 
рзо.
та свободно да се изправим сре
щу трудностиге и решенията.

напето па цел да се оси,шестват 
ки и кадрови условия за реализа
цията на тази реформа.

Следователно, не трябва да се 
остави място за никакво недоуме- 

когато става дума да реши- 
нужните

М11ТС,
каза .се, че 
следователно п нап-големпте зада- 

Сърбия, се отнасят до нко- 
коистнту- 

Косово. На-

чи за
номнческнте промени, 
ционните промени и 
истина те не са отделни цялости,

пето,
жду
ко.
тази

пие,
мостта да се изпълняткоито мотат да се решават автоно- 

незавпеимо една от друга. На 
показа

икономически и политически про
пялото общество. А и да

Слободан
МилошсвнчМНО,

против, твърде бързо се 
че не може да решим

недостатъчно бъ- мени в
запази Югославия от антиюго- 

славство и'антисоциализъм, които 
съживи всяка паша мърка, особе 
по несъгласие.

Съюзът на комунистите на Сър
бия ще бърза да осъществи и про 
грамата на реформата, чиито бе
лови са известни и приети в об
ществеността. А и ще направи вси 
чко да даде свой принос за рефо
рмата в Югославия, коятс трябва 
да даде възможност за материал
ен напредък и равноправие 'меж-

Но очевидна е мобилизации темито един 
икономически проб-

кси, икономически, идеологически, 
национални. Икономически, че со 
цпалпзмът ме върви с пазара, че 
пазара означава връщане към ка 
питалистическпя начин на произ
водство. Идеологически, че всеки 
ред в държавата и обществото 
нужно означава сталииизъм. Раз
витите капиталистически страни

съществен 
лем без промени в политическата 
система, а. ни Косово без крупни 
икономически и политически пох- 

естество. Всп-

Доколкото до серешенията 
лтнася те са, както се вижда, 
ход. Но всички виждат и това, че 
решенията, без оглед колко моби
лизират Съюза па комунистйте на 
Сърбия, зависят в крайна сметка 
ог похватите, които трябва да се

’ и
ог системновати

чките три крупни задачи са в ход. 
Раздвижен е огромен механизъм
за тяхната развръзка.

Първо, приехме Програма за 
стопанската реформа.

имат по-голям ред и в държавата, 
п в обществото, па не само 

Второ, конституционните про- поради това не са сталинистки, но 
мени започнаха, а в сегашния мо-

ч е направят на югославското равни
ще, в цялото общество, за което 
зсички сме отговорни заедно, 
този смисъл охрабрява настоени: 
его на' делегатите от всички кра
ища на Югославия на неотдавна
шната Конференция на Съюза на 
комунистите в Югославия, които 
з най-голямото си мнозинство тър 
сеха промени във всички области 
ма обществения живот, с изразите 
лното си съзнание, 
успешно да се осъществят 
ако, бъдат направени в цялата ст
рана. Заключенията на Конферен
цията в огромната си част съдър
жат изискванията за обществена

Втехните парламентарни демокра- ту хората и народите.мент предстои тяхното решаване 
докрай.

И трето, Косово

цип представляват политически 
идеал на мнозина в нашата Стра
на загрижели, че редът щс ни ог- 

миналата година дойде на дневен раничени свободата.
Националният комплекс е мо

же би най-голям. Той изразява ,по 
бия се мобилизира да решава про грешното убеждание, че всяка бо- 
блемите, които отдавна не дават рба за интересите на сръбски па
на Сърбия да диша. През изтек- род е равна, както и национали- 
лите две години особено се пока- змът. Вероятно затова е необходн 
за колко е абсурдно, че Сърбия 
да бъде зачислена към всестран
но богатите и с огромен брой 
млади и учени хора да бъде ико-

През изтеклите две години е 
раздвижено решаването на проб
лемите в Сърбия, които в предни- 
шните години често не са могли, 
т понякога не са искали да се ре
шават. Убеден съм, че предстоя
щите две години, при условие да 
останем така мобилизирани, ще 
цадат първите резултати на тези
усилия-

окончателно

ред и в Сърбия, и в Югославия*. 
Съюзът на комунистите на Сър

че те могат 
само

мо постоянно 
поне докато това предубеждание 
ме се отстрани, че всяка борба за 
и ко! юм йчески, социални,

да се подчертава.

(Р разискванията на заседанието 
на ЦК на СК в Сърбия, 22 юни) ^полити-

номически неразвита, и то .не по 
отношение на някои европейски 
държави, но и по отношение на 
някое югославско средно равни- доказал се антикомунист и враг 

ма Югославия и после по канали-
ската арена и да му нанесе под- 
молни удари..

Тези думи и предупреждения 
на Кардел имат актуална стойно
ст точно днес. Имат основа в на

ще. граАбсурдно е също така Сърбия 
след толкова вековни борби за те па Югославската радио-телеви

зия, (без съгласието ма нейните 
членки) го рекламира по Европа;запазване на своя национален иде 

нтитет и независимост днес тряб
ва, да се бори за права на основни 
функции на държава в окончател
но установената социалистическа 
и равноправна общност на.югосла 
вските народи. И най-абсурдното 
е, че за това, за което говорехме, 
че в сърцето на Сърбия тлее ог
нище на преследване, и тероризъм 
над сръбския. народ, като че ли 
сме в Средния век и сякаш се 
намираме в цивилизация, до коя
то още не е досегнало гражданско 
то общество (с политическа и материална под- Всеки спортюнизъм и пасивно

^ ‘ крепа, покрай другото, и на един наблюдаваме на такива изяви наПолитиката, която доведе до 1 _ ^ .. от наи-изтъкнатите усташки ли- „демокрацията не е нищо друго,
такива исторически и социални дери). ако една авторитетна лич- но играене с огън с възможни т> 
а сурди, тря ва първо да ъде от рост от Европа (Западна, разбира следицн и пожари, които не може 
странена, за. да се учреди нова, се^ т рси ИНТервенция и санкция да потушат само пОжарникарски- 
която тези аосурди ще отстраня-^ срещу Югославския затова, че уг- те служби.

нетява неговия народ (?!); ако ця- 
През изтеклите две години бя- лата Република се вдига на крак

в защита ма трима граждани, за
които се съмнява, че са извърши- л юни-ята не е вдигнала ръце, 
ли тежко углавно дело (отдаване напротив опитва се да използува 

държавна тайна); ако всяко затруднение в нашето об- 
младежката трибуна се доведе щсство.да се.появи на политиче-

ако се разпространява нетърпели- нашия опит, в нашата обществе- 
вост между-хората и на улицитеС на и политическа практика, пък и 
се пресрещат и тормозят армей- в Програмата на СКЖ, където се 
циге от ЮНА и националистите предупреждава, че „такъв дестру- 

ктивен дребнобуржоазен 
зъм и абстрактен либерализъм не 

ческа характеристика и знак за представляват иникаква самостоя- 
прииадлежността към Югославия телпа обществена и идейно поли- 

тогава това не е демокрация, тическа сила, 
това с буржоазна комтрареволю- претходиик 
ция!

от юг; ако се предлага нова конс
титуция без мито една социалисти анархи-

ОГЪН
но настъпват като

на други антисоциали-
(От 1 стр.) етически сили".

Саво Кържавац

ва.
Едвард Кардел по един подо

бен повод бе казал: „Контрарево-хме в стълкновение с политиката, 
която често ни спъваше в иконо
мическото и социалното развитие. 
И може да се каже, че ние едва 
сега се освобождаваме от компле-

но

на военна и
на



Комунист 3
СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА

Подкрепа на реформата ПРЕКОМЕРНО ЧИСЛО ТРУДОУС 
ТРОЕНИ

На конференцията за печат, на 
която журналистите бяха осведо
мени за документа „Основните 
становища за водене на активна 
социална политика във функция 
на стопанската реформа” говори
ха два члена на Комисията за въ
проси нс областта на стопанската 
реформа — д-р Юрий Байец и 
д-р Михаило Църяобърня-

Необходимо- е Дй бъдат нама лени ригорозно 
разходи: и ненужните командиров 
риални

представителните 
, да се премахна! всички мате- 

привилегии, видимо да се намали броят на служебните 
томобили, да се намалят всички видове членски
другото записано в „Основните ста новищг з?. г
литика във функция на. стопанската реформа” .документ, който е 
подготвен от Комисията на Председателството на СР Сърбия по 
въпроси на стопанската реформа.

С преодоляването на идеоло
гическите и останали предразсъДъ 

ав- ци във връзка с дребното стопан
ство, кооперативния и частния се
ктор, ангажираността на чуждес
транен капитал и средства на на
селението, както и с премахване
то на административните бариери 
при силно насърчение на лица,. 

ятия е съществена предпоставка групи и стопански организации, се 
за рационална и еластична разво- създават нови и допълнителни пре 
ина стратегия и делова политика, дпоставки. за разрешаваме на ма- 

о този начин ще се увеличи ефи термалните и социалните пробле- 
касиостта на стопанската дейност ми. Обществото е длъжно да съз- 
п ще се създаде възможност да дава всички ,необходими условия 
се извърши пренасочване към про за развитие на всяка нова иници- 
дуктпвна и рентабилна пазарна атива в областта на стопанската 
стопанска дейност. Въвеждането дейност. Към това трябва да сс 
на печалбата и основаващата се приспособят спешно всички зако- 
на нея акумулация 
материални условия за увеличено дигната, данъчната и землишната 
продуктивно трудоустрояване. За 
това стопанската реформа не мо-

внос ., . между 
активна социална по

Вторият документ на Комиси
ята на Председателството на СР 
Сърбия по въпроси на стопанска
та реформг( е озаглавен с „Основ
ни становища за активна соцнал-

Предишните опити за стоцаски 
реформи не дадоха резултати в тъ 
реенето на отговори на. въпроса 
как да сс освободим от прекомер
ното число трудоустроени, какво 
с хората? На този въпрос досега 
нямахме отговор ние. и остана 
лите социалистически страни. Вси
чко се свеждаше на икономически 
найскъпотс- и най-нерационалиото 
решение: всички някак си да жи 
вуркат за сметка на способните...

политика във функция на сто- 
реформа”. Публикуваме

на
ланската
целия документ..

Стопанската реформа 
динамизнра стопанското 
тие

цели да 
разви-

въз основа на ефикасността 
стопанската дейност. С разши

ряване на материалните възмож-

ще създаде мопрсдписаиия и решения в крона

политика. Как да живят онези, които с 
течение на обстоятелствата оста-

ности на стопанството се създава 
реална материална основа за ис
тинско и дългосрочно разрешава 
не на социалните проблеми. Но 
влиянието на стопанското разви
тието върху развитието на социа
лните отношения, въпреки че е 
решаващо, не може да се предо
стави на автоматизма. Това е ха
рактерно особено за периода на 
кризи и промени в стопанска
та „ и обществена система. Ос
вен положителни социални по-

Обществото трябва да поеме 
разрешаването

же да отстъпи пред временното 
увеличение па безработицата, въп- нат без работа, докато са на пре- 

калифициране или докато не наме 
За тях Комисията

на материалните
реки голямото му социално знаме- проблеми на работниците, 
мие, понеже така биха се загус.:- остават без работа; като за

които 
тази

цел създаде отделен фонд. По то
зи начин не се намалява отговор
ността -па всеки зает за собствена-

рят работа? 
предлага да с; формира фонд, ко- 
цто да се грижи за материалнотоли нейните огромни материални и 

социални предимства.
„жертвите на ре

формата'. Фондът би се формирал 
на равнище на републиката, общи 
ните и общността на общините, с 
това че начинът на финансиране
то на тези фондове допълнително 
бъ се разработил подробно”, каза 
Юрий Байец.

положение на
ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПРЕДРАЗ 

СЪДЪЦИТЕ
та си егзнетенция, пито пък пред
приятията се освобождават от за 

Социалното и обществено по- дължението си да облекчават ра- 
ложение на работещите в стопан- зрешаваието на проблема с допъ- 
ството и обществените дейности лиителната безработица, която се
трябва да зависи само от труда създава чрез отпускане на работ-стижения, неминуемо се явяват и 

сериозни социални проблеми, ко
ито, доколкото не се премахват на
време и по истински начин, могат 
да компрометират и блокират ре
формата. Затова е необходима со
циална политика като съставна и 
неразделима част на стопанската 
и обществена реформа.

Фиктивното 
под натиска на 
предлагане на работна ръка, 
което досегашната система не е 
могла да се противопостави, е до
вело много предприятия пред го
леми трудности, каквито са: загу
ба, намаление 
неправилна представа за трудоус
трояването и производителността 
на труда, нестимулативно възнаг
раждаваме на най-добрите работни 
ци и специалисти, намаление 
конкуретната способност и обща 
нестабилност с неизвестни перс
пективи. Затова намалението 
броя па заетите в много предпри

ет резултатите на труда, а не от ниците с по-ниска производител- 
социалната помощ. Затуй социал- пост па труда. Преустройството на 
ната политика не смее да бъде об- стопанството, включително и пре- 
ременена с грижата за работници- квалификациите, ще създадат въ- 
ге, които са в трудово, отношение, зможност за претворяване на не
материалното и социално положе- цродуктивиия труд в продукти- 
ние на заетите ще се обезпечава вси от обща "полза за всички, 
преди всичко с увеличена ефикас
ност на стопанската дейност и с

„Миналата година, без мало 
граничния оборот, границата ми
наха 15 милиона души. При пред
поставка таксата да бъде 10 хиля- 
д!: динара, (което представлява сме 
тката па едина среден обед в Ска- 
дарлия) ефектите на тази мерка 
лесно может да изчислят. В наша
та икономическа обстановка, пъту 
валете- г. чужбина за съжаление е 
луксозност и трябва да се поведе 
йод данъчни облагания”, каза Ми- 
хапло Църнобърня-

Ползуваното на средствата от 
повишена производителност ма фонда ще сс обуслови от конкре- 
труда, относно: 1) с намаляване тип и оценени според критериите 
на производствените разходи, 2) ма фонда програми по преустрой- 
премахване па излишната работна, ство, за да сс увеличат пкономн- 
ръка, 3) последователно н’ь:знагра- чески ефекти, за които е пеобхо- 
ж дава не спбред резултатите ма днмо временно намаление броя 
труда, 4) утвърждаваме па осно- па заетите. Ползуването па средс- 
всм личен доход, който обезпечава тва от фонда трябва Да бъде обу- 
еггзистепция 11 ,,а най-малко пла- словепо и от частичното участие 
темите работници и пр. Провежда- на предприятията в разрешаваие- 
нето на стопанската реформа ще то на социалните проблеми па ра-

и бот!шиите, конто поради преустро*

трудоустрояване
изкл ючител ното

на

на акумулацията,

ската реформа ще бъдат необходи 
ми по-големите средства.

При обезпечаването на нови 
средства трябва последователно 
да со спазва прннцнНът според ко 
гото стопанството да не се обре
менява повече, но бремето на та
зи защита да се преразпредели въ
рху населението. Защото и по
край реалното спадане на целокуп
ното потребление, дойде до увели
чено и до частично неоправдател- 
по преразпределение. Затова те
зи увеличени социални разлики 
е необходимо да се премахват чр
ез данъчната политика н чрезг 
други начини. За да сс осъщес
твява програмата на социалната 
политика необходимо е, покрай 
съществуващите източници, да се 
установят редица мероприятия е 
реални материални ефекти каквн- 
то са: еднодневни заплащания за 
солидарни цели, увеличаване 
данъците за оборо т, заплащане на 
данък върху реални лихви, въве
ждане па такси за пътуване в чу
жбина п пр.

се отрази по съответен начин 
пърху подобрението па много со- йството временно ще останат без 
циалпи отношения в предирияти- работа. Фондът трябва да създаде

и материална сигурност па работни
ците, конто временно остават без 
работа. От фонда ще се финанси
рат и необходимите за стопанското 
11 ре устройство 11 рок вал I кЬп кат ш.

па

сто, стопанството н обществото 
обцтестис 111 п с де й.» юсп I.

на

Източниците па средства за 
този фонд трябва да бъдат опре
делени от общините н Република
та, а критериите за разпределение 
па тези средства трябва да се ра- 
работят внимателно и преди да се 
внедри, стопанската реформа. „

СОЛИДАРНОСТТА И ДАНЪЦИТЕ

Социалната защита, като и до
сега, трябва да се усредоточн по- 
ради всичко към материално за
страшеното маселеппе, което пс е 
в трудово отношение: децата, сту 
демтмте, петрудоустроепите, помен 
оперите м неспособните. За тази 
цел през иърпи^ етап па стопли-

па

(Следва на 4 стр.)

*



4 Комунист
П^РОТ: ЗАЕМАНЕТО НА РАБОТА

I Загриженост
с малко изоста- 

койчо
„кожарци" само

ч„, чс едни месец преди края ма ад Медицинският център^ ^
1987 """* Па^2о/Х':СОт иа то ГдГт сл;.ая3 не е %, П,лку-

нане. Тяхните оправдалия
лсихо-текстовете.

мо-лататък со-СтатистнкатаТези дни п една от поканите ла 
ппротските абитуриенти, за друта- 

беше записано:река вечер
щипа са търсили
чадото иа годината до тогава ра

намерили 786 ле- резултатите
1 На списъка са и „Автотралспорт-

„Полет", „Ангропромет",

са в
па

ботии места си 
заети (250 с пиеше образование). 

Вспчко това, с фактът,
четири годили са из

работи повече от четири 
специалисти и останали ка 

. Обаче, тъй

реформата Съзирам перспектива. 
Бъдеще светло и хубаво. 
С продупчени обувки, 
п голямо нищо в джоба. 
Но, аз еъм много, мпоГо 
доволен тип ...

чс за мото",
„Тсрмомонт"...последните 

мерили 
хиляди 
дрп, донякъде радва 
като не се

СКРОМНИ ПЕРСПЕКТИВИ

(От 3 стр.) ^
За да се увеличава възможнос

тта за решаване на социалните пр
облеми трябва значително по-реши 
тел па борба да се поведе срещу 
всички облици на разсипиичество 
в обществото. Необходима е ради 
кална програма за пестене, която 
покрай останалото трябва да се 
отцася до: драстичното намалява
не иа средствата за представител
ни разходи, ненужните пътни ра
зноски, премахването на всички 
видове материални привилегии, 
значително намаляване числото ма 
служебните автомобили, намаля
ване на всички видове членски 
внос, намаляване на общественн-

СОИ заНакрая п> пиратския
заемане се информирахме, че през 

основа потреби-

памалява числото па 
СОИ за за-лицата в списъците в 

„ро- емаие, това остава един
икономически

от най- тази година въз
те па работните организации ще 
намерят работа 1100 евидентира- 

Казват, 
обезпечат

Този стих па известния 
кер” поет Бора Джорджснпч 
пай-художествеп начин загатва 
строеписто па младите в града па ,тя живот к 
Нишана. По този повод надникна- община, 
хме в непроменените данни за чи
слото на незаетите в Пирот.

и со- 
по-пата п,пи

но сериозните
па циалпи проблеми в

работа ма IIпротека пи в тяхната картотека.
че е възможно да се

300 нови работни места, а 
Всичките ос-

само
800 са освободени.ЛОЗУНГЪТ „СНАМЕРИ СЕ"

работни места (със за-вободени
по- минаване в пенсия и по други ос

нования), обаче няма да
В тази. актуелна тема за

анализи с записано, че проблемът литнката по заемане в Пирот, ин
тересни за фактите, които откри 
Комисията за следене прилагане-

дина по-малъко се чувстваше отко то на Самоуправителното спора- Административните, оез огле,^.
лкото до тогава. Потребите в тру- зуменис за заемане. на това, интензивно се школуват.
довите организации са намалени В тяхната информация е на- От друга страна, макар, че в по-
частнчно поради кадрови усъвр- белязано, че числото на приетите значително малък ооем, настояще 
шенствуване на заетите, а и след извън протокола не е за пренебре 
сътрудничествато на Общността гваме — 13 па сто от съвкупно за- фпцираните 
за заемане с незаетите във етите. (203 стажанти). В началото включвайки и очакващия прилив, 
връзка с преквалифицирането, на 
Инак, интензивното заемане сек- 
на, защото повече няма нови ка
пацитети.

Във вече па всички достъпни бъдат
попълнени.за недопмъм на кадри за отделни 

специалности през. миналата го

те число и структурата на квали 
незаети работници,те средства за чествувания. и пр. 

Покрай значителните материални
ефекти такова отношение към пе
стенето ще създаде допълнителна 

политическа подкрепа

е няма да могат напълно да задовол 
ят потребите на трудовите орга-

тазн година положението
още по-лошо, защото процентът 
на нарушенията на самоуправител низации за стажанти. Поради то- 
ното споразумение в заемането се ва и по-нататък ще има необходи 
е повишил към 70 на сто, т.е. от мост от преквалификация и про- 

не са фесиоиално усъвършенствуване. 
имали предимство в предложено- Съвкупно, според плана, в заема-

морално
за осъществяването на реформата.

Добрите познавачи на тези об- 37 приети работници, 26 
стояателства в Пирот твърдят, че
една от характеристиките па тях- то работно.място.

... Сегашните временни социал 
ни трудности представляват голя
мо предизвикателство през което 
трябва да мине стопанската рефо
рма. Подценяването на тези труд
ности и непредприемането на спе
шни мерки за социална защита с 
обществено становище би било не 
допускаемо. Това би имало и да
лновидни отрицателни последици. 
Необходимо е бремето на социал
ните трудности обществено по-пра 
вилно да се разпредели и с това 
да се увеличи социалната поноси- 
мост на социално най-застрашени 
те части иа населението. С посто
янното афирмиране на положите
лните ефекти в провеждането на 
реформата И воденето ир активна 
социална политика същевременно 
е необходима борба против.мани
пулирането със социалната поно- 
симост, манталитета на лентяйств- 
ото, безредието и уравииловката.

нето през тази година ще се пре
квалифицират 74 работника.ното стопанство се състои в то

ва, че е трудовоинтензивно. Про
изводителните работни места по
чти са попълнени, а когато става гаии
въпрос за режийните работни ме ито не са Уважавали договора в
ста не само че няма нови, но н рамките на своите компетенции, от амбициозните

са да предприемат мерки за тяхното 
уважаване. От друга страна, и Ко 
мисията при СОИ за заемане ще 
предприеме мерки 'и ще предприе

Както сме осведомени, отпра
вен е иск самоуправителните ор Същевременно, за определено 

в трудовите организации, ко ВреМе ще намерят работа и 730
лица. Всичко това все пак е далеч

средносрочни 
планове в заемането в * Пиротска 
община. Оттук идва и оправдател

някои от съществуващите — 
излишък.

ната загриженост:
Проблемът за заемане, следова 

телно, е оценен на множество съ
брания в Пирот, ще бъде още по- 
-затруднен. Още отсега 38 иа сто 
от лазаетйте чакат иа бюрото по
вече от три години. Незаетите гла
вно се под 30 - годишна възраст, но 
има и по-стари от 50 (пет на сто).

срещу тези организа-ме санкции 
ции.

— Някога се гордеехме с чие 
лото на онези, на които обезпечих 
ме да работят и обезпечат 
егзистренция- С какво днес ще се 
гордеем? — задават си въпрос те
зи дни песимистично настроените 
пиротчанци.

Заинтересувахме се кои орга 
низации повече пъти това са пра
вили, т.е. заемане извън протоко
ла? Сред тях между първите се 
намери Индустрията за вълна и 
кожа, която през миналата годи
на и през първото тримесечие на ' 
тази година е приела даже 50 ра
ботника, не уважавайки ранг—лис 
тата. Което е още по-учудващо,

- представителят на пиротският
пръв ПЪТ тръсят работа, от 2774 в ивк не се е отзовал иа Призива
началото на годината, към 2895 в Комисията, така че е изостанало
края иа септември. и тълкуването. След ппротските

своя

Значителното мнозинство без 
трудова книжка (3025 от над 4000) 
нямат селскостопанско имение. Ра 
сте и числото на лицата, коит.о за

Бобан Митич

Комунист на в-к „Комунист" Влайко Кривокапич, замест
ник главен и отговорен редактор Борислав Ву- 
четич, главни и отговорни редактори на репуб
ликанските и покрайнинските издания: Зия Ди-
здаревич (Босна и Херцеговина), Момир Бър- на” № 6, телефон 627-793. 
кич (Сърбия), Реджеп Хайрулаху (Косово), Ри- 
сто Лазаров, Славко Герич (Словения), Мирко 
Михалевич (Хърватско), д-р Новак Йованович ^

• (Черна гора). Коста Тоджер (Войводина). ечата се всеки четвъртък на
Директор на НИРО „Комунист : Витомир хърватски, то ест на хърватско-сръбски (кири-

Сударски, главен и отговорен редактор на всиг Председател на Издателския съвет на из- лица и латиница), словенски, македонски и ал-
чки издания на „Комунист": Влайко Кривокапич. данието на „Комунист" за СР Сърбия! Мило- бански езици, а съкратени издания на българ- 

Урежда единна редакционна колегия: гла- МИР Петрович, заместник председател Слобо- ски, унгарски, словашки, румънски, русински я 
вей и отговорен редактор на всички издания дан Йованович.

Адрес на редакцията: Белград, Площад 
,Л1аркс и Енгелс" 11, телефони: централа 
335-061 до 096; и Нови Белград Булевард „Лени-

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

Издава НИРО „Комунист".

сърбо-

италиански езици.
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* стнг село хуя сетьо
ПОТЕНЦИАЛИТЕ НА НОВАТА ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ „СРЕДОРЕК” ДЕЛЕГАТСКИ ВЪПРОСИ

Сдружени производителите 

от десет села Н през лятото 

Висок »отсечен«Днес, когато вече създа
ването на кооперация „Ср- 
едорек” стана действител
ност започнаха да действу- 4 
ват и изкупвателни пунк
тове в няколко хела. Посе

155 хектара са овощни гр
адини. С изкуствени треви 
са засети 280 хектара и ти.

в посочените селища все
ки стопанин угоява по ня
колко телета и -юиета.

— Дневно изкупят и по 
4 000 литра мляко — каз
ва Костич. Настояваме и 
веднага да платим млякб- 
то ма машите производите
ли, защото само по такъв 
начин можем да оправда
ем съществуването си.

М. Яикович

Пътища, превоз, лекар. 
Това са проблеми, които 
във форма на делегатски 
въпроси най-често, се пос
тавят на заседанията на 
Общинската скупщина в 
Димитровград. Така беше 
и ма последното заседание 
на скупщината от 24 юни.

— Защо не върви или 
кога ще започне да върви 
рейса за Висок, попита де 
легатът Гроздан Петров. 
С това той всъщност пос
тави и друг въпрос — ко
га ще бъде готов пътя за 
Висок.

лиарда. Днес същия път. 
струва 500 милиарда. Пътя 
сигурно би бил вече готоц 
ако ймаше начин средства 
та да се обезпечат отвед
нъж. Но знае се, че това 
в днешни условия е неосъ 
ществимо.

Все пак, посредством пр
едседателя на Скупщина
та на СР Сърбия, където 
тези дни са се намерили 
представители, на Общищ 
ската скупщина, са обезпе 
чени дъпълнителни 17 ста 
ри милиарди или обпто 35. 
Това ще бъде достатъчно

Благодарение на този 
факт и на изградените мо

тихме тези дни новосъзда 
дената кооперация, за да могат Да се угояват (в ед

ин турнус) по 600 юици. 
В момента имаме трудно 
сти при обезпечаването на

щности — в този район

се уверим на място с ка
кви потенциали разполага.

В скромно уредени кан- 
ццеларии, без кресла 
скъпоценни мебели, бесО-

и разплоден материал. Инак

двахме с директора на „Ср 
едорек” Лазар Костич за 
развойните възможности и 
по-нататъшната Асфалтиран е 

топлодолскнят път
дейност

на кооперацията.

— Във фазата на създа
ването имахме 90 сдруже
ни селскостопански прои
зводители, а сега вече те- За изграждането на този път са похарчени 201 ми

лиона динара, от които само 4 милиона динара са сред
ства на селото

Сбъдна се едни голям 
блян на много топлодолс- 
кп поколения: асфалтиран 
е пътят, който свръзва це
нтъра на село Топли дол 
с регионалното шосе Боси 
леград — Сурдулица!

хният брой нарасна на 136.

Нашата кооперация об
хваща селата Горни и До
лни Стрижевац, Горнои До 
лно Кърнино, Извор, Про 
валеник, Братишевац, Рес- 
ник, Войници и Радошс- 
вац. В тези села живеят 
към 4 500 души.

В този район и животно 
въдният фонд е сравните
лно добър-: има 1 800 кра 
ви, 4 000 овце, 1 200 теле
та и юнии.

За изграждането на топ- 
лодолския път са похарче 
ни 201 милиона динара, от 
конто само 4 милиона дн-

Ш) щттттщ
1ЙШ

пара са средства па село
то. Останалите средства са 
обезпечии от Републикан
ската самоуправителна об
щност за пътища 
Републиканския фонд за 
насърчаване развитието 
на изостаналите краища 
(30%) и Самоуправителиа- 
та общност на интересите 
за комунална дейност в 
Сурдулица (20%). Пътя са 
построили Трудовата ор-

т ш
(50%),Изграждането на топло- 

долския път започна мина 
лата есен. До първите сне 
гове бяха асфалтирани 2,5 

половината на пъ-

До Смиловци е лесно, но през Вндлич? . ..
км.
тя, като се тръгне от цен
търа на селото, 
продължи тази пролет и 
успешно приключи ма 17 
юли. Ето и основните гех 
лически данни за пъгя: 
дължината му е 5,2 км, ши 
рочипата на долния слой 
е 4 м, а широчината па 
асфалтиия коловоз е 3 м.

— Състоянието на пъ
тя от Смиловци до Брай- 
ковцн е такова, че никой 
не смее да пусне рейс, пре 
дн всичко заради сигурно 
стта на пътниците — кра г 
ко и ясно отговори пред
седателят на Общинската 
скупщина. Слава Тодоров. 
Но той същевременно по
ясни п даде бройни сведе 
пия отнасящи се до пъти 
щата и превоза.

Предложенпето рейсове 
те па „Ниш-експрес" до 
Висок да отиват през Пи
рот по са приети, защото 
има силна съпротива от 
А втот ранено рп юто пред
приятие от Пирот, което 
има своя линия до Висок. 
Обаче за да се отиде по 
този начин плаща сс два 
пъти, което при високите 
цепи па билетите пе е ма 
лко. Но за сега друго ре
шение няма.

да бъдат завършени зем- . 
нпте работи и пътя оспо- 
собен за минаване (с из-Акцията

Що се касае до обрабо
тваемите площи, положе
нието е следното: те са 
2 504 хектара, от които

ключе!ше когато е много 
кално). Ако се намерят 
допълнителни средства на 
се насипе и с чакъл, тога
ва проблемът с превоза за 
Висок ще бъде напълно 
разрешен.

ганизацня за пътища от 
Враня, „Зидар" и операти- 
вата па образователния 
център „Йосмп Броз Тпто ’ 
в Сурдулица.

К. Г.
БОСИЛЕГРАД Говорейки по този въп

рос Тодоров подсети деле 
га гите, че те са избрани да 
пренесат в базата онова, 
за което се разисква на 
заседанията на скупщина 
та. Значи и положението 
с обезпечаване па средст
ва за пътища. През тази 
година за всичките три ре 
тонални пътни насоки са 
обезпечени 156 стари ми
лиарди, което е най-много 
в СР Сърбин. Сигурно е, 
че* търпението на хората 
е пред край, но тези фак
ти убедително говорят за 
иастоянията и усилията 
за разрешаване на този 
проблем. Ако хората са 
пмалп търпение толкова 
години, нима пе може да 
се почака още е4диа годи
на пай-миого.

ЕДНО ЗАПИТВАНЕ ОТ С. СКЪРВЕНИЦА

Навреме, пълноценно...градушка
, Делегатът па село Скър- 

вемица в Общинската ску- 
и Димитровград

ви Въпрос щателно ще сс 
обсъди в скупщината, а 
сетне н писмен отговор ще 
се изпрати в Скърнснппа, 
ва да може делегатът за 
ваиолвапае своите ет,Селя
ни с положението.

С навременното отгова
ряне па венчкп зададени 
въпроси (а делегатски пъп 
роси ма последната сесия 
па Общинската скупщина 
имаше повече) па дело се 
укрепна делегатската сис
тема н сс потвърждава не
йната дсйстнспост.

Босилеград и околии 
те села на 26 юни в 
следобедните часове за- 
гвана силна градушка и 
дъжд. като причини го 
неми щети на селското 
стопанство.

пщипа
Митко Тодоров поиска да 
му се отговори па въпро- 

защо при прокарване 
па път я ОТ Барйс за Скъ- 

вмссто да ес въ-

еа:

рцепица
рви по старото трасе,

по-изгодно, сс „на-
ко

Положението сигурно 
ще се измени, когато бъде 
пуснат щ/гя през Вндлич 
от Мионци до Вълкоини. 
Както каза Тодоров, кога 
го през 1986 година рабо
тите започнаха проекгосме 
гката е била 200 стари ми-

Специалня комисияот 
селскостопански елеци 
а листи ще направи оби 
ковка на засегнатите от 
градушката терени и 
ще прецени щетите.

сто е и 
влиза" и нивите па хората 

намаляват и без 
малките обработвас 

този край?

и така се 
това 
ми птици п

1
На Тодоров му беше от

говорено чс, след като да- 
дат писмена представка

В. В. А. Т.М. А.то

СТРАНИЦА 7
БРАТСТВО * 1 ЮЛИ 1988



ЗЛНИСЛНО ИСРЕД ВЪЗДУХОПЛЛВАТЕ- 
Л11ТЕ И СКЛОНОВЕТЕ ИЛ ОСОГОВСКИ
ТЕ 11.11Л1Ш1ШфеиориШ-Ж

ВЪЗМОЖНО 0 (Ю-РАНО 

ДА ПОТЕЧЕ...
тмж-т

предел би било необходи
мо да ее построи път, » 
след тона и всичко остана, 
ло. Първо това би струва 
ло много, а второ до голя 
ма степен това би забави
ло работите в изграждане 
то па водопровода — нзтъ 
ква НИКОЛА ГОЛУБОВ, 
директор па ,,Снлмоград- 
ба”.

па стойност от 360 мили
арда динара. Запланувано 
е водопроводът да бъде '-а 
вършен до 6 септември, 
Деня па освобождението 
па Кратово. С изграждане
то па водопровода, чпято 
дължина е 25 километра 
трайно ще бъде разрешен 
въпроса за водоснабдяване 
то па Кратово п околните 
селища.

1 опъл пролетен, ден. 
Намираме се на 25
километра щгонзто- 

от градчето Кратово г>чно
СР Македония. В склоно
вете на Осоговските планп 
ни, на триМеждието 
ду Крива Паланка, Крато 

Пробпщпп. -Тук по 
следите на орлите вече ед
ин месец летят 
плавг.тели от поделението 
на командира ЙОван Ни- 

Летдт с въртолет 
на нашата Армия и пре-

меж
милиметрова прецизност. 
Мо за всички от

ПИя В7,рТОЛСТ сигурно и 
прецизно пренасят тежки 
те тръби между короните 
па дърветата и ги постав
ят падлъж но трасето 
водопровода.

нашия 
найг-голямото удо

ВО 11
екипаж 
волствие е чувството, чевъздухо-
сме помогнали, че сме да 

принос в .изграждането 
па този твърде

паИ- как го и винаги, в та
кива, просто казано, без-’

лиИ така започнало нзгра 
ждапето на този обект ог 
жизнено значение за Кра
тово п неговите 6 500 жи
тели. Местното предпрпя 
тис „Силмоградба" се па- 
гърбва да извърши мон- 

на водопроводните 
тръби н останалите строи 
телци работи. Но понеже 
теренът в Осоговските пла 
нинн е непристъпен и дос 

да та труден няколко стро
ителни предприятия от 
републиката на се наемат 
да работят тук в суровите 
планински условия-

важен обе-колнч.
изходни ситуации, на по
мощ протичат армейците 
числящите се към РВ и 
ПВО. Тази отговорна, .за
що да не кажем и опасна 
работа дверепа па поде
лението на командира ЙО 
ВАН I IИ КОЛ ИЧ. Комай- 

екипажа

МИГАР кт.Командирът 
КРЖЕВСКИ винаги зас.м-водопроводнп тръ-насят

би дъ-лги 11 мегра и теж
ки до 1200 килограма. Пре 
насят гп от платото Луко- 

бъде-

И така всеки от неустра 
шимите членове на този 
екипаж изтъква, чс най- 
важното от всичко, което 
работят ту/с,- е възможно 
по-рано по домовете на 
кратовчани да потече зд
рава планинска питейна 
вода. Това ще им бъде 
най-гол ямата награда за 
всички тези подвизи, ко
ито всекидневно правят 
тук в суровите планински 
условия-

ян и готов за разговор под . 
чертава: — Това е една от 
иай-интереснитс, но и най- 
трудните задачи. Тук пое 
тоянно духат ветрове и 
техниката на пилотиране 
то е твърде важна в тези 

МИ- условия- Концентрацията 
е максимална, а психофи- 
зическото напрежение го 

, лямо. Но когато трябва 
да се окаже поадощ на 
народа, тогава наистина 
не съществува задача, ко 
ято не може да изпълним., 

и Впрочем това се подчерта 
ва и в нашата концепция 
по всенародна отбрана и 
обществена самозащита.

во до. мястото на 
щия каптаж, до 
на Плотска и 
река. Летят храбрите въз- 
духоплаватели, а в мисли
те им са желанията 
жителите на Кратово, ко 
ито се съдържат 
мисъл: час по скоро

устието 
Злетовс ка, таж

дпрът на 
ТАР КЪРЖЕВСКЙ, пилоти 
те ДЖУРО ДЖУРОВИЧ и 
МИЛАН ДРАГОЕВИЧ, въз

на.

в една

приключи изграждането 
на този обект и така за 
следващите 100 години за 
винаги да' бъде прекрате
на тяхната мъка, която се 
нарича жажда.

духоплайателните' техни- 
СТОНОЙЕ МИТИЧ, 

БРАТИСЛАВ МИЦКОВС- 
КИ, БОЯД ИСАКОВ 
НЕНАД МИЛОШЕВСКИ 
вече един месец с мощ-

ци
За помощта на въздухо- 

плаваУелите, жителите на 
Кратово имат само хуба
ви думи. Те са им стана
ли близки, познати. Дъл
го ще помнят тяхното бла 
городно дело. Или както 

ГОРАН ИВАНОВС-

„За пренасянето на теж 
ките тръби в планинскияПредседателят на об

щина Кратово д-р НИКО. 
ЛА ГЕОРГИЕВСКИ 

-описва мъката на кратов
чани: — През лятото по 
време на големите горещи 
ни градът редовно остава 
без питейна вода. Вече ня 
колко години сме прину
дени да докарваме вода з 
цистерни.' Със средства от 
местно самооблагане и от 
фонда на републиката за 
недостатъчно развитите 
общини през 1986 година 
започнахме изграждането 
на водопровода Злетовска 

' река, капиталовложение

така —«Ч!1 ^^тт И младия, но опитен ле 
тец ДЖУРО ДЖУРОВИЧ 
така описва летенето с тр 
ъбите: — Най-трудно е 
когато повдигаме търбиге: 
когато подвигаме тръбите: 
ментите и концентрацията 
е максимална. Винаги из 
бираме най-късия марш 
рут и най-гол ямата ско
рост, пестейки така и вре 
ме и гориво. Трудно е и 
когато .тежката тръба тря 
бва да се спусне в. клису
рата. Тук е необходима

каза
КИ. студент: — Изгражда 
пето на водопровода за на 
шия град е от огромно 
значение. Кратово повтор 
по ще се роди. А за осъще
ствяването на този сън го 
ляма заслуга имат и чие 
лящите се към Военното 
въздухоплаване и против- 
въздушната отбрана.

Текст: Денко Рангелов 
Снимки: Тодор Петров

В ОБЩИНСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ИНВАЛИДИТЕ ПО ТРУДА В ДИМИТ
РОВГРАД

и становищата на Между 
общинската конференция, 

трудовата общност, от коя окачествявайки ги като на 
кото с проблемите на дей- меса в самоуправителните 
ността си. Тази група ин
валиди изтъкват, че не 
праведеио решението 
Конференцията да се 
рави Самоуправително сп . 
оразумение за правата и 
длъжностите, с което да

низанията на инвалидите 
повече, се е занимавала с

Остри несъгласия права на организацията, 
е Те приписват на първата 

на трупа инвалиди в борба за 
пан- власт.Междуобщинската конференция на инвалидите по труда в Ниш анулира ап

рилското заседание на Общинската конференция на димитровградските инвалиди 
по труда

В организацията на ин
валидите по труда в Дими 
тровград съществуват ост
ри несъгласия по редица 
въпроси. Често се вършат 
промени в ръководството 
Й, които са предизвикали 
много неуредици. В обета 
«новката се намеси Между
общинската конференция 
на инвалидите по труда в

На последното заседа
ние на Председателството 
и трудовата общност 
организацията на инвали
дите бе сформирана рабо
тна група, като й бе вме
нено в дълг да потърси 
истината. А къде е тя? На

на
Ниш, която анулира апри
лското заседание на Общ
инската конференция на 
димитровградските инва
лиди по труда, понеже е 
нарушен Статутът на орга 
низацията. На анулиране
то заседание членовете на 
трудовата общност са при 
с.ъствували в качеството 
на членове на Конферен

цията, макар че не са ин
валиди по труда. Тогава е 
избран председател на ор
ганизацията, който е „оби иове на Съюза на инвали-

. дите по труда и ги е при
нудило да минат в органи

се уреди отношението с 
трудовата общност. Това е 
револтирало около 130 чле

кновен” пенсионер.
Решението на Междуоб

щинската получи подкре-
този въпрос це намери от
говор и работната група 
на Междуобщинската кон
ференция, която тези дни

зацията на пенсионерите.
Ръководството на оргат 

низацията, друга група ин 
валиди и трудовата общи пребивава в Димитровград, 
ост не приемат решението

па от една група инвалиди 
по труда, които смятат, че 
трудовата общност е узур
пирала правата им. Орга* А. Т.
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Бранно Греганович 

председател на 

Съюза на

'

„КЙКИНДА 88’

Завърши яървата декада
На 18 юни 1988 година 

тържествено завърши пъ 
рвата декада на младеж
ката трудова акция „Ки- 
кинда 88’". От първия ден, 
всички, бригади се трудеха 
да осъществяват 
жно по-добри резултати, в 
прокарването на канал 
плодородната банатска ра
внина, потвърждавайки на 
дело трудовия си ентуси
азъм.

Още в първия ден всич
ки трудови резултати над 
минаха очакванията, ма
кар че работят ща участък 
която еутруден. В първата 
декада най-добри резулта

ти постигна младежката 
трудова бригада „Саво Ву 
янович — Жучо" от Сър- 
бац пре средно изпълне
ние- на нормата от 160.3%. 
следвани от бригадата на 
братските общини Заточи 
на Кланец с 121,15%. 
Младежката трудова бри
гада „Босилеград" осъщес 
тви нормата си с 120,8%, 
МТБ „Илинден 1903" ог 
Струга със 120% и така 
нататък.

Всички бригади получи
ха ударнически ленти и 
бяха провъзласени за уда
рни в първата декада.

Асен Михайлов

младежта
• ЩЕ СЕ ДАДЕ ОТЧЕТ 

ТИЯТА В СР СЛОВЕНИЯ
ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СЪБИ- ст зарад събитията в СР 

Словения след предварщ • 
телния арест наЯнша, Бор 
щнер и Тасич, тъй като 
в Обществеността се дав
ат различни тълкувания 
на този; проблем. Далевич 
между другото предложи 
да се потърси отговорност 
от ръководството на- мла 
дежта в Словения за ста
налите събития.

В този контекст беше 
критикувано и писането ма 
„Младина” във връзка с 
Югославската народна ар
мия, което също предиз
виква недоволство и него
дуваме.

Еорут Шукле, делегат 
па Съюза на младежта в 
Словения) реагира във връ 
зка с изказването ма Да
левич, като го обвини, „че 
преюдйцира и постъпката 
във връзка с избирането 
на бъдещия председател 
на Съюза на югославска
та младеж".

На заседанието на Кон
ференцията па Съюза па 
младежта беше прието за
ключение да се извърши 
и оценка па тазгодишната 
програма по случай Деня 
на младостта — 25 май, 
нанесена па Стадиона на 
ЮНА.

За нов председател на 
Конференцията на Съюза 
на югославската младеж, 
беше изабран Бранно Гре- 
ганович, (СР Словения) , а 
за секретар Анита Бара, 
(СР Хърватско).

възмо-

вСлед две гласувания чле 
новете на Конференцията 

-на Съюза на югославска
та младеж на заседанието 
си от 23 юни изабраха 
Бранно Греганович за нов 
председател на Съюза на 
югославската младеж. Съ
що така те обсадиха и 
приеха и отчета за досега 
шната работа на Съюза 
на югославската младеж, 
който предизвика и остри 
и обширни разисквания- 

Горан Миланович (СР 
Сърбия) изтъкна, че в от
чета не е изнесена ндейнот 
-политическа оценка за ха 
рактера и тенденциите, ка 

. кто и целите на най-новн- 
те събития в младежкия 
политически живот в Со
циалистическа република 
Словения, чиито последи
ци н отзвуци са големи в 
цялата страна.

БОСИЛЕГРАД: Е БРИГАДИРСКИЯ СТАН НА 
СМТА „ВЛАСИНА 88”

Обогатява се културно 

-забавният животБранно Греганович

социалистическото и само 
управителното развитие на 
нашата страна и предло
жи на първото поредно за 
седание на Конференция
та на Съюза на югославс
ката младеж да се внесат 
в дневния ред тези въпро-

Бригадирите на СМТА новете на Културно-худо- 
„Власина” постоянно пола- жественото дружество „То 
гат усилия свободното вр- поничар” от Бор. 
сме възможно по-пълно
ценно да използуват. Орга когато посетиха съгражда

С този извънреден жест,

БЕ? ОТКЛОНЕНИЕ ОТ КУ 
РСА

си.
Известни възражения по 

изказването на Миланович 
направи Тоне Андерлич, 
председател на Република 
меката конференция на. 
Съюза на младежта в Сло 
вения, като напомни, че 
всички тези въпроси ще 
се ‘ изяснят на скорошно
то заседание на Конферен 
цията на Съюза на мла
дежта в Югославия-

— Конференцията на 
СъкРа на югославската 
младеж и нейното Предсе
дателство щс издигнат от
говорността си на нужно
то равнище и ще анализи
рат щателно и подробно 
събитията в Словения и 
отделно създаването ща 
антиар.мейско настоение, 
противконституционния 
натиск върху правосъдни- 
те органи и специално ни 

' санията на в. „Младина" ри 
— изтъкна Миланович.
Той окачестви тези явлс* 
ния като отклонение от 
фундманетални курс на

ЗАГРИЖВАЩИ РАЗМЕ
ПО СЛУЧАЙ ЮЛСКИТЕ 
ПРАЗНИЦИ низирпт различни активно 

сти, с конто су обогатяват 
ртещ живот. В това отно 
кулгурно-забавнпя н сно
шение пе са сами

пите си н изнесоха прог
рама от песни п хора, чле 
новете на дружеството сп 
смилиха удоволствието 
аплодисментите на' пад 200 
-те бригаднркн и бригади
ри от Бор, Баня Лука, Из
ток, Крушово п Босиле
град.

И Зоран Далевич, деле
гат на извидницитс и Юго 
славия изрази загрижело-

Извндннчдскн 
марш до 
Петърлаш

и

11и 25 Ю1ш и брнгадпр- 
Боснлсградски.л етап в 

пред бригадирите с бога
та кудтурпо-лаблипа прог-ГГо попод юлските праз

ници па 3' юли нзиидииче 
ският отряд ,,Момчил НО- 
йпода” от Димитровград 
,щс организира нзвпдппчо 
ски марш до малкото здбъ 
рдско село Петърлаш.

Оснен пзвпдшмш п мар 
ша щс участвуват и бри
гадири и останалите мла
дежи гГ девойки. ,В Петъ
рлаш,ще бъде устроен час 
по история, па който щс 
сс говори аа значението па 
4 |0ЛП — Деня на боеца 
и 7 юли Деня па въстани
ето в С-ьрбпя, а след това 
щс бъде изпълнена култу
рно-художествена програ
ма.

ао В. Б.рама се представиха чле-О
§ Черквата потъва в земята 

Но с нея 
И без нея 
Ще умират 
И ще се раждат 
Децата
Ако ми вярвате

ДИМИТРОВГРАД»
а Среща на побратими2

Па 3 юлч в Димитров
град щс станс среща на 
представители па младеж
ката трудова бригада от 
Добой н бригадири от Ди
митровград. Бригадирите 
от Добой, 
в първа смуя 
ката трудова акция „Ниш 
88".

палата година на. трудова 
та акция „Горпчко 87".

3 На срещата, бригадири
те от Добой и Димитровг
рад ще извършат обемен 

от доброволния

Черквата потъва в земята 
А в кръчмата
По-черна от дъска жу мрака
Пияни
И остарели
Тихо плачат
Децата

и
О

сега работят па опит 
младежки труд, ще набед
яват мерки за сътрудиичес 
тво па културно н спорт
но полета и така нататък.

па иа младеж

X
9
X

(От новата стихосбирка 
„СЕЛСКО КУЧЕ"

н Димнтроиурадчапи и до- 
бойгш сс побратимиха мн-

Н М. А.М. А.О=
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УСПЕХЪТ ПОДОБРЕН
I! БОСИЛЕГР АДСКОТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ 
„ГЕОРГИ ДИМИТРОВ"

СЛЕД СВЪРШВАНЕ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА В ДИМИТРОВГРАД

Всени трети 

отличнин)
В образователно-възпи- 

тателната организация 
„Йосип Броз Тито” в Дп- 

учебиата
реализираниУчебните планове и програми са 

Ф Успехът с по-добър от лапи
Тази учебна година в 

босмлстрадското основно
училИ|ЦС IIриКЛ10чи
месец ио-рано. В учили
щето се работеше всяка 
събота, е което се даваше 
принос навреме да започ
не работа СМТА „Власи- 
па 88", чиито бригадири 
през това лято залесяват 
голини в общината и па 
конто сградата и интер
ната па основното учили
ще са сега бригадирски 
етап. Това обаче пс се от

митровград 
1987/88 година от 286 за
писани, успешно са завър
шили 220 ученици. От тях 

^ 91 са отличници, 76 много

бва да се подчертае, че 
двама ученика са завърши 
ли основното си образо
вание с отличен успех, т.е. 
нс са имали други оцен
ки освен петици — Близа 
бега Митова и Оливсра 
Накспа. Освен тези с ди
пломата „Вук Караджич” 
има- няколко ученици, ко 
и го са, носители на други 
дипломи и признания-

На проведените родите 
леки срещи през минала
та седмица бе подчертано, 
че е реализирано и извън- 
класовото обучение, как 
то бе посочено че иай-дей 
ни са били секцията по 
изобразително изкуство и 

секция в 
училището. Учениците от 
това училище са участву
вали на всички общинс
ки и регионални състеза
ния-

Успехът на учениците в 
останалите подведомстве
ни училища ще бъде из
вестен тези дни.

един

добри, 52 добри и един
) има задоволяващ успех. 

На поправителен изпит
55, а повта- 

В сра-
са останали 
рят единадесет, 
внение с края на първото
полугодине успехът е подо 

• брей с 25 на сто. Средна
та бележка в училището 
е 3,56, или много добър. 
Най-добър успех са пос
тигнали учениците от Ш1, 
където от 27 ученици 16 
са отличници, а осем мно 
го добри. Най-добри уче 
ници са: в първи клас 
Драган Милтенов, въВ вто 
ри Саша Иванчев, в трети 
Валентин Петров и в че-

рази върху реализирането 
на учебната програма и 
успеха на учениците.

Това потвърждават и 
следните данни: ог общи
ят брой ученици — 679 — ' рецитаторска 
само 15 повтарят, а 40 са 
па поправителен изпит, ко 
йто цде се проведе от 20 
до 31 август т.г. Останали

а за 59ва са Милена Рангелова и конто повтарят,
Амелпя Колева. Диплома ще завърши след .поправи 
„Никола Тесла"е получил 
Ивица Тасев, а Аласова 
диплома Цветан Стоянов.

телннте изпити.

Както изтъква директо 
рът ма училището Мили- 
сав Стоянов, осъществе 
пата
3,63 е най-добрата от 1981 

Положите-

...И В ОСНОВНОТО УЧИ
ЛИЩЕтвърти Ивица Тасев. Най- 

добър успех изобщо в 
показал

средна бележка от

година насам, 
лен успех са постигнали 
дори 93 па сто от записа 
ните ученици. Отличници 
са 38 на сто или 451, 30
на сто или 269 са много 
добри... Най-добри'са пър 
вокласниците със средна 
бележка 4,04, а най-слаби 
осмокласниците с 3,44. В

За 1185 ученици от ос- 
училище „Моша 

Димитровград

те са завършили с поло
жителен успех — 229 с от 
личен; 183 с много добър, 
141 с добър и 62 със за
доволителен успех. Кога- 
то се касае за успеха тря-

еучилището 
ВАЛЕНТИН ПЕТРОВ, ко- 
ято от училището е полу
чил и специална награда.

новното 
Пияде" в 
учебната година завърниг 
на 18 юни< 
разделени свидетелствата 
и проведени родителски 

Учебната годи 
на е завършена и за 36,

когато бяха
М. Я.Две ученички, отлични

чки от първи до четвърти 
клас, са получили дипло- те срещи, 
ми „Вук Караджич”. То-

ЗАПОЧНА ЗАПИСВАНЕТО НА СРЕДНОШКОЛЦИТЕ

Но-голям интерес за 

непроизводствените 

специалности

училището са разделени 
20 Букови дипломи, де
сет „Стеван Мокраняц" ед 
на Аласова и две „Никола 
Тесла”. Тази година сто 
ученика са получавали бе 
зплатна храна от стола, 
51 са ползували безпла-- 
теи билет за превоз, а 23 
за квартира и храма. Без
платен билет са ползува 
ли и 35 преподаватели. 
През ваканцията в Каш- 
тел Лукшич, край Сплит 
ще пребивават 210 у йени 
ци и 19 преподаватели за 
150 хиляди динара. Току- 
що завършилата учебна 
година ще бъде отбеля
зана и по това, че е въве
дем английски език, че 
училището е получило пе 
дагог, а оборудени са и 
кабинетите по информати 
ка. (3 успешно стопанис
ване ученическата 'коопе 
раци.я е осъществи па
над седем милиона дина
ра, които са изразходвани 
за екскурзии. Новата уче 
бна година ще започне па 
първи септехмври.

Съобщение на 

издателство „Братто"
Издателство „Братство” осведомява заинтерс- 

- сованите творци от българската народност на ли- 
тературното поле, публицистиката и науката, кон
то готвят и имат намерение да предложат свои

в течение на 1989 г.
екзем-

Записвателният срок в 
средните училища на тери 
торията на Южноморавс- 
ки регион започна на 23 
юни т. г. В 67 паралелки 
на първи клас за дефицит 
ни специалности ще мо
гат да се запишат 2 250 уч
еника. Броят на местата 
за непроизводителни спе
циалности намалява, но 
въпреки това интересът 
към тях. е далеч по-голям 
отколкото за производстве 
нитеспециалности.

законопредпнеанието: 69 
към 31 в полза на произ
водствените специалности.

ръкопис за печатане на книга 
— да ги доставят на издателството в три

най-късно до 10 декември т.г. Освен ори-
М Янев

пляра
гинални ръкописи] приемат се и; предложени пре 
води на художествени произведения от съвремен 
ни писатели и поети на югославските народи —

ПРЕПОДАВАТЕЛИ НА 
ЕКСКУРЗИЯ

и народности.
Според дългосрочната концепция на издател

ската дейност на Издателство „Братство” приемат 
се за печатане оригинални ръкописи на стихосбир 
ки, сборники от разказа, новели, повести, рома
ни, драми, сборници от литературни статии, кри
тики, есета и други видове на литературно израз
яване.

Първичната организа 
ция на Съюза на син
дикатите при образова
телно възпитателната

„Йосипорганизация 
Броз Тито” за препода

\
В вателите организира ед

нодневна екскурзия. Пр 
еподавателите от Дими 
гровград са посетили

трите записвателни 
срока (вторият започва на 
25 август, а третия на 10 
септември т. г. в първи кл
ас ще могат да се запишат 
общо 6087 ученика, в тре
ти 4 729, а в четвърти клас 
3 223 ученика. Съотноше
нието между производстве 
ните и непроизводствени
те специалности в региона 
ще бъде' приблизително до

Също така се приемат сборници от народ
ни песни и приказки ,записани изворно, ръкопи
си за народни обичаи и други текстове за бита
от по-близкото и по-далечното минало на населе-

културно-исто- 
паметницн в

редица 
рически 
Сърбия; Студениц, Жи* 
ча,' „Слободище”, Кру- 
шевац, Кралево и ДР- 
места.

нието в нашите краища.
Ръкописите на литературните, научните и пуб 

лицистични творби трябва да са написани на бъл 
гарски език на пишеща машина, а народните пес
ни и приказки да са записани изворно на мест
ния говор с данни в, кое село, от кое лице са за
писани и на каква възраст е то.

ИЗДАТЕЛСТВО • „БРАТСТВО” 
Редакция за книгоиздателска дейност

А. Т.
А. Ташков

СТРАНИЦА 10 БРАТСТВО * 1 ЮЛИ 19*»



Ружица
Алексова
изпълни

олимпийска
нврма

АКЦИЯ НА СУРДУЛИШКАТА МЛАДЕЖФизическа култура 0ЖЙЖГ) Проблемите на спортаБАСКЕТБОЛНА РЕГИОНАЛНА ДИВИЗИЯ — НИШ

Висона победа за разднла Председателството на ОК на ССМ в Сурдулица 
предлага на Общинската скупщина да обсъди всестра
нно положението на физическата култура и спорта в 
общината

„Свобода” — „Долевац” 83:52,(37:17)

Димитровград, 25 юни, '1988 година. Спортният 
център „Парк - Зрители: 200, времето слъмчево, съдии: 
М. Златковнч (Пирот) и С. Стоянович (Б. паланка).

„Свобода”: Д. Басов, С.
Станкович, Д. Петрович,
С. Крумов, И. Симов, Т.
Алексов, И. Стоянов, Д.
Сотиров, М. Николов.

Баскетболистите на „Сво 
бода” се разделиха със св- 
оите верни привърженици 
с убедителна победа 
отбора на „Долевац” от 
Долевац с 83ч:52! Резулта
тът можеше да бъде и цо- 
-висок в полза на димитро 
вградчани, тъй като доле кръг:

1. Омладинац
2. Пролетер
3. Свобода
4. Младост-Босна
5. Д. С Гоце
6. Долевац
7. Зелени вир
8. Партизан
9. ДСуршумлия 

10. Будучност

Изходайки от изключи
телното значение на масо 
вата физическа култура и

тази област и ги е пред
ставило на 
политическите 
ции, спортните дружества 

' и организации, СОИ за фи 
зйческа култура и Изпъл
нителния съвет на СОИ.

обществено-
организа-

спорта за правилното пси- 
хо-физическо развитие на 
младежта,,вчани играха слабо. Но и 

този резултат е добър ако 
се има в предвид, че -„Сво
бода” игра без 3’—4 най- 
-добри баскетболисти.

ръковод 
на младежката организа
ция в Су-рдулишка общи
на подхвана широка акция

ството

К. Г.
да се извърши всестранен 
и задълбочен анализНай-хубаво впечатление 

ма публиката остави
на

положението на физкулту Наскоро: ТУРНИР ПО ФУ 
ТБОЛ НА МАЛКИ ВРАТА

чети-
То- рната и спортна дейност 

в общината, за да бъдат 
миогоброй-

р 1 ш а десет годи ш н и я т 
ни Алексов от отбора 
ви с убедителната 
„Свобода”, който, се проя- 
ра. Ето как изгледжда и 
табелката

над ма
Най-голяма спортна про 

ява през лятото в Димит
ровград ще бъде младежи 
ят футболен турнир. Те
зи дни приключват и. пос- 

, ледпите приготовления за 
него.

Турнирът ще започне на 
12 юли- Вече е определен 
организационен комитет, 
необходимите комисии и 
др. органи. Очаква се да 
се обадят повече отбори 
и димитровградча

Ръководството на младе могат да гледат добър фут 
мета е приело начални ст бол. 
ановища по проблемите в

премахнати 
ните проблеми и неуреди
ци в тази област. Предсе 
дателегвото на Общинска 
та конференция на ССМ 
предложи на-. Общинската 
скупщина да открие деба 
та по проблемите на физ-

си иг-

след десетия Тези дни Ружица Алек- 
сова, световие вицешампи 
онка по спортна стрелба 
за инвалидни лица са завъ 
рна от Белград от подго
товка за Олимпийските иг
ри в Сеул. Тя е изпълни
ла нормите и вече положи 
тел но се знае, че ще уча
ствува в игрите.

В спортния център „Па
рк” Р. Алексова ни се по
хвали с новия пистолет, с 
който ще стреля на Оли
мпиадата.

До септември няма още 
много време и затова Р. 
Алексова от ден на ден по 
впшава броя па трении- 
зпте; защо го твърдо е ро
шила да си завоюва висо
ко място сред най-добри
те стрелци па света.

10 8 2 
10 8 2 
10 5 5 

10 8 2 
10 2 8 
10 3 7 
10 2 8 
10 7 3 
10 7 3 

10 1 9

809:729 ( + 721 18
(762:707 ( + 55) 18
730:709 ( + 21) 15
842:742 (+ 100) 12 (-6) 
772:842 (—76) 12
636:730 (—94) 12 (-1)
614:735 (—121) 12 

801:712 ( + 89) 11 (-6) 
695:636 (+ 59) 11 (-6)
645:705 (—60) 10 (-1)

д. с.

културата и спорта на ед
на от предстоящите си се
сии и да вземе мерки за 
по-нататъшното им разви
тие.

ни да
••

Д. С.

МАТЕРИАЛНИТЕ (НЕ)ВЪЗМОЖНОСТИ НА ФИЗИЧЕС
КАТА КУЛТУРА В БАБУШНИШКА ОБЩИНА ВЪЗПОМИНАНИЕ

Недостигат средства ПОЧИНА

Стойне
Иванов$ БЛАГОДАРЕНИЕ НА МЕСТНОТО САМООБЛАГД-, 

НЕ ЕТАПНО СЕ СПОРТЕН ЦЕНТЪР Д. С.

В областта па физичес
ката култура най-голяма 
активност разгръща Фут
болният клуб „Лужница”, 
състезаващ се в междуоб- 
щипската футболна диви 
зия- Освен футбола, добра 
активност развива и бас
кетболният, отбор, а съще 
ствува още общинска фу
тболна дивизия- През изте
клата година значително 
освежение направи и ка
рате-клубът, в момента 
най-масова спортна органи
зация.

местно самооблагане за пз 
граждане па спортен цен
тър е направен добър ход. 
За инвестиции през изтек
лата година чрез местно
то самооблагане са обезис 
чени пад девет милиона ди
нара, от СОИ по физиче
ска култура и други изто
чници още пет милиона, 
тава че общо за инвести
ции са били 
над 14,3 милиона динара.

На 20 юни на 62-годиш- 
нг. възраст в Босилеград по 
чина. Стойне Иванов., пен
сионер. инак дългогодиш
ен: началник. на. Сек-

ретарията на вътрешните работи в Босилеград; виден 
просветен и обществено-политически деец в общината.

И след пенсионирането си Иванов беше активен 
обществено-политически деец. Смъртта го завари на 
поста председател на Комисията за междунарадни 
ношенпя при Междуобщннската конференция на Съю
за иа комунистите в Лесковац и член на Комисията за 
международни въпроси при ЦК на СКС.

Носител е на множество обществени награди и 
признания»

РЕГИОНАЛНА ФУТБОЛ 
НА ДИВИЗИЯ — НИШ

от-обезпечепи
Последният тридесети 

кръг па регионалната фу
тболна дивизия 
отложен за 3 юли. Това ре 
шепне е взето на последно 
то заседание па Председа 
тслството па регионалната 
футболна, дивилия, пора
ди оспорения мач между 
„Единство'' — Пирот и 
„Ястрсбац" от Блацс, от 
24 април тази година, ко
йто е завършил с 2:1 ,в 
полза па „Единство", кой
то повторно ще' се играе.

I Юследимят тридесети 
кръг в неделя па 3 юли 
тази година. Този кръг <•' 
ог голямо значение, ;гащо 
то трите първокласиралп 
се отбора ще влезнат във 
Втора сръбска футболна 
дивизия, а за пея бор
ят „Слога" от Ниш и „Яс
треба ц" от Блацс.

Ниш еИнак в спортния център 
се строи футболно игри
ще, атлетическа писта и 
трибуни, сграда иа Дома 
иа спортовете, терени за 
такаиаречеиите малки спо 
ртовс, ограждаме па обек
тите и ир. ,

г
- За всички отбори е ха- 
рактерно, че са нараснали 
материалните им разходи, 
понеже организацията 
състезанията^ е доста скъ
па. Особено скд,п е прево
зът.

ПА МИЛИЯ НИ СЪПРУГ, БАЩА, ТЪСТ И ДЯДО

Драган М. Богдановиа

роден на 1 февруари 1916 
година НА 3 ЮЛИ Т. Г. 
нг. гробищата в село Бис-

13 тази насока и през ма 
стоящата година се пола- 

усилия да се обезпеч
ат необходимите средства 
за доизграждане на центъ
ра. Има изгледи физичес
ката култура да разреша- 

паболелите проблеми, 
но като мри това се анга
жират всички субекти в 
общината.

В по-иататъшното прог
рамиране и финансиране 
ударението се слага вър
ху развитието на масови
те спортове и активизира
не на спортове и дисципли
ни, за които има таланти 

атлетика, во-

гат
1ЦЕ ДАДЕМ

40-ДНЕВЕН 
ПОМЕН

Опечалено семейство: 
съпруга Олга; синове Сте
фан ц Васко; дъщери: Со- 
фкв, Марика и Цонка; Ве
тово: Петър, Звре и Аца, 
внуци II правнуци.

ва
и условия: 
лейбол, хандбал, спортна 
стрелба и др.

Свободно може да се ка 
же, че с въвеждането на

Д. С.Ст. Н. —
СТРАНИЦА II

БРАТСТВО * 1 ЮЛИ 1988 \
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забава* сатиРа *
I Косач• НАШЕНСКИ ИСТрРИЙКИ

N над попа - поп селодне—три години IIДо преди
Гулеповци живял някой си дядо Радорко. 
От' своите 0*1»селяни се различавал само ЗакасотннаТези дни в Смнловц иумрцл един ста

рец. Както е редът му, поръчали да дой
де пои от Димитровград. Попът

по една п интересна случка.
Дядо Радойко имал магаре. Когато па 

един гуленоичанип се родило мъжко дете 
щастливият баща потърсил от дядо Ра- 
додко магарето да отиде до Радейиа за 

Дядо Радой ко дал магаре то. Кога
то се завърнал бащата попитал какво да 
заплати за магаретб.

качил
мотрцнкле^а „и тръгнал. Когато стигнал и 
Сми ловци видял, че чантата, в която би- Е, мо| исписпиче! Закасало сс од ра.ше 

од ко)\/ страну че тела мантията и кръстът, паднала някъде 
Тъй като до погребението има

не ЗННГПстрапе, па 
дърспу!ракия-ПО ПЪТЯ.

ло още време, с мотоциклета тръгнал об
ратно да търси чантата. Когато иаблнянл 
тополите в Смнловско поле, забелязал, че

Слезе/ |У у понеделник у Бабушницу, на
Борш. На кретонутипу срето' агронома^

1у. Погледа', га: остарел. А какъв муж беше 
ю|де у Лужиицу, у 
I ю.1,011 р и в ред у. Ми,

пи— Какво ще плащаш, когато детето 
ми коси — казал дядо Ра-пористпе ще 

дойко.
нещо черно виси високо на една топола. 
Разбрал попът, че това е неговата мантия, 
но никак не могъл да п дохване. Наскб- 
ро по пътя минал камион и попът, срам 
не срам, помолил да застанат, за да снеме 
мантията., защото „умрелият не може да 
чака”. После разбрал, че чантата с ман
тията намерили работници от една строи
телна организация, които решилн да се 
помайтапят с попа й сам познат като май
тапчия- Качили се на камион и високо 
закачили мантията.

И над попа има поп!

кал. преди триес годнпе 
сио.| кра|, да унанредп 
землдщи, пспомерллши, али оп упоран и при- 
доби ин. Али, про]дс пе:;о|с лфеме и чу се: 
Во|а отпуштен! Што, бре? Е, па неде по во 
л»у па нуравелшщп, И д ека Во(а остаде без 
работу. Гоиа гол.мие се повпра по 
После тпйем се мропесе глас; Во]у намести
ли да буде овчар у БаЬовдо;/! Не знам 
ли щ имало понисмсн пастир од огронома

Минали години, детето порасчКшо, ста 
пало ерген. За думите на дядо Радойко 
всички забравили. Едип де и той дошъл 
при бащата и потърсил момчето.

каване.V— На ли така беше думата, когато 
порасне да ми.бъде косач един ден!

И нямало как, момчето отишло и ко да
спяо пял ден ма дядо Радой ко.

Во]у!
Разказал Васил Маринков 

от Гулеповци. Записал А.Т.
— Здраво, бата-Во|о!
— Здраво!
— Како си?
— ПензионерскЬи. А ти му .мисли да ли 1 

|е го] добро или доше!
— А. како ]а да до]де.ч до ту] нензп]у, 

5ата-Во)'о?
— Да платиш! Као и сви се.ъааи. Попи

ше платиш — поголема пензща.
— Знам. али од куде ми паре?
— Прода] стоку.
— А после од какво да жнвнм?. Да ла-

А. Т.

До един мой 

приятел
I
II
♦
| Срещнах един познат 
^ в този лъжовен свят,
^ някога бе ми другар 
^ —сега е твърде стар

със тъмни очила 
$ и дълги пипала.

Возят го коли модерни 
^ има другари верни 

от кариера страда 
и бъдеща награда.

О А беше почти като нас,
Цц
са (наистина не пееше на глас) 
изд и кариера „мразеше”,
0 макар и да се пазеше 
0 и току се издигна на пост 
^ навсякъде миличък гост!

сем ]а!
Насме]а’мо се оба углас. Тъ' ]а спази, -. 

1-ьегову руку влашу. Помисли’: ..Леле! Да ли 
]е па' почел?” Пига’ га:

—' Бата-Во|о, дужппчка ли ]е?
— А-а! Из рек\- Л\жниц\\
— ? ! ?
— Носим воду у Општину.
Тъг мм ом исприча

* ;
Къде см сега мой другар 
станал си плешив и стар, 
на двайсет й пет години 
очите ти не са тъй сини, 
измисляш пътища разни 
и дните не са ти празни!?
А ние сме още по-луди
— това недей да те чуди, 
съдбата ни такава била
— да бъдем без пипала!

♦ како молил да га 
прнмс "на работу, а ]едъи чиновник му рекъл: 
„Божи, бре. ти не мож’ ни воду да ми до
несеш!”

— Па, све, — каже Во]а — понел сам да 
му докажем да могу да му донесем воду!

А ]а му реко':
— Море. бата-Во]о, иемо] да си прос’ к’о 

. |а некада. па сам у кову носил воду на сто
ку. Съг из] ударим. па' терам на корито.

Кад се он заребеча! После отидоймо 
котел „Црни нр’ ” па по ]едно каве.

А|.д у здрав)с!

Зде] 1 ка Тодорова

1ЖШк)ВаФЩ]3№\ „Философия"
Тодор ЛужничКи

н-я есен- "ч, 
сяяо гпор&ич)<^\

Ме' през ляфоггс?' 
ЗЯ ае яо 
------ уАЮЯ* И<Я

С^Ц с Меяряпи яи яегпюг/'о
^----- -т сеяо?___—- Е, Тодоре, Тодоре! 

Имамо си и иийе теквия Воинцй. Вану 
да си преринуйу сенйуту или боси да ритайу 
търгье. А кажи ми кига йе шут излезъл нак
рай с рогатога? ! /Греба човек да премери 

па тъгай да се вача да нспрая 
селсЬете работе. Питал съм

А закасотине — колко очеш!

силете си,
и я — та знам.

Манча
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