
ЕрятстШ С указ на президента не 
СФРЮ Йосип Броз Тйто от 
14 февруари 1975 година из
дателство „Братство” е удо
стоено с Орден братство и 
единство със сребърен венец 
за особени заслуги в област
та на информативната и гра
фическа дейност и за при
нос в
вого и единството 
нашите народи и народности

^ ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ В СФР ЮГОСЛАВИЯ ^ развитието на братст- 
между

ГОДИНА XXIX # БРОЙ 1361 ф 15 ЮЛИ 1988 Г # ЦЕНА 100 ДИНАРА 

РАБОТНИЧЕСКИТЕ СТАЧКИ И „ПЪТЕШЕСТВИЯ” ДО СКУПЩИНАТА НА СФРЮ

ПРОТЕСТ СРЕЩУ ДЕФОРМАЦИИТЕ брои:
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАТА НА 
МОК Н'А 'ССТН В НИШ И 
ЛЕСКОВАЦ ПРИЕХА ОТЧЕ
ТИТЕ И ПРОГРАМНИТЕ 
КОНЦЕПЦИИ НА НАШИТЕ 
ИЗДАНИЯ

НОВА ФАЗА В РАЗВИТИЕТО 
СТР. 3

е Работниците са против деформациите. а не против рефор
мата^ бе изтъкнато на заседание на Председателството на ЦК на 

ф Последните събития показаха, че е необходима крепка връз
ка между икономическо-развойната и социалната политика (акцент 
от последното заседание на Съвета на СЮС) ф „Дневник”: Някога 
другарите от ръководствата 
базата все по-често слизат

работа и по този начин да осуети 
стопанската реформа. Председа 
телството единодушно оценява, че 
това не смее да се допусне, загпо- 
то нашето общество няма друга 
алтернатива.слизаха в базата, а сега другарите от

във връховете
СЛЕД КАТАСТРОФАЛНОТО 
БЕДСТВИЕ В ЮЖНА СЪР
БИЯ

Председателството ма ЦК .на 
СЮК взе решение членовете му 
да посещават често колективите, 
които имат трудности, за да осъ
ществят непосредствена връзка е 
работниците. Защото никой не. 
може да оспори факта, че работ
ническият револт идва и от недо
статъчното информиране, а още 
повече от недостатъчното участ
ие па работниците в самоуправи- 
чгелното решаване в собствените 
им колективи и в обществено-по
литическите общности.

Не ще и съмнение, че работни
ческите стачки и „пътеществия” 
до Скупщината на СФРЮ са въп
рос номер едно на 
действителност. През тях, 
през призма, се пречупват съще
ствените въпроси на положението 
на работническата класа в наше
то общество. Затова Председател
ството на ЦК на СюК тези дни 
реши проблемът да бъде обсъден 
на едно от първите есенни засс- 

. дания на Централния комитет на 
Съюза на югославските комуни
сти.

ва да действува превантивно, а 
че само да призовава за търпе
ние. Когато избухне стачка, от 
комунистите не може да се очак
ва да бъдат нейни противници, по
неже май-голям брой стачки, с 
изключение на някои индивидуал
ни ексцесии прояви, представля
ват сериозен предупредителен про 
тест срещу обществените дефор
мации и обструкциите ма самоуп
равлението. Работническият рсво- 
лт има не само социален, но н 
видим политически компонент. Но 
много елементи днешните стачки 
са класово стълкновение. Работ
ниците сериозно предупреждават, 
че ръководствата изневеряват па 
ролята см. Те се обявяват против 

Работническият револт в Ла- деформациите, а не против рефор 
бин, Скопйе, Марибор, „Змай”, . мата.
„Борово” и много друга колективи

Необходима е 
югославска 

еолидарност

югославската 
като

СТР. 4

СК В БОСИЛЕГРАДСКА ОБ
ЩИНА В БОРБАТА ЗА ИДЕ
ЙНО-ПОЛИТИЧЕСКО РАЗГ- 

' РАНИЧАВАНЕСЕРИОЗНО ПРЕДV ПРЕЖДЕННЕ
ТЪРСИ СЕ КОНКРЕТНА 
ОТГОВОРНОСТ

ПРОТЕСТ СРЕЩУ ОБСТОЯТЕЛСТ
ВАТА Е СТРАНАТА

* Работническите протести ма 
басамаците пред Скупщината па 
СФРЮ, Ва улиците и в заводски
те^ халета са предупреждение, че 
стопанската реформа пе може да

СТР. 5
СУРДУЛИШКАТА СТОМА
НОЛЕЯРНА ИЗЛИЗА НА 
СВЕТОВНИЯ ПАЗАР

коренно промени 
причините, поради които избухват 
стачки. Основен повод да се пре
крати работата са пе само ниски
те лични .доходи, но и незадовол- 
ствето от обстоятелствата в стра
ната.

представата за „Мачкаща“ 
продава технология 

в Кктай
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Ш. * 8 СРЕЩИ II РАЗГОВОРИСъюзът на комунистите, както 
бе изтъкнато на състоялото се 
във вторник заседание па Предсе
дателството па ЦК на СЮК, тряб-

ь Р |
СРЪЧЕН МАЙСТОР И СТА
РА МАШИНА' ; СТР. 6ш :т
СЪДБИ ЧОВЕШКИ

ж, ■ Засягат липи 
чуждите неволи?

Меняват се времената, мепяват 
се и адетите. Някога другарите от 

в базата, 
вее

№

1^1■ -I #ръководствата слизаха 
а сега. другарите от базата, 
по-често слизат във връховете ...

Па
СТР 8

НА МТА „ВЛАСИНА '88” В 
БОСИЛЕГРАД

ДРУГАРУВАТ СТАРИ И 
МЛАДИ

'ш■ \ .11Вече и врабчетата знаят, че ... 
властта, силата и средствата се 
концентрираха в републиките и 
покрайнините. Практиката

силата имат иай-

пма пе само социален, но и 
политически компонент

Работническият револт

показ-
се проведе без цялостен концеит 
па промени и копзпетемтнн реше
ния — бе изтъкнато па заседание 
па Съвета па Съюза на югослав
ските синдикати. Подготовката па 
стопанските субекти за пазарно 
стопанство ме е резултатна, поне
же не са извършени договорени
те промени за облекчаване поло
жението па стопанството. С 53 па 
сто от дохода, който й остава, тру 
довата организация пе е способна 
да работи според принципите на 
пазарното стоиш 1ство.

Последните събития показаха, 
че е необходимо крепка връзка 
между икЪпомическо-развойнатц 
и социалната политика.

ГТредседателстното ед|11юду|пно 
см ята,.че идването в Белград, пред 
Скупщината иа СФРЮ, ме 
за изпамираие па решения. Защо
то никому*пе може да се обеща- 

незаработеиото. Много пробле
ми трябва да се решават там, къ- 
дето са възникнали, п трудовите 
колективи, по И ВЪГГ от тях.

ва, че властта и
конкретна и най-твърда изява « 
общините. Защо тогава недовол
ната база не спре най-напред пред 
общинския/ в след това пред по- 
крайнинския и републиканския 
праг? Става ли дума за начин Да 
се избегне примката „кадията те 
обвинява, кадията ти съди", 
подозрение, че общинската власт __
здравата е свръзана с република!!- ИЕ СМЕЕМ ДА СЕ ОТКАЖЕМ ОТ 

или за

СТР. 9НОВИ книгиС II I, г
ПРИЕМСТВЕНОСТ ИА ДВИ
ЖЕНИЕТО В ЮЖНА СЪР
БИЯпа

СТР. 10

за

СЪОБЩЕНИЕ

Следващият брод на 
п-к „Братство” ще нзле- 
зно на 19 август 1988 г.

Редакцията

РЕФОРМАТАската и покранинската 
нещо трето? Например: увереност, 
че институциите с общоюгослав- 
ски характер все още 
голям политически и морален ав- 

(„Дневник”, Нови Сад)

В момента ключов въпрос с: и 
занапред ли ще сс работи по ста
рому, може ли страхът от социал- 

пълпеуня да предизвика коле
бания и социализация ма лошата

по-имат

торитет. пи



НАС! |И НР~ПО СВЕТА
ГОРБАЧОВ 1) ПОЛШАМИХАИЛм ИIIИСТЪР—ПРЕДСЕДЛ 

ТЕЛЯТ НА ИНДИЯ Е НА 
ПОСЕЩЕНИЕ В ТОГОСЛА 
ВИЯ

ОРЪЖИЕТО НА СТАРИЯ КОНТИНЕНТ ВИЗИЯ НА НОВА ЕВРОПАЧужди войски 

притискат Европа
значение по-сигуриоепо 

сигурна Енропа и за изгра
ждане. на „съвместен оС- 
щоевронсйски дом" от Ат- 

д6 Урал. До този

секретарГенералният 
па ЦК па КПСС Михаило 
Горбачои направи посеще- 

Полша където бе
Продължават
приятелските

отношения
пие в
посрещнат твърде топло и 
па което посещение полск 

за масова ин- 
изклю-

лаитик 
дом-казал той — може да 
сс стигне с постепенно, нопроучва- 

Атлантик до Урал
Две вести — от Вашин

гтон и Будапеща — буква
лно хвърлиха в сянка поч-

стратегическн итц средства 
формация дадоха 
чителпо значение.

постоянно намаляване па 
конфронтирано

мия, от 
през миналата година са 
биЗш стационнрапп милм-

поепиото 
ч чрез укрепване довери-ти всички други междуна-

събития. Високи оп и 12,1 хиляди 
страни войници, 
практически е 60 па сто 
от целокупните военни си
ли на чужди територии. 
Затова със сигурност -мо-

11 сътруд* 1ИЧССТВОТО 
двата блока.

чужде-
косго

стсВ полския Сейм той из- 
идсята си за нова, в

МИНИСТЕРСКАТА СРЕША В ХАРАРЕ

родни
американски и унгарски 
функционери, разбира сс 
на свой начин и станови
ща, оповестиха възможно
стта че Съветският съюз

песе

СЛЕД

Новини и стари трудностиже да се каже, че наис
тина няма страна-членка 
на НАТО или на Варшав
ския договор, която 
своя територия да ие ока
зва гостоприемство па чу- 
ждустраннп сили.

ще оттегли военните си 
сили от Унгария- диалог СЕВЕР — ЮГ, по

гиналата седмица и
Министерската среща за 
завърши в Хараре през

нашият съюзен секретар по вън-
наНай-напред „един ви 

сок функционер' на Сгейг 
департмента пред журна
листи оповести, че САЩ 
посредством тайни канали 
узнали, че СССР се готви 
от Унгария да отге^ш окс 
•ло 65 000 войници.
Че това не са праз
ни думи на известен на
чин потвърди и начални
кът на съветския Генерал- 
щаб, маршал Архомеев, 
който тъкмо този момент 
бе на посещение в САЩ 
т.е. на Пентагон. Отгова
ряйки на въпроси на жур
налисти Архомеев нредве- 
стил, че с домакините по
дробно ще разисква по то
зи специфичен въпрос.

па ято
която участие взе и

работи Будимир Лончар, получи щирока под- 
оценки от участниците, донесе 

можа да се освободи от някои из-

шпите
крепа и положителни 
някои морили, но не

болки па необвързаните страни.
Двудневната среща на представители на тридесе

тина необвързани и други развиващи се страни по-
пак да започне диалог със 

икономически проблеми.

Инак Евроца е на вто
ро място в света по броя 
на войници, а на първо по 
количество па оръжие. В 
30 европейски страни под 
оръжие са десет милиона 
и 147 хиляди войници, а 
тук са и още 89 000 тан
кове и 15 000 самолети.

вестим
\

готовността па югтвърди
север за всички централни

най-много засягат огромно мнозинство на насе- 
Всред успешните резултати е че срещата^ е 

утвърждаване на обща

Р. Ганди

които 
лемието.

Председателят на прави 
тслството на приятелската 

необвързана Индия крачка напред по посока на ^
стратегия на юг в диалога със север, особено когато 

същински икономически трудности какви- 
развитието, външните дългове, протекционизмът 

търговия, валутната и финансова система

ни II
Раджив Ганди се намираСухоземните войски са ор

ганизирани в 337 дивизии 
и 170 бригади, а това всъ
щност е една трета от 
целокупната военна сила 
в света. Страните във Вар 
шавския договор 
2,29 милиона войници, 52 
хиляди танкове, осем хи-

на нашата се касае за 
то са
в световната
и други. Повечето участници на срещата, което 
вижда и от приетото съвместно съобщение, считат че 
юг този път не само че е застанал на ясни и прециз- - 
ни становища, но че е предложил и конкретни реше-

в посещение 
страна — пристигна на 13, 
а посещението ще прикдю 
чи на 15 т.м. С домакина се

Бранко Микуличси
обмениха мнения за по
нататъшното укрепване на 

близките и

имат

ния-традиционно 
развити билатерални отно-Веднага на угредеч се 

обади и членът на ЦК на , ляди самолети, 46 хиляди
артилерийни оръдия, 128 
кораба и 231 подводница. 
Въоръжените сили на НА- 
ТО изброяват 2,38 милио-

Всред положителните оценки е и мнението на до- 
министъра по външните работи Натаншения и сътрудничество, 

особено на икономичееко-
макима, .т.е. на 
Шамуйрира, че приключителнидт документ би можал 
да се потвърди, че е „от историческо значение", па 
дори че е и „прелом в световната история". Този при- 
ключителен документ, чиито проект изготви домаки
нът, най-напред имаше 26 страници, след което бе 
формирана работна група от експерти (на която пред
седател ствува представителят на Индия), която имаше

Унгарската социалистиче
ска работническа партия 
Геза Котаи, кой го е задъл 
жен за външнополитичес
ки въпроси. В интервюто 
пред Унгарската телеви
зия той оповестил, че съ
ветските сили 5и могли да 
се оттеглят от Унгария в 
„предвидимо бъдеще".

то, за актуалните светов
ни въпроси и за ролята ма 
необвързаните в съвреме
нните динамични между
народни отношнеия.

Очаква се госта да при
емат и. с него да водят ра
зговор Раиф Диздаревич, 
председател на Председа
телството на СФРЮ и Сти 
пе Шувар, председател на 
Председателството ма ЦК 
на СЮК.

на войници и разполагат 
с 22 хиляди танкове, 4 хи
ляди самолети, 13 700 
тилерийни оръдия, 360 ко
раби и 196 подводници. Ос 
вен оперативните части на 
двата блОка, в Европа са 
стационирани и 17 хиля
ди ядрени боеви глави.

ар-

за задача да изготви един още по-конкретен документ. 
Според общата оценка тази работна група успешно е 
изпълнила задачата си и с принципен договор положи
телно оцененият Проект на заключителния документ 
на домакина ще се достави на министерската конфе- 
'снция на необвързаните (през септември т.г. в Ни
козия).

Дали това е ново пропа
гандно-тактическо надмъ- 
дряване между двата вое
нни блока или пък предве 
стяване за по-нататъшно 
подобряване на отноше
нията между Москва — 
Вашингтон?

(М. Я.)

АМЕРИКАНСКА ПОМОЩ НА ЧУЖБИНА ПРЕЗ 1989 ГОДИНА

Израел ще получи най-много милиона долара. В проек
тозакона се предвижда на 
Панама помощ да не се 
окаже.

Отговор на този въпрос 
изобщо не е лек, а про
гнозирането не може да 
дава резултат. /. По стойност на сумата Египет трябва да бъде вто

ра страна, на която САЩ ще отпуснат две милиарди 
долара. На Панама се забранява помощ

Африканскияначени за
фонд по развитие, 101 ми 
лион долара за Световна- ’ лена

В проектозакона е нама- 
американската по

мощ на Пакистан, който 
на досега имаше огромно „ра 

збирателство” от страна 
на САЩ. Той ще получи 
210 милиона долара ико
номическа и 220 милиона 
долара военна помощ. Ос

Той, особено тежко за
страшава Европа, преди 
всичко затова защото на 
нейната територия пряко 
се докосват два военно-по
литически блока —• НАТО 
и Варшавският договор. 
Затова Европа и днес 
собственик на изключите
лно неславен .рекорд — 
тя е континент с най-мно
го чуждестранни войски и 
бази.

* Според резултатите на 
лондонския Институт’ за

та програма за осуетяване 
3 на контрабандата, а 

милиарди долара — е пре Турция и Гърция 500, от- 
дназиачена за икоиомичес 
ка и военна помощ на Из
раел. За същите цели Еги 
пет трябва да получи 2 
милиарди долара. Фили
пините ще получат 125 
милиона долара за воен
ни цели й 164 милиона до 
лара за стопанството и ра 
звитието. Около 500 ми-

Най-голяма сума —Американският сенат е 
приел проектозакон за по
мощ на чужбина през ид
ващата година, възлизаща 
14,3- милиарди долара. По- 

е край това е запланувано 
71 милиона долара да се 
отпуснат на Световната ба 
нка. Ако проектозаконът 
прерасне в закон, тогава 
за пръв път тази материя 
ще се регулира чрез зако-
нопредписания•

носно 350 милиона долара
военна помощ.

Доколкото се изгласува 
закон, помоттт ще получат 
и няколко страни в Цен
трална Америка — Салва-

бъ-таналите средства ще 
дат използувани за 
мо,щ на афганистанските
и други бежанци и за под
крепа на международната
програма за борба срещу 
спина.

по-

дор ще получи икономиче 
ска ломо.щ от 185 милиона 
долара, Гватемала 80, Ко- 
старика 90 и Хондурас 85лиона долара са предназ-

СТРАНИЦА 2 БРАТСТВО * 15 ЮЛИ 198»



ДЕЛЕГАЦИЯ НА ТЪРГОВСКАТА КАМАРА НА НР БЪЛГАРИЯ В НИШ ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАТА НА МОК НА ССТН В 
НИШКИ И ЮЖНОМОРАВСКИ РЕГИОН ПРИЕХА 
ОТЧЕТИТЕ И ПРОГРАМНИТЕ КОНЦЕПЦИИ НА ИЗ
ДАТЕЛСТВО „БРАТСТВО"ТАЗГОДИШНИЯТ СТОКООБМЕН 

Е ЗНАЧИТЕЛНО УВЕЛИЧЕН Нова фазаПреди няколко 
Ниш водиха

тъкна ПавичДНИ В'
становище 

председателят на Стопан
ската камера на Югосла- 
вия Милан Павич да от
прави официално предло
жение до всички председа 
тели на стопанските кама
ри на балканските страни 
за повеждане ма среща на | 
делегации, т.е. на експер- | 
ти за тези въпроси 
октомври т.г. На тази сре- | 
ща би се утвърдил дневен

се осъщест- 
твърде . успешно. 

През първите пет месеци

застанаха наразговори де- . вява 
легациите на Стопанската

Вкамара на Югославия и 
на Търговската камара на 
НР България. Българска
та делегация 
Петър Русев, председател 

българската Търговска 
камарата нашата предсе-

на годината стокобментъг 
е увеличен с 29,3 на сто в
сравнение със същия ми 
налогодишеи период и въ
злезе

оглавяваше
на 100 милиона до- развитиетона лара (в двете посоки). 

Югославският износ е уве
личен с 33,1, а вносът с 
25 проценти. Ако продъл
жи този темп на

дателят на Стопанската ка
мара на Югославия Милан 
Павич. В

през
С приемането на про1ра 

стта си ма учредители на мните концепции 
Издателство „Братство”, година и особено на дъ «го
междуобщимскиге конфо срочните развойни про- 
ренции йа ССТН в Нишки грами, фактически започ- 
н Южноморавски регион 
на заседанията на предсе 
дателстватц, състояли се 
на 30 юни в Ниш и 5 юли 
в Лесковац, сумираха рази 
скванията по отчетите, 
програмните концепции и 
развойните програми па 
Издателство „Братство” 
п'окончателно ги приеха.

Изпълнявайки дЛъжно-
разговорите ме- сътруц- 

ничество надяваме се че
за 1983

жду двете делегации бя
ха обменети мнения за 
осъществяване на тазгоди 
шната програма по иконо
мическо

ред, място и време на про 
вежда! 1е на 
На тези

ще се реализира заплану
ваната разговорите, 

срещи ще станеразмяна на сто
ки и услуги през тази го
дина, възлизаща 350 мили
она долара.

ва период на по-динамич 
но развитие на съвкупна 
та дейност на „Братство’. 
Така във вестник „Брате г 
во” до края на този сред 
мосрочен период ще запо
чне' да излиза месечно мл 
адежка притурка (вест
ник). Ще се увеличи и 
обема на вестника, преди 
всичко чрез подходящ на 

Двете председателства бор и по-голям формат на 
комета /'праха, че Издател- вестника, а в следващия 
ство „Братство” с вестник средносрочен период и с 
„Братство”, детския вест- увеличаване броя на сгран 
ник „Другарче” и списа- ицйте. 
пие „Мост”, както и кннго

дума за облиците и съдър
жанията на сътрудничест
во между стопанствата на 
балканските

сътрудничество 
между Югославия и Бъл
гария и за раздвижената 
инициатива за организира
не на среща на председа
телите на стопанските ка
мари на балканските стра
ни.

Във втората част на сре 
щата делегациите разис
кваха за реализирането на 
белградския договор на ми 
нистрите по външните ра
боти за подобряване 
трудничеството между ба
лканските страни на сто
панско поле. Делегациите

страни. Ос
вен организационни и про
грамни въпроси на първи
те срещи ще се обсъждат 
п въпроси във връзка с 
укрепването на взаимната 
търговия, сътрудничество
то в областта на индустри
ята, кооперирането и под.

съ-
Икономическото сътру

дничество между Бълга
рия и нашата страна, из-

СОЦИАЛНО-КЛАСОВОТО УКРЕПВАНЕ НА СК В ЮЖНОМОРАВСКИ РЕГИОН

Проблемите »убиват« 

интереса
Детският вестник „Дру 

гарче” повече няма да из
лиза в сегашната си фор
ма, обем и период. След
ващият брой, който ще 
бъде печатан през септемв 
ри, ще излезе като списа
ние. В бъдеще новото 
„Другарче” като списание 

стн на майчиния си език ще бъде месечник, отное- 
на, българската 
ст, „Братство” дава пълен

издателската дейност, ус 
пешно изпълнява твърде 
важна ц отговорна обще 
ствена задача в информа
тивната, образователно-въ 
зпитателната. у културна 
дейност на българската на 
родност в Югославия. Осъ 
ществявайки тези дейно

зи грижа: от 1396 първич
ни организации 1100 не са 
приели мито един нов член 
на СК през цялата 1987 го 
дина. Общинските коми
тети на СК и Председател 
ствага им редовно се за
нимават с въпроса, но не 
се задълбочават в причи
ните, пито пък определят 
конкретни задачи и носи
тели па реализацията им.

И в южном°Равскн Ре_ 
гион, както и в много дру-

ние от „югославския стан 
дарт”. Партията се проре- 
дява преди всичко поради 
недостатъчния интерес на 
младежите, девойките, ра
ботниците/селяните и дру 
ги слоеве на населението.

ги краища на нашата стра
на, през последните годи
ни се забелязва значител
но „проредяване” на пар
тийните редици. Напри 
мер броят на членовете 
на СК в края иа 1987 го 
дина с 642 е по-малък от 
броя на членовете на Пар иия на СКС в Лесковац,

понеже бавно се решават 
най-съществените общест 
вени и партийни аъпроси, 
преди всичко в най-висши- 
те /гьржавни и партийни

народно- но, ще излизат по деч ет 
броя годишно (досега из
лизаше на петнадесет дни 
п 20 броя годишно). В.чес 
то досегашните 20, в бъде 
ще списанието ще има 32 
страници. Кориците на 
списанието ще бъдат цвет 

1 ни, 20 страници ще се пе
чата двуцветно, а 12 черно 
—бели. Списанието ще се 
печата на фпнна хартия, с

принос за реализацията 
пг политиката по национа 
лпо равноправие на наро
дите и народностите в СР 
Сърбпя п Югославия.

А интересът им е отслаб
нал, както оценява Между 

конфсрсн-общинската

на по-м и-тията в края 
налата година. (39 922 сре
щу 40 564). Най-отрицател- 
ната характеристика иа 
това явление е сериозно
то намаление броя на ра
ботниците и селскостопан
ските производители' в 
СК. Миналата година бро
ят на работниците е нама
лен от 13 225 на 12 386. а

В разискванията по от
четите за осъществяване
то на програмните коицеп 
цип през 1987 година, в 

П редседателството 
МОК па ССТН в Ниш осо 
бепо бе подчертано, чс качествено.

„СТАРТЪТ” ДАВА 
КУРАЖ, НО . ..

повече снимки и илюстра
ции, с една дума, ще бъде 
далеч по-съдържателно и

През първото тримесе
чие па годината в СК са 
приети 264 членове, а 235 
членове па СК са изклю
чени или отчислени от 
евидепцията. Сред ново
приетите членове 73 са ра 
ботмици. Като се има пре
двид, че през пялата ми
нала година са приети са
мо 139 работника, „стар
тът" дава кураж. Тези фа
кти обаче ме са достатъч
ни да се даде положител
на оценка па грижата па 
организациите и органите 
на СК за класово-социал
ната структура на СК. За- 
щото работниците и селя
ните са на първо място 
сред изключените и отчи- 
сленмтечот партийната сви 
депция членове през пър
вите три месеца иа годи
лата.

органи, липсва' самоиници 
атива на първичните ор
ганизации, органите и те
лата па СК, лепоследова-

иа

тел по се осъществяват
приетите заключения и ре
шения, й/с се утвърждава 
отговорност за несполуки
те и нарушенията, опетия- 

е ва се образът па комуни
ста.

някои твърде остри пре
ценки за редакторската по 
литнка па вестник „Брат 
ство” са били пеосиовател 
пи п дори тенденциозни. 
Затова е необходимо бе 
изтъкнато, в бъдеще да 
се осъществява но-блпзко 
и по-съдържателно оътру* 
днпчестио между ред коле
гиите п ръководствата па 
отделим среди, като по 
тця начин се преодоляват 
недоразуменията, п се обе 
зпечапа още по-пълиоцеп- 
но осъществяване ропятп 
иа печата в обществени и 
живот.

От 1990 година и списа
ние „Мост” ще се увеличи 
с две печатни коли, ще 
иъведе пови рубрики и съ 
Държания, а в книгойзда 
тел ската дейност ще изли
зат повече заглавия годиш 
по отколкого досега.

на селскостопанските про- 
5039 наизводители -от 

3835. В партийната органи
зация на региона не 
осъществено работничес
ко-селскостопанско мнози
нство, понеже броят на 
работниците и селскосто
панските

Втора причина , е голя
мото иездаволство иа чле

на СК особено 01ловетепроизводители 
40,63 па работническите и селски

те среди, от обстановката 
в обществото и СЮК. И 
най-сетне, грижата на пьр 
личните организации и об
щинските комитети на СК 
за социално-класовото ук
репване на СК е 
малка. Ето едно сведение, 
което красноречиво 
ри колко

Двете председателства 
обсъдиха и проблемите от 
материално-финансово ес 
тество па „Братство" и 
приеха решение за по-ене 
ргпчно действуваме в раз 
решаването им.

съчинява само 
сто от общия брой члеио 
ве на СК в региона.

ТРИ ОСНОВНИ ПРИЧИ
НИ МНОГО

И когато става дума за 
Юж/юмораи-

гово- 
слаба е била та-

В. Димитровк. г.причините, 
ски регион не е из ключе-
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КАТАСТРОФАЛНОТО БЕДСТВИЕ В ЮЖНА СЪРБИЯСЛЕДКОМУНИСТИТЕ В СУРДУЛИШКАСЪЮЗЪТ НА 
ОБЩИНА НЕОБХОДИМА Е 

ЮГОСЛАВСКА СОЛИДАРНОСТЗасилена е активността 

на първичните организации ОСТАНА ПУСТОШ • НАЙ-МНОГО ПОСТРА 
ПОСЕТИ НАСТРАДАЛИТЕ РА-

Общинскпят комитет на ка", Болницата, в Алакии 
СК в Сурдулица на еъсто це, йелашница, органите 
ялото се неотдавна заседа на управлението и Средно 
ние анализира активност- то природно-техническо 

първичните партии- училище „Моша Пнядс’’- 
организации в общи- Наложените идейно-полн- 

Секретарят на Пред тически наказания главно 
са „заслужили” работни
ци — 15 са източени. 8 са 
наказани с последно и 9 с

ф СТИХИЯТА ПРЕМИНА —
ДА РАДИНИНЦЕ ф ДЕСИМИР ЙЕВТИЧ 
ЙОНИ В ЛУЖНИЦА

НЕДОСТИГ НА СТРОИТЕЛЕН МАТЕРИАЛ
ВИНАГИ ДОСЕГА, ПЪРВИ ПРИТЕКОХА НА

ф ЧУВСТВУВА СЕ
ф ЧАСТИТЕ НА ЮНА, КАКТО 

ПОМОЩ

та на
ми
ната.
седателството и а ОК на' 
СК в Сурдулица Раде Ма- 
равич покрай другото в 

изложение под- 
първичнпте пар-

Прмродиото бедствие, 
засегнало южно Сърбия, 
нанесе пепоиратнмп щети 
на ни колко общини: Бабу 

Влаеотн патка,

предупреждение.
През същи и период в 

СК са приети 41 нови чле
нове, рт конто 30 средно
школци, Зработнпцп и 3 
селскостопански пропзво 
дители.

На заседанието бе каза
но, че по-интензивна ак
тивност се чувствува в

уводното 
черта, че 
тпГ/нй организации от из
борите досега са засили
ли дейността си 
по-голямо влияние върху 
обществено-политически я 
и стопански живот в сро
дите си. При това подчер 
та, че партийните органи
зации все още не са осно 
собенн самостоятелно да 
откриват и да дават ини- 

, циативи за раздвижване 
на активност, а в повече 
то случаи чакат инициати
ви да дава и активността 
им да насочва ОК на СК 
или други партийни орга
ни. Недостатъка е и връз 
ката между първичните 
организации и Общинския 
комитет. Всъщност, пър
вичните организации не 
доставят редовно инфор
мации за проведените 
събрания, често пъти те 
не са подробни, недоста-

11111II111К а,
Дърпа трапа, Пирот... Ме- 

пай-настра- 
об

щина. Без оглед, че средс 
комуни-

и имат

жду другите 
дала с Бабушпшпка

твата па масова 
кация нс предадоха вермо 
обстановката в Бабушшни 
ка община.

първичните организации 
на СК във Власиискитс во 
доцентрали, „Мачкатица”, 
„5 септември", „Галеника", 

„Власина-гостилнпчарст- 
во” и във „Власина-проду 
кт" и „Галеника". Те на вре 
ме забелязват и откриват 
проблемите и изисквания
та на хората, но акцпонно 
недостатъчно са оспособе- 
ни, относно тяхното дейст 
вуване не е в съгласие с 
проблемите поради което 
изостават и резултати, 

си Общинският комитет
оцени, чс. първичните ор
ганизации на СК в „Зи-

Дссимир йевтнч посе
щавайки иастрадалитера 
йони между другото из
тъкна, че сегашните паво 
днемия и щети, нанесени 
по това време, досега не 
са забележел и в тази ча
ст на Сърбия- Бедствието 
с оставило непопра- 

I вимн щети, па покрай рс 
• довийте средства ма об

ществено-политическите 
общности и средствата на 
солидарност на цяла Сър 
бия, бедствието е нанес
ло такива щети, които се 
изравняват с над-големто 
бедствия в Югославия и 
затова с необходимо да се 
очаква помощта па цяла
Югославия.

След стихията остана надеждата, чс солидарността не 
ще изостане

це, ;:ъдото 80 на сто от жп 
телите му не могат да вля 
зат в своите домове, заси 
папи с камъни 
Всъщност това селище ве 
че не съществува.

САМИ НЕ МОГАТ

Известно с, чс Бабуш- 
нишка община сама не 
може да си. помогне. Всич 
ко разполагаемо е пуснато 
в движение. Но да се пре
одолеят последиците на 
бедствието трябва да сс 
ангажират и останалите 
райони. Вече сс обаждат 
от други среди.

Местното население, за-

и чакъл-

Твърде критично е поло 
жението с отвлечените мо 
стове. Според най-новите 
данни пострадали са 32 се 
лища, наводнени са 
семейства, тридесет са 
евакуирани с около 100 
членове. Наводнени са 
5400 декара плодородна 
плещ. Напълно са у нищо 
жени 700 декара орни 
площи. Унищожени са 
65 км пъгища, 10 мос
тове и 4 трафопостове. 
Пострадали са 100 глави 
едър добитък.

Най-трудно е било в Ра- 
дннинце. Река Мургурица 
е била толкова надошла, 

“че е отнасяла къщи, а хо 
рата са се спасявали по 
кровове, хващайки се за 
клонове на столетни оре
хи. Паметникът в центъра 
на селото, висок седем ме 
тра, едва се разпознава от 
наноси. В борбата за гоя 
живот хората не са имали 
време да спасяват добитъ
ка, механизацията и авто
мобили —- всичко това е 
изчезнало.

Най-цлодородните пло
щи в Радининце са пре
върнати с наноси: чакъл, 
камък, пясък.

Не по-малки щети са 
претърпели и селищата 
Стол, Стрелац, Камбеле- 
вац, Горчинци, Вава, Ду- 
чевци, Звонци, Драганац-
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сегиато от бедствието, се 
Свлачи-самоорганизира. 

щата се спрени, по не се
знае няма ли отново да 
„заработят". Явяват се но
ви свлачища: в Стрелац и 
засега до три местни общ 
пости не могат да про
бият път. Също така и 
снабдяването е затруднено 
(няма брашно, олио, за
хар и др. продукти).

Инак според най-нови
те осведомения от Бабуш- 
нишкия край местните 
общности са се самоорга- 
низирали, механизацията е 
на засегналите райони (ос 
обено в Стрелац, Стол и 
Камбелевац), но отделен 
проблем представляват 

срутените мостове и на 
пътното направление Бе
ла паланка — Бабушница 
— Лесковац. Товарните 
камиони едва се пробиват, 
па Републиката е длъжна 
да поддържа този път.

Също по преценка на 
Щаба по цивилна защита 
посевите -напълно са'уни 
щожени: пшеницата е по' 
легнала, градините са на 
пълно унищожени, изоб 
що всичко е унищожено.

дар , Народното ръкоде
лие и на овцефермата 
„Власина" недостатъчно 
осъществяват политичес 
ката си функция и недос
татъчно е влиянието им 
върху положението в сре
дите им. За недостатъчна
та активност свидетелст- 
вуват и следните факти: 
първичната организация 
в „.Симпо” и в няколко 
селски среди на ОК на СК 
не са доставилий нито ед
на информация за проведе 
ни събрания, докато ор
ганизациите в „Кощана", 
„Юмко", АТП „Единство" 
и Пощата са доставили са 
мо по една информация, 
което ще рече че не са 
провеждали или са прове 
ли само по едно събрание:

На заседанието бе взето 
решение на недостатъчно 
дейните организации да 
се посвети далеч по-голя- 

С. М.

тъчно посочват проблеми 
те и пропуските в среди
те Бе изтъкнато, че и чле 

Политическияновете на 
актив недостатъчно осве 
домяват . Общинския ко
митет за проблемите в 
средите, поради което се 
случва да не се предприе
мат акции и да не се реа 
гира.на време.

За засилената активност 
на партийните организа
ции свидетелствуват и 
данните за по-изразеното 
идейно-политйческо раз
граничаване в общинска
та партийна организация* 
Първичните организации 
са изключили от редовете 
си 22 члена, на десет ду-,

Инак частите на ЮНА, 
както впрочем винаги до 
сега, първи се притекоха 
на помощ. От петък ' (8 
юли т.г.) работят усилено 
върху разчистването на 
пътните съобщения. На те 
рена са и други екипи по 
разчистване, възстановя
ваме и нормализиране на 
обстановката. Републикаи 
ската комисия за съобще
ния е също на терена.

Инак чувствува се недос 
тиг на строителен матери 
ал (желязо, цимент и дру 
ги материали).ши са наложили послед

но, на девет предупрежде 
ние, а двама са отлъчени 
от евиденция. Касае се за 
организации е — Власин 
ските водоцентрали, ОО- 
СТ „5 септември", „Галени

Наистина помощ приети 
га от всички страни: поб 
ратимената община Севни ЕДНО СЕЛИЩЕ ПОЧТИ 
це от СР Словения се при НЕ СЪЩЕСТВУВА 
тече първа, помощ прис
тига от Бачки Петровац,
Плевля и други.

Все пак най-критично е 
положението в Радинин-мо внимание. Ст. Н.

СТРАНИЦА 4 БРАТСТВО * 15 ЮЛИ 1988



рлз“рлничлв1неДСКА ОБЩИНА в борбата за ИДЕЙНО-ПОЛИТЙЧЕСКО

Търси се ноннретна 

отговорност фотохроника
На състояли.я се граничен събор 

българската граница при село Долни Криводол на 10 , 
юли тази година присъствуваха Ьад 20 000 души 
двете страни. Събора откриха Слава Тодоров, предсе
дател на Общинската скупщина в Димитровград и Ве
лин Методиев, председател на Градския народен съвет 
в Годеч, които прнветствуваха югославските и българ
ски граждани, като им пожелаха приятна дружба.

на югославско-

отПо инициатива на постите при отпускането 
на два милиона динара 
кредит за жилищно стро
ителство на Рангелов". Ра 
игелов най-напред е по
търсил този кредит да му 
отпусне Изпълнителният 
отбор, но тъй като това

първични партийни орга
низации, неотдавна Председателството на ОК на 
СК в Босилеград потърси да се „изучи въпроса 
във връзка с поведението” на Цветан Борисов, 
директор на строителната занаятчийска коопера
ция „Граджевннар’% Любен Богословов, общинс
ки испектор по пазара ц На Добри Рангелов, 
ретар На СОИ за основно образование, 
физическа култура,

сек- 
култура, 

детска и социална защита. същият пе е направил се 
кретарят е отправил иск • 
До трудовата общност в 
| професионалната служба 
па СОЙ, която му отпусна 
ла въпросният кредит. На 
заседанието на Председа
телството бе 
че Рангелов се

На заседанието на Пред 
седателството на ОК на 
СК в Босилеград бс под
чертано, че първичната 

'партийна организация в 
„Г раджевииар ” на й-нап- 

ред (през март) е конста
тирала, че положението в 
кооперацията не е добро, 
по че Борисов пе предпри

зискваха по
на първичната партийна 
организация в гранично- 
нропусквателмия пункт па 
Рпбарцп. Тази организа
ция е изтъкнала, че „об
щинският инспектор по 
пазара пе изпълнява зада
чите си” п че „Любен Бо- 
гееловов е изкомпромети- 

целокупната търго
вия в общината”, бъщо та 
ка е. изтъкнато, че гой 
прилага различни крите
рии, особено в дребното 
стопанство, че „едни тор
мози, а други толерира”.
И тази първична органи 
зация, както й първичната 
организация на СК в „Сло 
1а” преди нея и делегати
те на ОС преди две годи
ни е потърсила Богосло
вов да се смени от този 
пост. Членовете па Пре
дседателството сега кон
статираха, че по въпроса 
с крайна отговорност гр 
ябва да се изкажат първи, 
чната организация на СК 
и самоуправителният 
ган в Секретариата за сто
панство, финанси и урба
низъм към ОС.

инициатива

изтъкнато,
е послу- 

сделка,жил с нечестива
т.е. че па членовете 
трудовата общност е ка
зал че за отпускането на

на

ема шпкакви крачки съ- рал 
щото да се подобри. Тога 
ва тази партийна органи- 

е потърсила той да 
си подаде оставка на пое

кредита се е „договорил с 
ръководителите на общес 1 
теепо-политическите

За освежемис най-добра с студена оира и топли 
кебапчета.орга

пнзацни, ОС и с председа
теля па Републиканската 
СОИ за основно образо
вание”. Бе

запия

та. След това положението 
е обсъдилг. кооперацията 

кооперативният съвет 
то подчертал, че Борисов 
е дал огромен принос е 
развитието на организаци 

не само той е вя

изтъкнато, че 
са билика тези средства

предназначени, за основно
то образование. Бе изне
сен още един нов момент
— от миналата година до- ; 
сега 
СОИ е

ята и че 
повеи за 
ние. На проведеното сьв 

заседание ма

:Рангелов отлошото положе- тази
потеглил още един 

милион динара жилищен 
кредит (два пъти по 500

местното
организацияпървичната 

па СК и на кооперативни.,:
че ди- хилядп). Имайки предвид 

„пропуските” на Рангелов, 
членовете на Председател 
ството застанаха на. стано
вището, че от него тряб
ва да се потърси пдейпо- 
политическа отговорност, 
а ог Скупщината па СОИ 
да го разреши от поста.

съв^т е изтъкнато,
предприема меректорът

съзнателно изпълня- 
си и че

рки,
ва задълженията 
се чувствува положителен 

стопанисването.

ор- Какт о и винаги на събора имаше съвместна кул
турно-художествена програма. От югославска 
тези

. Палдум, придружавана от първия акордеопнет на 
Югославия- От българска страна участвува също добре 
известната Лплп Иванова и културно-художествен ан- ч 
саибъл от град Елин Пелин.

Докато мама и татко пазаруват — изморените мал
чугани пазят вече купената стока.

страна
път участвува известната естрадна певица Ханкаефект в

Според мнението
на Председателството 

първичната организация 
СК в „Граджевинар" 

трябва. да

на члено
вете (НЕ)ЧЕСТИВА

СДЕЛКА
на Членовете па Предсе

дателството взеха реше
ние поведението на тези 
трима па отговорни поето 

нителния отбор ма Скуп- вс лица да се преизучп п 
щината на посочената да се вземат съответни ре 
СОИ. Председателят па шепкя до края па този 
този отбор в информация месец, 
та си е посочил „неправия

още веднаж 
преизучи въпроса за „,'с 

грешките" па Бо-

За (бсз)отговорпостта 
на Добцт Рангелов Пред 
седателството разисква 

по инициатива на Изпъл-
пехитс и 
рисов.

ЕДНИ ТОРМОЗИ, 
ДРУГИ ТОЛЕРИРА

Членовете на Председа
телството за (безотговор
ността на Богословов ра-

Г, Б.

БОСИЛЕГРАД /

Председателят на съда е избран правилно
■ м ,(И пс са точни м чо процедурата н

консултациите и и избирането па пред
Съда са извършен 1 прани-

наФормираната работна група 
ОК па СК и Босилеград, която имаше 
зс задача да изучи доводите в представ
ката па Димитър Янев, съдия в Оощип 

Босилеград (изпратена до 
в СЮК и СКС) неот-

седатсл па
На заседанието па Председагелс! 

Васил Такси,
япо.
лото папредседател 

„Димитър 
обстановка в съда п че 

си за-

ЯпсвСКИя СЪД В 
партийни органи
давпа даде отчет на Председателство о
на ОК па СК. Всред доводите ма Янев 
който бе един от двамата кандидати 

Общинския съд, бе и 
. политика, т.е. защо 

решавало в тесни кръго
ве изкажат дслс-

ОС подчерта, че
създава лоша
йод въпрос е дали с поведението 
служава и занапред да остане съдия в 
този еъд". По негова ншшиатппа Прод- 

заетапа па становище за 
Сезотго вор I юсг та”

Още от иьрвпят граничен събор проведен тъкмо 
водосточните гърби бяха „иа цена”сред 

югославска страна). Изобщо съборите 
търговия отколкото

па топа място, 
посетителите отназа председател 

този за кадровата 
за него „се е 
ве, а не допуснато да 
гагите на ОС" както и, че 
брания председател 
Димитров) „ие е гласувало 
то число делегати па ОС". В отчета си 
работната група изтъкна, чс гези

седателството
днес са много повече място за 
срещи па роднини от двете страни па границата. За 
това говори н сведението че е направен оборот от над 
8 милиарда стари динара.

Следващия граничен събор ще се 
септември в Димитровград.

на„поведението и 
Янев да разисква и първичната партии 

организация в Общинския съд- 
Информацията иа работната група 

ЦК па СКС и засега все 
известно дали па тези и други 

точка или не. В. Б.

наза повоиз- 
Съда (Никола 

необходимо
проведе иа 25на е отправена до 

още пе е 
въпроси е сложена

А. Т.
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кавдппавлениемПППИЗВРДСТВИИди^етшнетвг
ООС'1 „5 СЕПТЕМБАР" — 
СУРДУЛИЦАРЕОРГАНИЗАЦИЯ НА ТО „БОСИЛЕ1РАДИЗЛИЗА НАСУРДУЛИШКАТА -СТОМАНОЛЕЯРНА 

СВЕТОВНИЯ ПАЗАР Приключи публичното 

обсъждане 7,3 мнлиона„Мачнатица“ продава 

технология в Китай доларан общатана заетите 
административна служ 

се на
Публичното обсъждане 

на елабората за реоргани
зация па трудовата орга
низация „Босилеград” от 
Босилеград успешно при
ключи. Председателят 
деловата група, която из
готви елабората и други- 
тс необходими самоупра- 
иитслии споразумения и 
договори, Велин Стоичков, 
секретар па организация
та, ми уведоми, че 'слабо- 
ратът с малки забележки 
е получил всестранна под
крепа от страна ма само- 
управителните органи на 
трите основни организа
ции па сдружения труд: 
„Слога", „Напредък" 
„Услуга”, както и от стра

на
* Стойността на сделката е 1 милиард динара 

Специалисти на „Мачкатнца" ще ръководят с монтажа 
внедряването на производствения процес 

в бъдещата китайска фабрика за стоманени лагери
Фабриката за машини н 

стоманолеярна „Мачкати- 
ца" в Сурдулица излиза 
па световния пазар на те
хнологии през Китай и с 
помощта на датския клон 

световна

им от износаба. И трудещите 
проведеното през 
та седмица съвместно съ
брание обсъдиха елабора
та и му оказаха подкрепа.

минала-
на машини и

Е Съветския съюз ще 
бъдат изнесени 300 000 мо
тори за хладилници на об-
ЩР1 СТОЙНОСТ 6
долара

с внедряването на произ
водствения процес. В Сур
дулица ще се проведе обу 
ченне на една група елеци 
алисти п работници на бъ 
дещата китайска фабрика 
за стоманени лагери.

па

)
милионаДнес ще се проведе за- 

Цснтралпия 
с 7,пет, и а

ссдапис па 
работнически 
който ще бъдат сумирани 
резултатите от публично
то разискване, и ще бъде 
взето решение за реферем 
дум. Дотогава, според ду
мите па Стоичков, ще бъ-

Основиата организация 
на сдружения труд „Пети 
сснтсмбар" в Сурдулица 
работи всс по-успешно. До 
Срито резултати па орга
низацията се дължат пре
ди всичко на високата тру 
дова дисциплина и на об
рата организация на про
изводствения процес..

Качествената продукция 
на „5 септембар" успеш
но си пробива път и на 
чуждестранния пазар. Та
ви година ще бъде изнесе
на повече от половин про
дукцията. Само в Съвет
ския съюз трябва да бъ
дат изнесени 300 000 мото
ри за хладилници на об
ща стойност 6 милиона 
долара. На автомобилната 
промишленост в Полша 
ще бъдат доставени
000 помпи на стойност
1 милион долара. Една 
част от продукцията ще 
бъде продадена на запад-

М. Я- ните пазари.

на известната 
фирма „Диса”. Тези дни 
на посещение в ердулиш- 
ката стоманолеярна бяха 
директорът на Китайската 
национална корпорация за 
промишленост й строител
ство, директорът на Наум- самоуправлението н 
оналната банка от Пекин

По време на посещение
то си в Сурдулица члено
вете на китайската 
гация проявиха голям ни-

деле-

терес за организацията па 
труда, деловата политика, 

систе-
дат приети необходимите 
самоуправителни споразу
мения и договори: самоупмата на възнаграждаваме

испоред резултатите па тру
К. Г.

и директорът на фабрика
та, която ще произвежда 
стоманени лагери по об
разеца на сурдулица ни., и 
с ръководството на „Мач- 
катица" подписаха дого
вор за трансфер на техно
логия- Стойността на сде
лката е 1 милиард дина
ра. Най-голяма част от 
тази сума ще се реализп

равително споразумение 
за реорганизация на ТО, 
самоуправителио споразу 
мепие за сдружаване и си
стематизация на рабопш-

да.

В ЦЕХА ЗА СУШЕНЕ НА ОВОЩИЯ И ЗЕЛЕНЧУЦИ 
В БОСИЛЕГРАД ПРЕЗ ПЪРВОТО ПОЛУГОДИЕ 
НА ГОДИНАТА

Производственият план 
е изпълнен

тс места.

Реорганизацията на га
зи май-гол яма трудова ор
ганизация в общината с 
282 заети, стопански затру
днени условия чиито три 
основни организации огче 
тоха загуба на тримесечи
ето, се наложи като един
ствен изход от кризата.

Работниците в Цеха за 
сушене на овощия и зелен 
чуци в Босилеград през 
първото полугодине на го
дината изсушиха и на паза 
рите пласираха към 230 
тона сушени моркови, кро 
мид и, праз лук, зеле и 
други зеленчуци. С гази 
продукция- те с - няколко 
процента преизпълниха по

лугодишния си план — то 
дишният възлиза 455 
на сушени изделия- 

Сотир Сотиров, ръково
дител на цеха казва, 
над половината от проду
кцията е пласирана на ко-

то-
ра с чуждестранна валута 

- (355 000 долара). Сурдулн- 
шко-киТайският договор 
трябва да се осъществи в 
периода от август 1988 до 
юни 1989 година.

че
196

ивертируеми пазари, глав
но в Холандия ,ГФР, Вели
кобритания и. Гърцид.

„Мачкатица" е поела за
дължението да ръководи 
с монтажа на машините и С. М.В. Б.

ПОВОДИ, СРЕЩИ, РАЗГОВОРИ ... правителния живот и в 
усилията за подобряване 
на собствения стандарт. 
Имат собствен стол къде- 
то се готвят и получават 
различни ястия- Майстор 
Ване казва, че са и качес
твени.

Сръчен майстор н стара машинаПо случай 27 юни — Де 
ня на самоуправителя. Об
щинският синдикален съ
вет в Босилеград за особе 
ни трудови резултати и 
принос в развитието на 
самоуправителните социа 
листически отношения пр
исъди емблема на ВАНЕ 
СИМЕВ, работник в цеха 
за чорапи. Това бе повод 
за среща с този млад ра
ботник, който зад себе си 
има тригодишен трудов ст 
аж и по-много неща хара
ктеристичен за младата ра 
ботническа класа в общи 
ната.

ндикална организация да 
го предложи за награда. 
Майстор Ване, дет.о му ка 
зват работниците, ме иска 
да приказва много. Вижда 
се обаче, че е крайно до
волен от първото му рабо 
тнишко признание. Радуш 
но говори обаче за маши
ните.

— Машината е като чо
векът. Трябва да я опоз
наеш за да ти е добър 
другар. Трябва да умееш 
да разбереш всеки неен 
шум, всяка засечка. Ако 
това не успееш не можеш 
да си майстор, не можеш 
да работиш: с нея. Затова 
често казвам и на работ
ниците, че машината е си

също така.
В цеха, който стопанис

ва в рамките на „Зеле Ве- 
лковнч” от Лесковац вси- Въпреки усилията, пора

ди липсата на средства ра 
ботннците често не са в 
състояние да подобряват 
стандарта си. Не малко на 
пример е числото на мла 
дите работници, които ня- 

над главата

чко е изпланувано и нор
мирано. Работниците сЪ 
стараят да изпълняват за
дачите си.. Без оглед чес
тите дефекти на старите 
машини те са успеяли да 

. реализират полугодишния' 
план. Работи се усилено.
И качеството е на високо 
равнище. Произвели са и 
доставили чорапи на паза 
ра в ГФР. Понастоящем 
произвеждат 300 хиляди 
чорапогащници за Либия- 
Тази поръчка вече е го-4 них; и просто не ми е из-

В. Симев . мат покрив 
си. Обществени квартири 
няма, кредити за жилшц-ме ще се завърши една 

поръчка. Без оглед, че вси 
чки казват, че машините 
на .майстор Ване не спи
рат често, т. е. че неговите 
сръчни [Ьъце успешно пре 
махват дефектите, той ка
зва:

по изграждане и площи 
за строеж също така. — 
Най зле е за работници
те от селата. Аз съм 
Гложие, неотдавна се оже-

Нашият събеседник всъ
щност е майстор по подъ
ржане на плетачните ма
шини. Както и останалите 
200 чДуши в цеха работи в 
три смени. Останалите не 
гови колеги (седем души) 
и главният майстор ‘Крум 
Стоянович казват, че той 
твърде успешно изпълня
ва доверените задачи. Ми- 
ле Андонов, шеф на произ 
водството подчертава, че 
Ване не само", че е добър 
майстор, че неговите маши 
ни са най-малко в дефект, 
но е добър другар и само 
управител. Това всъщност 
е повлияло първичната сй-

от

вестне как да решавам то
зи проблем. А той не е 
само мой. Мнозина млади

това.
— Всичко има граница.

лна колкото са силни ра- Дефекти има често. Без ог Личните доходи в цеха 
ботниците и майсторите, лед, че цехът е нов, маши- са според резултатите на 
които премахват дефекти- ните са стари и убеден труда. Миналият месец на работници в общината са 
те. При това от особено съм, че ако не се подме пример майстор Ване е 
значение е колективната нят, ще ни победят. Ако заработил 270 хиляди дина 
работа. Ние майсторите всички машини бяха нови Ра- Някои майстори са за-
си оказваме помощ. Без щеще да. лма по-малко ра- работили по 200 хиляди. звитие и този въпрос

бота за майсторите, а по- Главният майстор е зара- 
От машината, работни- вече за работниците, че ботил 250. Всичко зависи 

ка зад нея и майсторя'чес „празните ходове" ще бъд колко (не)стоят машините. на старите машини.
ат по-малко, продукцията Работниците не изостават 
по-голяма, личните доходи и в развитието на самоу-

Вв. същото положение, 
усилията за всестранно ра

— под 
майстор

бва да се решаватова е трудно.
чертава сърчният

то зависи дали ще се из
пълни планът, дали на вре В. Б.
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Л И| ''/Шг ПРОЛЕТАРИИ ОТ ВСИЧКИ СТРАНИ СЪЕДИНЯВАЙТЕ СЕ1■комунист
Орган на Съюза на югославските комунисти чЩшШр Брой 1629 година ХП/1
и на Съюза на комунистите в Сърбия —~ Белград, 15 юли 1988

АКТУЛЛНО

Политика за Безотговорно 

и неразумноЕЗИ ДНИ най-важна идейно-политическа 
задача е реализиране на програмата 
жътвата и изкупуване на селскостопанс

ките култури, отделно на пшеницата.

Т Днес пшеницата в чинията, е храна, на нивата 
динар, на границата валута, а за цялата ни 
страна един от възловите моменти на социал
на и икономическа политика. Самата жътва не 
е вече изтощаваща работа, която изцежда и 
последната капка пот от жътварите, тя е син
хронизирана .работа в производството на хра
на на нивите. За истинския селскостопански 
производител и стопанин. Въпрос на рутина, 
знание и организираност. По време когато Съ
юзът на комунистите и цялото ни общество 
твърдо се определи за прилагане на икономи
чески и пазарни закономерности и пшеницата 
стана, стока, но със специфична роля, и просто 
€ невероятно. този факт да не се зачита в мер
ките на икономическата политика и не се вгра
жда в стопанската система. Все още непосле
дователно се реализират определенията на 8 
заседание на ЦК на СЮК макар че Конферен
цията на СЮК и в Скупщината на СФРЮ от

за
Вестниците обнародваха и сле

дните думи от заседанието на Се 
ПК на ССТН във'Вой 
политическата система

кцията на 
водина за 
(28 к>ни): „Ако сравним онова, ко
ето сега се говори в Сърбия с оно
ва, което заговаряше сръбската 
буржоазия между двете войни, за 
което се застъпваше сръбското на-

Когато така, по комунистически, ог сърце, 
каже Лаело Гера, на неотдавна проведеното за
седание на Покрайнинския комитет на СК във 
Войводнна, той тогава така се и чувствува. 
Тъкмо както и всички други производители на 
храна в нашата' страна, които през есента са 
засяли пшеница и са направили всичко въз
можно тя да даде добра реколта, през пролет
та засяха пролетници и произведоха за домаш
ния и чуждестранния пазар, но за това произ
водство имаха огромни разноски, по-големи от- 
когато и да било досега, а сега съдбата на тях
ната стока е в голяма неизвестност. Работиха 
съвместно, комунистически, макар че мнози
на от тях не са членове на Съюза на комунис
тите, вярвайки, че те ще хранят обществото с 
хляб, а обществото тях „със съответно възнаг-

ционално движение, реакционната 
черква, което съдържа „мемораи- . 
думът” на САНУ — тогава вижда
ме, че тук няма някои съществе
ни разлики".

Казва това човек на висока 
функция в САП Войводина (до
скоро и на най-висока), а никой 
на тези думи не отреагира! Напро
тив на същото заседание бяха от
правени рояк отровни стрели сре
щу „републиканското ръководст
во на Сърбия ”, на което „се на
мира на разположение огромна 
пропаганда и единственото което 
му противоречи е 
Това също ръководство „закосте- 
нело гледа на всички, които ми
слят по-йнак за промените на 
Конституцията на СР Сърбия^', 
па „не се избират средства и не 
се допуска на Войводина да тре
пне с око и да участвува в консти- 

• туционните промени”, а „проекто- 
амаидманите за Конституцията на 
СРС не са в съзвучие със станови
щата на Конференцията на СЮК, 
мито със становищата на ЦК на 
СЮК".

И само поради това, че ръко
водството на Сърбия не е съглас
но (няма и да допусне) да се из
равнят покранините с републики
те, на споменатата Секция това 
ръководство е изравнено с лоьтн- 
чевското (дражевистко)' движе- - 
ние, (,{сръбското национално дви
жение"), с предвоенната буржоа
зия, с реакционната черква!?

Наистина — безотговорно и не
разумно!

В голямо заблуждение са оне
зи, които мислят, че с такива 
обиждащи твърдения, дори и кле
вети (сравняване с дражевнетите) 
ще осуети пранципаиото и аргу
ментирано разискване по проме
ните на Конституцията на СРС, 
па и учредяването на такава Со
циалистическа република Сърбия, 
каквато сърбите желаят. Това е 
техно историческо право и право, 
което потвърдиха и в югославска
та социалистическа революция — 
Да имат споя държава, както и 
всички останали югославски наро
ди. А те днес такава държава ня- 
мач ! Топа в своите Становища 
констатира и Председателството 

(На 2-ра стр.)

страна на делегатите от цялата страна твърде 
гласно, аргументирано и ясно беше изтъкнато 
неодържимото настоящо положение на сел
ското стопанство. А че тук трябва да се напра
вят коренни изменения в схващане и поведе
ние недвусмилсено сочат за негодуването на 
селскостопанските производители и промиш
лените работници в отрасли, които се облягат 
па производство, преработка и оборот на храна.

Изглежда, че с настоящата жътва е дошло 
право време'на пшеницата, а с това и па дру- 

селскостопански производители, чиято це- 
утвърждава върху тази основа, да се

раждение”. Правеха те така и през минали вре 
мена, когато пшеница се раждаше малко, -а
жътвата беше причина за празненство, И тога
ва, когато пред очите на. окупатора занасяха 
„хлябното зърно” на партизаните.. Жънеха съ- 

това означаваше „да се 
бъде” за нашата революция.

истината".

вестно и тогава когато
бъде или да не се 
Вярваха, както и днес, че обществото няма да
ги изневери.

Приятно е чувството, 
грижа за хляба и

НЯКОЙ ВОДИкогато 
на него винаги може

гите
когато

да се разчита. Защото пшеницата е повече от 
На цялата наша планета тя струва по-

сто

на се
обезпечи реална позиция, която ще мотивира 
младите да остават па село и да произвеждат 
повече и по-качествена храма, за домашния и

имаме мио-
храна. 
вече от която и да- е люнета, индустриална 
ка, оръжие или нещо друго. Тя е мярка на со
циална сигурност, икономическа стабилност и 
политическа независимост. Пшеницата в свс- 

най-често употребяваните оръжия
комби-

^ чуждестранния пазар. Затова поне 
' жество комнаративни предимства в сравнение 

в света. Удава ни се възмож-с другите страни 
пост задад положението ма световния пазар и 
да заработим, изнасяйки пшеница, защото сега 
предлагането в чужбина пс е малко, а цените 
се покачват. Лесно може да се случи, че „за- 
щитпата цена” у нас трябва да бъде приблнзн- 

можо да се придобие и

та е една от
натиск и икономическиза политически когато 

своя наука, бо- 
„хлябно зърно".

това и тогава,нации. Почувствувахме 
бяхме гладни и когато нямахме 

натежали ниви отгат опит и
Отзвукът на тези времена
в ушите НИ и е присъщ когато кроим ико.юмп- 

политика, когато се грижим за сипр 
трудещите се и гражданите, когато 

стабилизация. И

като чели о;це ехти телма па оная, което
чужбина, и пашата общност може да има 
голяма полза, от сделките е която и да било 
друга етбка. Настоящата жътва може да бъде 
преломна н борбата за икономическа стабнлн- 

, заци.я и сигурен елемент за излизане от кри-

по-

ческата
ността на
се борим за икономическа

пее случайно задето жътвата и по-иа- 
романтидите, в бор- 

от собствените
затова
татък гледаме с очите па
бата да се прибере^координация на ра-

мислейки че това е 
задача".

вата,
сама чо себеПо всичко личи, че жътвата,

идейно-политическа заем ме е първостепенна 
дача, по важна: стопанска сделка, която усиеш- 

подготвили и умело довели до-
ниви и прилагаме 
ботите, както в армията,

по сме водили, 
край* Първостепенна идсио-иолитичсска задача 

действителност, да се осъществява истин
ска икономическа политика, при ■ спазване 
пазарните закономерности, по и специфичнос- 
ти, които има селското стопанство като „фа
брика под открито небе”.

Политиката за хляб пе е соцнала, пито се
много

идейно-политическа
изпълнителен съвет с години 

откоси пшеница, а 
„хлебното 

логика,

първостепенна
Дори и Съюзният 
изчаква да паднат първите 

това да определи

с, в па
цената па 
от погрешнатазърно", вероятно воден ц11а ^ дома.

ШеИ ХЛЙваряКкссията”Ршш ’ ДорГ дТс/дава

" необходимата валута от държавната поди^арад

по-другоячй! мост за производителите, 
и общество и политическа

имаме възможност да я водим 
богат урожай. А това е голямо пре-

корица. хляб. Тя означава 
доверие към производителите,

стабилност на нашето 
независимост. За ща-

да се
спгур-толкова

каса и обратно.
Време е да почнем да мислим 
Истинската политика за хляб и храна 

всичко което произтича от това, започва пред 
есеннща сеитба, така че да обезпечава дългото- 

стабилност и па производителите
политика; от. днес до 

хляб, има и музика.

гюстие, сега 
иреме на
дилстпо, доколкото ценим онова, което имаме.и ма

дишна
потребителите. Тя 11с с 
утре. Защото, когато има

Бранно Кръстни



32 Комунист
КОСОВСКЛ МОЗАЙКА

Резултати на погрешна политина
от 1981 година и Че още не с сломен албанския - ' ’ кпайпнната, а заедно с това и в
парагизъм, трябва да напуснат функциите ' би и „ „яЛа Югославия-

па да сс търси допълнителна от- п като с ™ Г" 11а ° поради погрешно водената по-
говорност. С такова заключение, опни конференции, отхвъ| я ^ дадено е пространство - за
както и С искът, отправен до Кои- всички възможпосс .« Д -Ствувапе ма албанските нацио-
фереицията па СК в Косово, как- Изтъкнато е с;ьЩО 'ака чс от д^ствува атисти, с което,
то бе казано, освен членството, таз,, среда и от Такива[ С'.брания ^" ^ат> в Косово е 

бъдат запознати и партийните Жпо -ожеи^ред^
а изключнтел- Оезиалсжиост, безнерспскгивнос!, 

несигурност. С фактът, че

През изминалите дни в много 
косовски среди, особеино в мест
ните
рання на комунисти и граждани, 
на конто се разисква за политнче- 
ско-сигурност! юто 
тях и проблемите които го обре
меняват, За тези събрания е ха
рактерно, н това че в тях н този 
път не участвуваха числящи 
към албанската народност.

общности, се проведоха съб-

положеине в

щесс
ръководства — от рсонната кои 
фереицпя, до ЦК. па СЮК.
' 11 многочасовото

беше изтъкнато, че ме става дума 
каквато и да е фракционни н 

деструктнвпа активност па коео- 
пополскнте Комунисти,

па принадлежност, 
по според работата н
който папат. Изпиканите функцио нане оттук са предвестили

обективно поемат отговорно- мс/ спза, па събранието пьв пю- 
гюложепне, мирпца е изтъкнато, че много ак-

изсел- 
137 сс-приноса,разискванеНай-напред се състоя събра

ние на Председателството па Ак- 
циопннтс конференции на СК в 
16-та и 17-та местни общности и- 
Косово Поле, на което бе разис
квано за информацията на Пред- някога може да се чуе, 
седателството на ПК на СК в Ко- тутарпото право па членовете па

пери 
етто ма
тика че онези,- конто макар п

за настаналото миналото са пред-цпи, които п в 
и тази

накакто по- 
а за ста-

мсстна общност.посредствен начин са довели до приемани 
пето, не могат от него да г/м пз- се намират под плаща

елите” обществени интереси, съ- 
са кемуяали на разсел-

на „ви-

сово от неговото извънредно за
седание, състояло се по време на 

' работата на Конференцията па 
СК именно във връзак с исоветс 
па тукашните комунисти. Повтор
но са посочени причините, паради 
които комунистите от Косово По
ле са отправили иск към Конфе
ренцията, т.с. освен започнатите 
работи около построяването на 
фабриката и формирането на об
щината, те не виждат каквото и 
да е подобрение в политическо- 
сигурпостно отношение.

що така 
в?.пето и отсслвапето, най-напред 
па сръбските, черногорски, а след 

семейства.■ и мюслюманегки
\\ ца заседанието на гражда- 

в Обмлич бе казано, 
му пистите, трудовите хора и гра- 
жданите в тази местна общност 
упорито търсят отговор на въпро
са защо в тази среда не се прове 
ждат заключенията на Деветото 

ЦК на С ЮК, за-

1 она

че комите

-

заседание на 
що диференциацията се 
закакво общинските и 
структури трп месеца отлагат съ
бранието на комунистите, на кое 
то бп се гласувала програма за

отлага,
местни

Основното заключение на това 
заседанието пасъбрание е;. че 

Председателството на ПК на СК в 
Косово по повод исковете на ко- 

зад за-
мерки и активности за решаване 
на многобройните проблеми, уско- 

на изселванетоСК да разгръщат инициативи за влекат.совополските комунисти 
крити врати по време на провеж- отделната и колективна отговор- 
дането на Конференцията на СК, пост на органите п ръководствата, 
не е съгласувано с практиката в Защото, указва се върху иепосле- 
партийните редове и че това пре- дователпостта в осъществяването 
дставлява своеобразно нарушава- политикатана СЮК, за което три 
йена демократическия диалог, ко- бва да се разгръпе демократ! гчес-

Защо последователно ряващи процеса
провеждат заключенията на Деве- Въпреки, че тези структури 
тото заседание на ЦК на СЮК за предходно (на съроанцето на гра- 
Косово п защо вече един път 
пе се
малнстп и сепаратисти—тези два 
въпроса доминираха на 
името па комунистите в местната 
общност във Витомирица 
ка община, на което беше разис
квано за политическо-спгурност- инак не 
мото положение в тази среда говорят, а какво ли остава за 
Оценено е, че е твърде сложно и предприемането на мерки за раз 
че изселването на сърби, черно- решаване на многобройните проб

жданите от 30 март) бяха съглас
ни, че това събрание на‘ комунис
тите трябва спешно да се състои, 

заседа- това същото осуетиха председа
телят на Реонската конференция 

в Печ на СК и други силници от Елек- 
тростопанството на Косово, кои го 

позволяват гражданите да

осуетят албанските нацио-

йто би бил от полза за по-ускоре- ки диалог, а ме такъв иск да се 
но стабилизиране положението в разисква и отхвърли па закрит! 1- 
Косово. Ръководството и най-отго- те заседания ма форумите. Всичко 
ворните отделни .лица и след поч- би било и по-ясно и по-правдиво, 
ти осем години от контрареволю- ако исковете на тукашните кому- 
цията на албанските националис- листи е разглеждала Комфсренцн- 
ти и сепаратисти не трябва да ята на СК, до която са и отправе- 
защищават някои си, а могат еди- ми и от гях се дистанцира, ако 
нствено да ги защитят само тех- Наистина са погрешни, иевъзпрпе- 
ните истински резултати. Такова мчиви и неточнй. Изтъкнато е, че 
отношение на Председателството пе с възприемчиво за техийя иск 
на ПК на СК в Косово към легал- да се разисква па закрито заседа
ния иск внесе нова недоверчивост ние, а че понастоящем па това за- 
в това, че по-ускорено ще се ме- седаиие ме присъствува никой от 
ни положението в Косово Поле Покрайиинския комитет на СК в 
и в Косово, та поради това тряб- Косово. Това може да се разбере

горци и мюсюлмани не спира, ка- леми в рамките на този голям ко 
кто пито ‘купо-продажбата на не- лектив, които отрицателно влия- 
движимо имущество, въпреки, че ят и върху съвкупните отношения 
и законно е забранена. Поради ц тази среда. Много неща са пре- 
всичко това, потърсена е отговор- мълчани, от изселването на специ- 
пост от отделни лица, които зае- алисти под натиск, до многоброй- 
маха ръководни места до 1981 го- ните малверзации и аварии. Съ
дина, както и за онези, които с щевременно, нежелателните кад

ри и по-нататък са вършели рабо
тата си в местните, общински, по- 

щината на СРС) не смее без одо- кранински и съюзни форуми, а 
брението (съгласието на покрай- иегодуването на гражданите и тру 
мините) да мени своята конститу
ция!?.

Безотгворно н неразумно довите хора в Обилич са оспор-
за, вали с лъжливи статистики 

отслабване процеса на изселване
то и за голямото число заврънали 
се. Поради всичко това и те са-

(От 1-ва стр.)
на ЦК на СЮК (юли 1985 г.), което 
след това като
прие и Тринадесетият конгрес на 
СЮК. Това становище гласи: „Уч
редяването и функционирането на и възмущаваието на някои, участ- 
СР Сърбия като държава и само- цици иа споменатата Секция над 
управителна общност се поставя твърдението, че СР Сърбия не е 
като важен въпрос за правото на равноправна с останалите репуб- 
сръбския народ иа формира своя лики. Че такова твърдение има 
държава, както и останалите на- свое основание показва между 
роди на СФРЮ, което не е докрай другото и чл. 427 на съществува- 
осъществено (под. С. К), понеже в щата Конституция, според който 
практиката не е последователно СР Сърбия е единствената репуб- 

конституционният лика в СФРЮ (а и единствената 
принцип, че покрайнините са в държава в света, а не е федера- 
състава на СР Сърбия • цияг нито конфедерация), чиито

Следователно, едно елементар- най-висок народен, . представите- 
но право па сръбския народ „не леи и законодателен орган (Скугг-

с докрай осъществено ' — казва 
иай-висшия г партиен форум и ор- 

свое становище раи — 13-ия конгрес и Председа
телството на ЦК.

Излишно е тогава очудването

Би трябвало да се очаква, че 
разумът все пак ще надделее без
умието, па разискванията по кон
ституционните промени (й в СР 
Сърбия) ще протекат и ще се из
вършат, както е редът му. Онези, 
които товг^ не желаят и 
принципни разговори се опитват

мите, а и тези, които са им позво
лили такова поведение, трябва да 
напуснат местата и функциите.

Трябва да се каже, че на това 
събрание е имало и твърде недо- . 
пустими постъпки на отделни ли- 

да натрапят кавги трябва да ца, които разбира се, не получи- 
поиесат отговорност за последици- ха зелена светлина, 
те. Понеже крайният резултат мО- Неотдавна върху подобна про- 
же да бъде само един: сръбският блематика бяха посветени и съб- 
иарод ще има такава конститу- ракита на комунисти и граждани 
циия,. каквато сам желае, без ог- ц местните общности Велики Из- 
лед на всички видове натиск и ток в Источка, Прилужие във Ву- 
пречки, които за това му се пра- читрънска и Диановац в Косов-

ско-каменишка общини.

вместо

реализиран

вят.
Саво Кръжа вац Жарко Баки4



Комунист 3
СТОПАНСКА СИСТЕМА

Да няма бариери за предприятието
на стппяномтГ П)>ецея*ва’ становища за реформа Преди всичко стоковото пронзводна стопанската система ’ на Пред седателстпптп на гр р_ „«н „п ,—»«•ца—г-хлгк.

ияват и няма да се стълкновяваг 
както досега. След това принци
път за рационална организация 
на стопанството, който незазабав- 
но \ще заживее, ще принуди и 
останалите субекти на общество- 
'го да бъдат рационални. Защото 
опитът на „Югодуваи", и не само 
неговият опит, показва, чс с де
централизацията на управлението 
и създаването на прекаден брой 
основни организации па сдруже
ния труд са удребнсни малките 
средства и сй предизвикани мно
го отрицателни ефекти п стопан
ската дейност.

— Затова мисля, че е иеобхо- 
, днмо да укрепват функциите па 

трудовата организация, относно 
на предприятието като па самосто 
ятслен субект, изтъкна Марко- 
пич, а основната организация па 
сдружения труд да бъде само ор
ганизация, в която се създава до
ход. Организираната по този на
чин трудова организация ще на
сърчи съдружието в СОСТ, поне 
я;с отсега по-ниак ще се плани
ра развитието, представянето и 
пласментът на чуждестранните 
пазари, а това е о тизключително 
значение за заздравяване па наше

то стопанство.
И този наш съебесдник под

черта необходимостта от ^то-малка 
намеса на държавата в -стопан
ската дейност. Той смята, че дър
жавата не трябва да урежда це
ните в-тютюневата промишленост, 
но ако вече ги урежда, трябва да 
ги урежда другояче: да определя 
високи данъци за луксозните и ли 
цеизни цигари. Освен политиката

Макар че „Основните ■ 
ща за реформа на стопанската
стема’ , които бяха верифицирани предимство, понеже концнпирано- 
ог Председателството на СР Сър- то по този начин предприятие има 
бия, не^са разгледани мито на само един интерес: възможно по- 
едно събрание в Ниш, нкоиомис- добри икономически резултати, 
тцте и стопанските дейци се ии- В продължение на разговора

тях. нашият съебеседник обаче прояви 
привлича ста- боязън, чс предприятието не ще 

може тъй лесно да се освободи

станови- трябва да се грижи за развитието 
п сдружаването си. Това е голямоси

на цепите, в този отрасъл не е до
бра п данъчната политика. Днес 
1Я е само фискална, а трябва да 
бъде във функция на развитието 
на тютюневата промишленост. То 
ва са причините, че днес най-доб- 
рс минават най-слабите производи 

В „договорната

тсресуват твърде много от 
Особено внимание
повището, „чс е необходимо да се 
афирмира предприятието като ос- от опекунството на бюрокрация

та, администрацията и нормативи
те, а това са най-голсмитс барие
ри, които не дават на предприя
тието да бъде това, което трябва 

„договорната да бъде. 
икономика”, не може да се п.та-

' повеи икономически субект". Тук 
✓ е ясно на всички, че със сегашни

те основни, турдовп и сложни ор
ганизации. които някак жпвуркат 
при условията

тели на цигари, 
икономика" са им дадени цени ка- <на то че ли произвеждат най-каче
ствени цигари и „собствен" пазар, 

което
— Стопанският субект не мо

же да съществува доколкото не е 
докрай дефинирана ролята на дър 
жавата в стопанството. В света не 
съществува стопанство, в което не 
се меси държавата. Но всяка дър
жава трябва да има ясни и дъл
госрочни правила за поведение.

Никой 1,е може да избави стра
ната пи от кризата освен труда, 
пазара п свободната конкуренция. 
Това го знае стопанството, но 
трябва да го знаят п обществено- 
политическите общности и дър
жавните органи, конто никак не 
пекат да дадат на стопанството 
повече права и свободи”.

Джорджевич отделно подчер
та, че в МИН не е допусната го
ляма „оуризация”, макар че е 
имало много опити да се раздро
би цялостта. „На връха” са запа
зени много общи функции, така 
че по-лесно се преодоляват много 
трудности.

пира развитието, пито пък да се' 
работи добре при условията па 
пазарното стопанство.

Впрочем това показаха п пуб
личните разисквания във връзка 
с промените в Конституцията п 
Становищата на Първата конфе
ренция на СЮК. Затова в Ниш, 
преди да бъдат публикувани Ста- 
цовищата на Председателството 
па СР Сърбия, сериозно размисля
ха за реорганизация па големите 
делови системи. Така например в 
сложните организации па сдруже
ния труд МИН п „Югодуван" вече 
е повдигната'инициатива тези го
леми делови системи да се орга
низират без основни организации

па който продават всичко, 
произведат. Няма конкуренция на 
качеството, знанията и способно
стите.

— При такива условия няма 
пазарна конкуренция- Затова се 
застъпвам Становищата час 
скоро да бъдат претворени в нор
ми, предписания и закони, 
же са солидна основа за преодо
ляване на кризата, подчерта на
края Живота Маркович.

Велимир Филипович

по-

поне-

Акценти
ВПЕЧАТЛЕНИЕна сдруження труд.

А сега да се върнем при пред- 
П редседателството

Имаме впечатление, че досега хората повече плашехме с реформата, 
отколкото действително обяснявахме защо е тя единствената нашаложенмето на 

на СР Сърбия- перспсктива. През последните две десетилетия не сме имали такова 
начинание. А вече на старта бяхме по-малко невежи и много импро
визирахме със законопредписаиията. Серията стачки на работничес
ката класа можахме да отбегнем, ако подготовката

ЗА СВОБОДНИ ОРГАНИЗАЦИОН
НИ ОБЛИЦИ вървеше пред

законопредписаиията. Опасна, с, обаче, и илюзията, че реформата 
себе да решава проблемите. Това съзвава

ОСНОВА И А РЕФОРМАТА
пасивноствВ Машинната индустрия 

Ниш събеседник ри е Радомир 
икономист и един 

СОСТ.

може сама по
вместо конкретни мероприятия и активности па всички суоектн в об-Подчсртавайки, чс Становища

та па Председателството на Сър
бия са добра основа за икономи
ческа реформа, Живота Марко- , НЕ ПОЗВОЛЯВАМ

щССТВОТО.Джорджевич, 
ог директорите в

След като подчерта, чс това е 
иай-конкретиият и най-ясен док\/ 

няколко

Раиф Диздаревнч

пич, известен икономист и стопан- 
ствснпк от пишкпя „Югодувап", 
веднага изреди качествата на 
точи документ:

— Становищата са добри, по
неже определят друга и много по- 
качествена роля па предприятието 
в стопанството, понеже се застъп
ват ча пазарна логика па стопан
ската дейност ц дават 
самостоятелност па стопанството,

Не позволявам на Мирослав Француски в мое име да каже, че нещо 
ще загубя ако някои ключови области бъдат единствено дефинирани 
в цяла Сърбия* Той не е питал пито мене, пито другите работници и 
не знае какво ние мислим.

последнитемент през
виж-
той

понеже веднага се 
него",

години, 
да „какво се иска с

Карло Томащ 
Тлтов Върбасдобави:

__ Добър с, понеже се застъп-
икономика и пазарна стопаи ИМЕТО ИА ТИТО

Делегатите на Съюзната конференция иа ССТН>Ю се съгласиха с 
предложението на Бошко Бащкот да се приеме решение 
за награда, която би носила името иа йосип Броз Тито. Наградата 
би имала межунпродеи характер и присъждала би сс на борците за 
мир и развитие па демократическите отношения, както и па опия, 
конто са допринесли към обществения прогрес.

ва за
ска дейност. В него пазарът из- 

единствен критерий, или законпъква като
който може да обективизира 
чки икономически катсюрии и 

който може да се онемява 
стопански

по-гол ямавсп-

иасърчават инициативата и сс за- 
по-силпа конкуренция,според 

успешността 
субекти и отрасъл 
ството като цяло.

стъпват запа всеки икономика вместо ад- 
и стопанството, на- 

п стопанската дс-

нроиагнрат 
•мппиетриране

стопаи-и на
КОРЕНИ

на едни мит. Те 
истни-

сърчаваг риска 
йпост, укрепват финансовата дис
циплина и открива!

Албанците пожелаха да бъдат нлнри въз основа 
искат да докажат, че са нлнри, въпреки че твърденията с 

наука нямат връзка. Те са късно дошли иа територията на
Вее

— про* 
а и спо*

Според тези Становища 
дължана Джорджевич - 
ред икономическата ^
приятното 0 свободен облик 
развойни програми, произволите-

специалисти, които не са мищаш

оъзмомспос г 
;,а по-либоралиа външнотърговска ската

която сега живеят п нямат никакви преки връзки е илнрите.
повтарят твърдението и в това усилие да докажат, че са нлнри

наука иред-
дс йпост.

Доколкото сс проведат Стапо- 
, а това мс трябва да бъде 

се повиши ролята иа
II СИОСОб

па пък,
сега правят един почти самоубпйствен акт. Доказват че са н дар- 
даицп, а този народ живял па територията на сегашно Косово. 
Но, модерната наука доказа, чс те не са дарданцн, но и че дардаи- 
цмте не са нлнри. Науката съвсем точно доказа, че илнрите зае-

Мстохпя, до Бели Дрим, всичко

ли и дилема, ще
отговорността, знанието

този начин ще бъдат

— пито отот нищообусловени 
големината, пито от

бедата, пито пък от ка- 
облик па сдружава-

богатството
постта и по 
осуетени досегашните импровмза- 

стопаI!ската дей»юст.

само една малка част от
никога йе е било плпрека територия .М ако пристана

натрапва, още един път мога да кажа,

ма лиотносно наостанало
диалога, който често пи са 
чс днес 11 Европа вече пе съществува пито една етнически чиста

чист народ.

къвто и да е Ц1М1 вОт Становищата 
се застъпват, поне

нс и свързване, 
се вижда, че

Маркович посочи и много дру* 
1П предимства, които ще подо
брят резултатите иа стопанската 
дейност при променените условия.

„чета" аз, та пълна иконо- груиа,така ги
мическа самостоятелност, но н за 
отговорност. Лредприя гиего

Драгослав Срейович, археолог
само



^ Комунист_
От етатизма към само-общество; 

управлението; Сдруженият труд и 
непосредствената демокрация, За
кономерности и тенденции в съ
временното общество и други. Из
ключителен е 
към теоретическите 
Програмата на СЮК.

ГОДИШНИНИ

Милентие Попович 

революционер и теоретик
неговият принос 

ОСНОВИ ГЩ

В своите публикувани и непуб- 
Милентие По-ликуваии трудове 

пович
кр7,г въпроси от стопанския, об- 

идсйпо-политическия

разглежда много широк

щестпсиия, 
и културния живот, от обществе
ната функция на науката, учредя
ване па системата па социалисти-

Роден е във въстаинческа Цър- смърт — па 8 май 1971 го за вар-
поста председател на Сью-на трава на 7 юли 1913 година, от-' ва на

в зната скупщина.
В историята на Югославия Мп- 

лентно Поновнч заема значително 
м^ясто — като изтъкнат функцпо-

където с родителите минава 
Белград*., Макар че е растнал в 
богато семейство, от ранни млади
ни вижда всички неправди на 
един обществен строй. РанО запо- пер на Комунистическата, партия,

относно на Съюза на комунисти

ческата самоуправитслиа демокра
ция, до идейното и организацион
ното развитие па партията и дру
гите съзнателни 
сили; от противоречивите проце
си в съвременния свят, специално 
о! ролята па модерната държава 
и държавния капитализъм, до про
блемите и въпросите, които откри 
развитието на социализма, особе
но оня социализъм, който се раз
вива в държавна черупка, както 
и развитието на ония части на 
света, в които е победила народ
ната антиколониалистка револю
ция-

социалистически
чва да чете напредничави книги

те като негов дългогодишен идео
лог, изключителен маркспскп ра-

п се въодушевява ог марксистки
те иден и погледа на света н об
ществото. Неговата спокойна п 
стабилна природа и желанието да 
узнае колкото е възможно повече 
го довеждат до познанието, че не-

детсл, по н като държавник., ко
муто са повереваип май-пзтъкнатк 
длъжности. Той бе близък с ьтруд 
Ш1К па Йоспп Броз Тпто и Едвард 

място е в редовете Кардел. Непосредствено участвува 
във всички решаващи битки за

говото право
на революционната младеж и в
организацията на СКОЮ, в която създаване па нова Югославия, за 

/ постъпва още като студент на Те- изграждане на стратегията ма па- 
хническия факултет в Белград, шето революционно движение и 
Като ръководител в СКОЮ, учас- в оформяването и развитието на 
твува в много акции на напредни- нашпя особен път към социализ- 
чавата студентска младеж на Бел- ма върху основите на социалис- 
градскня университет. След след- тнческото самоуправление, 
ването работи на терена като стро 
ителен инженер и активно дей- ката мисъл на нашето време па-

Говорейки и пишейки за разни 
теми и проблеми Милентие Попо
вич винаги изразяваше най-про 
гресивните стремежи и идеали на 
нашето време и работническата 
класа, прокарваше визионерски 
пътища за развитие на самоупра
влението на дело, за осъществява
не на Марксовата идея и лозунга 
му „Фабриките на работниците" 
— той показа как един обществен 
идеал — в Титовата епоха на

В Милентие ПоповпЧ марксит-

ствувува в комунистическото дви- мери страстен изследовател и тео
жение. В Югославската комунис- ретик, писател и мислител, който
тическа партия постъпва 1939 го- със знание и умение се занима-
дина, а веднага след приемането ваше с обществените процеси,
става инструктор в Местния коми- стремейки се винаги да им открие дълбоко проникваше в теорията и
тет за Белград. Малко по-късно класовогсоциалната природа и при практиката на обществените про-
става член на Агитпропа в ПК на чинно-последичните връзки. С ед- цеси'у нас и в света.
ЮКП за Сърбия- През съдбовната на дума, да ги изпита от всички
1941 бива избран за секретар на аспекти, точно така като се ма- .
Местния комитет на ЮКП за Бел- ниестират

са-
Част от плодовитото и обемис- моуправителния социализъм се 

в действителността, то творческо дело на Милентие превръща в акция, в живот, в де- 
| Ето защо към обществените фено^ Попович, бе публикувано докато ло» достойно на трудовия човек и 

От първите въстанически дни мени той не подхожда едностран- бе жив, обаче останали са отноей- неговия живот. На комунистичес- 
и все до октомври 1941 година ръ- чиво, но. интердисциплинарно, 
ководи движението в Белград, а стремейки се да ги съгледа във 
после отива на свободната терито- всички техни детайли, ио и да на
рия- От тогава до края на война- мери връзката с обществените
та Милентие Попович не се отделя процеси като цялост. Затова тео- избор от делото му в 
нито за момент от борбата и.теж* ретическо дело ма Милентие По- 
ките задачи в Сърбия, Санджак, пович принадлежи към много дис- 
Черна гора, Босна и Херцегови- циплини на обществените науки:

политическата икономия, полити- 
След въоръжената част на ре- ката, социологията* философията, 

волюцията Милентие Попович ра- историята, етиката и т.и. Точно 
боти като държавник и политиче- по това, по широчината и дълбо- 
ски ръководител в първите редо- чината на изследователските начи 
ве на борбата за обнова и изграж- нания, по техните

град.

тел но голямО число необявени ръ- кото движение той
знание, време и енергия 
себе си. За него й°сип Броз Ти- 
тс каза: „Падна със смрътта на 
герой на социалистическия труд". 
Неговата мисъл

даде своето 
дадеизследователски 

са събрани и
кописи, скици и 
материали, които 
подготвени за печат във вид на

няколко
книги. Но и досега публикуваните 
му студии сами по себе 
за своята стойност; Да посочим 
само някои от тях: За икономиче-

е многократно 
говорят значителна и актуална и днес и 

затова неговите дела трябва час 
по-скоро да се публикуват, толко
ва повече защото бе

на.
ските отношения между социали
стическите държави; Комуната и творците на нашия самоуправите- 
мястото й в социалистическото са лен път към социализма, 
моуправително развитие;' Идейни 

резултати де- процеси в условията на борбата 
дане на страната върху основи- лото на Милентие Попович се на- за непосредствена демокрация; Не 
те на самоуправлението. Повече мира в самия връх на югославска- посредствена социалистическа де- 
пъти е избиран за член на ЦК на та марксистка мисъл. Той бе ме- мокрация; Някои методологичес- 
СК в Сърбия и за член на ЦК на жду групата революционери и ки проблеми в изучаването на съ-
СЮК (от V до IX конгрес), както държавници в нашата страна, ко- временните обществени процеси *
и на високи държавни длъжности ито трасираха пътя за“ развитието и на работническото движение;
в органите на властта в Републи- на социализма в Югославия. Зна- Общи погледи върху обществено-
ката и Федерацията. Бил е генера-

един от

еше с успех да оживотвори спой- икономическите промени в света; 
лен секретар на Съюзната конфе- ката между марксистката теория Обществено-икономическа 
ренция на ССТНЮ,- Ненадейната и революционната практика. Той ма; По въпроси на

систе- 
съвременното Д-р Вичентие Джорджевич

♦
ВС ‘ШМ 'в на в_к ..Комунист" Влайко Кривокапич, замест- Адрес на велакшита- „ ■ „

СЗ? МШ С* & ник главен и отговорен редактор Борислав Ву- МаркТн Шощад
четич, главни и отговорни редактори на репуб- ** телеФони: Централа

С указ на Президента на Републиката от ликанските-и покрайнинските издания: Зия Ди- V5,, ^ 096; и Новн Бегарад Булевард „Лени-
9 22 декември ]964 година „Комунист" е удостоен 3ДаРеДич (Босна и Херцеговина), Момир Бър- на 6, телефон 627-793.
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веи и отговорен редактор на всички издания дан Йованович. италиански езици. ’ ру
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В МЕСТНАТА ОБЩНОСТ НАЗЪРИЦА — БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

П р © и жътватаЕлентркфнкамнята задача номер едно
СУРДУЛИЦА

И тази година електри
фикацията на село Назъ- 
рица ще бъде задача но:

ните махали е вградена ка 
то приоритетна задача. 
Още повече 
нално-битова

шена. Електричните стъл
бове на всякъде са разка- 

че тази кому- рани В махалите Бориче, 
Еленица са побити, дока- 
тр в махалите Лазаровци 
и Котарци са. частично по 
бити. Най-зле е в Горна

Подготовка 

за жътвата
мер едно, не само на мест 
ната общност, но и на ос
таналите организирани си 
ли. При това в 
общност разчитат

акция се 
протака вече две—три го
дини, а резултатите все

местната 
на все

странна помощ и на Об
щинската скупщина, как 
то и на широкото обтнест 
веност региона и републи
ките.
Скупщината на Местната 
общност СТАВРЕ ЦВЕТ
КОВ, подчерта, че не са
мо в програмата на мест
ната общност, но и на ос 
таналите социалистичес
ки сили: първичната пар
тийна организация, мест
ната конференция на СС- 
ТН, както и в първичната 
младежка организация, 

акцията по електрифика
ция на неелектрифицира-

още са скромни.
—, Електрифицирана е 

само една махала.. Калов- най-бавно напредва. 
ЦК с десетина, домакинст
ва Останалите все още са 

- г; мрак. Това. създава гол-

махала, където акцията
На заседание на Предсе набавен тези- дни. Те, как- 

дателството на Общинска
та конференция на Социа 
листическия съюз в Сур- 
дулица, проведено на 1 
юли беше обсъдена инфор 
мация за подготовката и 
задачите в предстоящата 
жътва. На заседанието по 
този повод беше изтъкна
то, че това е твърде Сери
озна задача и не смеят да 
се допуснат пропуски, ко 
ито биха довели до удъл
жаване на жътвата, или 
пък пропуски, които да 
принизят качеството й-

Инак с пшеница в Сур- 
дулишка общйна са били 
засети 420 хектара, от кои 
то само 15 в обществения 
сектор. Очакваше се таз
годишната реколта да бъ
де рекордна обаче лошо
то време ощети посевите 
на 30 до 40 на стО от пло
щите.

В жътвата навреме ще 
бъдат включени 10 комба 
йна, от които 2 в общест
вения сектор. Обаче ком дима 
баяните в частния сектор 
предимно са дотраяли и на Социалистическия съ 
несигурни, така че най- 
много ще бъдат в употре
ба комбайните на селско- 
оборотната трудова орга
низация „Власина—проду- та.
кткт”, от които единият е

то е договорено, услугите 
си ще плащат изключител 
но в натура, относно ще 
взимат от хектар по 
360 кг зърно • .По този на
чин трябва да се изпълни 
плана по изкупуване от 
150 тона хлебно зърно.

На заседанието на Пред 
седателството са утвърде
ни и задачите, отнасящи ’ 
се до необходимостта от 
изработка на оперативни 
планове за жътвата и из
купуването, сетне на доб
ра подготовка на механи
зацията за жътва и вър
шитба, както и за подго
товка на складове за зър
ното.

Председателството зак
лючи, че трябва да се оое 
зпечат и финансови сред 
ства за откуп, на пшеница,' 
а инспекционните служби

— Пролетта беше твър 
де подходяща за работа и 

всред можахме много от работа 
та да завършим. Обаче по

Председателят на ямо недоволство 
населението. Затова тряб
ва. колкото е възможно ради неотговорност на из

пълнителя на работата ма 
лко направихме. Сега ве 
че настъпва сезон за съ
биране на реколтата и тру 
дио ще отделяме време за 
помощ а ако чакаме есен 
та може би пак не ще да 

ниско успеем '— добави предсе
дателя на Скупщината на 

а местната общност, ведно 
и делегат на ОС в Босилег 
рад, Ставре Цветков.

Тук трябва да добавим 
чс в разкарването на елек; 
трпчните стълбове отделна 
помощ дадоха и числящи 
те се па ЮНА, като до 
.най-недостъпните места 
стълбовете и останалия 
електрмчен материал раз- 
караха с въртолет.

по-скора електричен ток
Де получат и останалите 
махал! ■: подчерта между 
другото Цветков.

Инак. мрежата с високо
то напрежение цялостно е 
завършена. Що сс пък ка
сае до мрежата с 
напрежение в останалите 
махали някъде повече, 
някъде по-малко с завър-

СЛЕД СРЕЩИТЕ НА СЕЛАТА

Остава братство н 

другаруваме
са длъжни да упражняват 
контрол при вършитбата 

Изтъкнато
Село Райчиловци се побратими със село Коньино, 

Лебанска община 
Т азгодишните 

на селата", бяха още един 
красноречив пример 
плодотворни акции, спло 
теност, съревнование, изя
ва на йостижения и насър 
чение за по-натат-ъшна все 
обхватна дейност. Ведно с

и плащането, 
е, също така, че е необхо 

най-пряка връзка 
па местните конференции

Покрай електрифика
цията в течение на настоя 
щата година в местната об 
щност подчертават, че от
делно внимание ще посвег 
ят н върху уреждането ма. 
отделни махленски пъти
ща, както. п на централ
ния път от Ярешпик до 
центъра па селото.

„Срещи няват и области и дейнос
ти за сътрудничество, 
ведно с това и укрепват 
светлите традиции възиик 
нали през чети ри години 1а- 

I гародпоосвободител ма 
борба и социалистическа
та ни революция — брат
ството II СДНПСТВО.

а
на

юз и трудовата организа-
ция
като носител на жътвата 
п изкупуването в община-

„Власинл—продукт".та

това, тази вече традицио- 
нална манифестация е и 
удобен момент за запозна 
ване и другаруваме, укреп
ване на братството и еди- 

« нството и съдружието ме-

С. Микич
М. Я.М Я

ДИМИТРОВГРАД
БЕРИН ИЗВОР

Жътвата може да 

започне
Бик от 800 килограмажду нашите народи и на

родности. Всред повсчето 
такива примери е 
братимяването 
Райчиловци,

и йо
на село 

Босилеград- 
село Ко- 

Лебанска общи-
Сьс шест обществени и 

единадесет частни комбай 
пи от началото на следва
щата седмица (18 юли) 
жетпатц в Димитровград
ска община може да за
почне. Това е констатира
но на последното заседа
ние па Щаба за . следене 
■ ' селскостопанските ра- 
(,■ ч проведено на 11 юли.

В ход е сключване па 
де говори с частните ком- 
Оа;пери. .За тяхната рабо
та пече е направена прог
рама кой в коя местна 
общност ще прибира ре
колтата. Обезпечени са. 
сравнително доста резерв
ни части, макър че за вно
сните комбайни трудно мо 
гат да се намерят. Но то
ва в никой случай по мо
же да гарантира че всич
ките машини поетояно 
ще бъдат ангажирани. Спе

циална компсия е обико
лила площите с гщеница,- 
за да констатира има ли 
нужда някъде машините 
да започнат жетвата и по- 
рано. Ако нещо непредви
дено не се случи с време

ска община със
ньино, в
на. Делегациите 
две села се побратими-а 

тазгодишното меж ».у 
съречзпование

селата", 
което бе Буя*

на тези

иа
общинско 
на „Срещите иа

то, очаква се среден при
нос ог над 300 килограма - 
от декар, имайки предвид 

сегашното

домакин на 
новашка община.

Председателят на Скут*- 
местната общ- 

село Райчиловци, 
Владимиров, ни

състояние 
на пшеницата обещава бо
гата реколта.

Що се отнася до наема 
на регионално равтцце е 
договорено за един хектар 
да се дават 510, 450 или 
400 килограма и

че
/ципата на 
лост в
Славчо
уведоми, че делегация 

босилеградско
няколко годи- 

в тази

Селскостопанският производител тшко иоил- 
ков тези дни предаде па кооперация „Ерма’ в Звопци 
бик от 800 килограма, за който взе I 700 000 динара. 
Добичето па Стоилков има само 19 месеца, по понеже 
го с гледал грижливо, е успяло да „изкара" толкова

па
со./о,това

което вече
поред участвува 

манифестация и отчита ви- 
добри резултати^

посетила побра-

зависи-и и
мост от това дали сламата 
се събира, връзва или 
За пръв път тази година 
две местни общности Лу- 
кавпца и Пъртопопинцн 
са застраховали колектив
но реколтата.

голямо-тегло.
Инак Митко Стоилков, 64-годшпеп производител от 

отгледал доста хубави юици и

ме не.па ги
отдавна е Берни извор и досега е 

говеда и е един оИ малцината селскостопански произ.- 
животиов-ьди в този край.

село Коньино.тимите си в 
Очаква сс тези дни делега- 

Копьипо дЬ. посс- 
Райчиловци и вър

на своите

водители
Стоилков казва, че този бик е хранил само съсЦИя ,,а 

ти село
не гостуването 
побратими. Вече се уюч-

есно и картофи. А. I.; И. Миланов
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ДИМИТРОВГРАД
\ Прокаран е пътят 

през Вндлич
СЪДБИ ЧОВЕШКИ

Засягат ли ии 

чуждите неволи?
\

за насип
на най-критич- 

с чакъл до

печени средства 
нане попе

па грапич-Отиващите
събор «<Ра>1 Д°лпи Крпия

тю дол па 10 юли Та:ш 10 
дина, за първи път подзе

ма гп/гя през 
Моинци дс) Въл

питс местаСлавка започва да жи- 
псе от скромната социал* 

местят ;

че. па тази година.В Димитровград 
двайсет и пет години жи
вее Славка Диисва. Съгра
жданите й я познават, но 
едвам ли знаят нещо по
вече за нея- А предизвик
ваше интерес сред тях'. 
При някои все още преди 
звпква, но ... за съжале
ние нищо повече. Озовах
ме. се в скромни^ й дом, 
за да се запознаем сьс 
съдбата и — тежка и не
вероятна. „Живот е това 
и с него няма шега!” — с 
дълбока въздИпшка казва 
Славка.

Случайно 1941 год. се 
намира в Ниш, при бра
товчедка си на гости. Гер
манците я транспортират 
•' една група младежи в 
Берлин, където остава от 
1941—1945 година. Работи 
като концлагерпетка в три 

.лагера — „Баунволе”, „Фн- 
у.тснштрасе” и „Интерна
ционал”, както и във фаб
риката „Сименс”. В лаге
ра „Баумволе” прави опит 
за бягство, но бива хва
ната и върната 
вследствие на което живо 
тът й в концлагера става 
мъчителен и непоносим. 
Запознава се1 с концлаге-

вече края
Л; о СС отнася ДО ПЪТя 

от Суково до Зво/пди, пър 
воначалният срок е про

пи помощ, като я 
от една къща в друга, а

маха трасето 
Вндлич от

къщите все влажни, раз 
хлуиепп 
мл;
лпа парична помощ, коя
то тя по иска да приеме, 
по по голямо настояване 
па малцината, конто я Ра' 
збнрат, тя заминава за 
Белград, да превземе не
що п-|,в мрънка с пенсия*

Сг о»з»я • дт,лжеп с два месеца, 
мопехюд писания договорп стари. Група 

.ежи събират добромо
Именно, па няколко де

па преди това, работници 
Предприятието

Ниш и Самоуп
последен срок за завърша 

па всички работи езачч от пане
.31 август тази година. Сро 
кът с продължен поради 

че обилните дъждо-

иътпща от
общност заратггелиата 

местни пътища от Дими
тровград, пробиха нанъл- 

С тона с
това,
нс повдигнаха нивото напо новото траее 

сложен кра;. па своеобра река Ерма, което
да се правят под- 

стени в коритото 
Средства за 

региона- 
се обезпечават от

не позво
дявашета, която й принадлежи 

от Англия- С помощта па 
Центъра за социална ра
бота в Димитровград и | 
още някои лица, както п I то ^расс през Брайковни 
е помощта па Република:!- ; 
ската самоуправнтелпа об-

:»шта изолация на, осемте
перни.села от района па Висок, 

крайно ло • ца реката, 
този също така

които поради 
шото състояние па старо-Р Лепср (Англия) 1960

лен пъ'Т 
Републиката и

■

ле!пата 
изгражданеп през лятото бяха отсс- 

цеитьра па общи програма за 
пг пътища в неразвитите 
п крайгранични общини. 
Понеже работите вече са 
з заключителен етап, ве- 

Рс-

чепп от 
пата. Очаква се, след като 
за съборс, тук минаваха и 
рейсове, наскоро 
експрес" отново да пусне 
линията за Висок, този 
път през Въл кови я.

щпост на интересите за 
пенсионна и инвалидна
ос! I ту ровка

йшш
се правят опи „Ниш

ТП тя да получи пенсията 
сч. На 15 януари 1987 гот- 
Славка Динева получава 
положителен отговор ог
А! IГЛIIЙСКО ГО ГЮСОЛ СТВО В
Белград. Обаче пенсията 
никак да

че е отправен иск до 
иубликанския . комитет за 
съобщения и връзки, кой 
то е компетентен да пре
махне забраната за дви
жение е ждрелото на река 
Ерма.

Продължават и работи
те върху пътя от Лукави- 
ца до Невля, който .мина 
дата година получи асфал 
това настилка на дължи
на 2,2 километра. , Тази 
година ще бъдат асфалтн 
рани еще 3,4 километра. / 
Стойността на проведени
те работи е 360 милиона 
динара, които се обезпеча 
ват • чрез сдружаване в 
съотношение 1:1 между Ре 
публнканската самоупра- 
внтелна .общност и общи
ната (две надници от всич 
кп заети).

Когатс- става дума за из- 
“гаж^.апа на пътища в 
пкччтрсвградска община * 
е необходимо да се каже,

Инак, регионалното шо 
се от Моинци до Вълко
ви я ма дължина 8,5 кило
метра, два от които са ас 
фалгпрани, се строи със 
спсдства на СР Сърбия — 
174 милиона, Републикан 

п екмя фонд за недостатъч

1-
пристигне . .. 

Славка п по-натагък жп-
-1 .ч
Iназад. *.*

- вее с надежда, че на ста- 
години ще поживее 

спокойно. Боде очите
фактът, че съгражданите 1ю ИТ11 общини - 37 
й я гледат с други очи, _
че еснафската среда нико- л11,лиоиа и Оощинската са 
га не е могла да я разбе- моуправителна общност 
ре. А в тази „отхвърлена | ~ 140 милиона Д>Щара. С 
жена” се крие една го-ч- ' Предприятието за пътища 
ма човешка душа, която е | от Ниш е подписан дого- 
заслужила във всеки слу- воР Д° юли тази година 
чай малко по-добър жи- ■ ла бъдат завършени всич- 
вот г- км земни работи, уредени

| пропуски и канавки. За 
3. Тодорова очакване е да бъдат обез

ристки от всички страни, 
така че вече в Германия 
хубаво научва руски, нем-

~%у\ т.
В Димитровград., 1980

ски и английски език. ва нейното падение. Не я 
1945 год., след разгрома 
на Германия, иска да се 
върне в страната си, но 
в лагера, в който изчаква 
момента за прехвърлянето 
й избухва пожар и тя ос
тава без основните си до
кументи. И пак започват 
мъчителните дни за Слав
ка. Две година остава под

приемат никъде на рабо
та, макар че знае три чу
жди езика. Не я разбират 
хората. Остава сама на ули 
цата със сина си, който по-
късно става отличен уче
ник и трудолюбиво мом

звонци
защита на -съюзническите 
войски в Австрия, в „Ала- 
ман камп”. Една група би
вши концлагеристи полу
чават разрешение да се 
върнат в страните си при 
възможност да отидат ако 
искат, на доброволна ра
бота в някоя от съюзниче
ските страни. Славка тръг 
ва с група англичанки за 
Англия, където остава шес V ЛТР П 
найесет години. Работи в ЛШС||1 
Стсколорт, Манчестър, Бл - 
ъкпул, където упражнява 
кънкьорство, плуване и 
тенис. Наскоро заминава 
за Лондон, където постъп
ва на работа във фабрика
та за изработка, на кукли, 
като и по-нататък упраж
нява кънкьорство и плува
не, при което получава на
гради и титли.

През 1963 год. по пока
на на сестра й се връща 
в Югославия, най-напред 
в Белград, а след това ид
ва в родния си; град и от
тогава до днес продължа-

Исшсни - па споменатите три ре
гионални; направления та- 
зн година са ангажирани 
1,560 милиарда динара, ко
ето е най-много в СР Сър
бия през тази година.

Не се пренебегват и ме
стните пътища в община
та. През последните два- 
три месеца на пътищата 
от Долни до Горим Кри
водол, от Лука вица до Нс- 
вля, граничната застава 
„Свобода” до Зарина во
деница, от Изатовци дз

МИР В
II

Намираща се на 600 ме
тра надморска височина, 
с буйна вегетация, коят^ 
е комбинация на гори и 
ливади, където природата 
на хората е подарила и 
минерални лечебни води, 
Звонска баня през този 
сезон доживява истинска 
афирмация- Само през ю^ 
ските празници на откри
тия басейн е имало

700 гости дневно. В ново
построения и съвремен хо 
тел „Мир”, обзаведем със 
съвремеии уреди за физи- 
кална терапия и невропси- 
има възможност да въз
върне изморените си пси
хическо-биологически спо 
собности, напрегнатите не 
хиатрия всеки посетител 
рви, да стабилизира кръв
ното. Затова, както изтък

ва професор .Предраг Ви- 
дойкович, невройсихиатър, 
Звонска баня с пълно „пра- 
во може да носи название
то лечебна климатична ба- 
Ня с реални изгледи 
се развива в признат ле
чебен център в този пре
красен кът на републи
ката.

Долни Криводол и. от Въл 
Ковия до, Долни Криводол 
са насипани почти 1500 ку
бически метра чакъл или 
на стойност от 20 милионада- се
динара, които са взети от 
средствата' за поддържане 
на пътища при Общинска 
та самоуправнтелпа общ
ност в Димитровград.по А. Т.А. Т.
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БОСИЛЕГРАД: МТБ „БОСИЛЕГРАД" СЕ ЗАВЪРНА
БОСИЛЕГРАД: ОТ СМТА „ВЛАСИНА—88”

С младостта надвишиха нормите Другаруват стари
ти!',,!?1010 П°РеД уЧаС' ЦИя спечели Лентата „Ки край приноса им в изгра- .. ШЯ НА ....

а съюзни младежки киндски партизански отр- ждането на страната пи И ИЛ П ЯЛ И
рудови акции, младеж- яд” — най-високото брнга- имат отделно значение и И

ката трудова бригада „Бо дирско признание на тази за всестранното изгражда
силеград от Босилеград съюзна трудова акция и не на младите поколения. I

е твърде успешно. И то- ч Грамота за успешна обще С други думи казано, бри '
^ път босиле.градскйте ствена дейност. гадирите изграждайки ст-
ригадири, които участву Всякак всеобщите тру- раната, изграждат и себе 
^ в първата смяна на дови и други видове акти 
СМТА „КиКинда — 88” се вности, конто спечели бо- 
Лс.върнаха с редица .колек силеградската бригада* са

още по-убедителми. ако 
се има предвид, че брига
дата между четирите бри
гади, конто тук участвува 
ли по възрастова структу
ра били най-млада. С мла 
достта обаче, босилсградс» 
кпте бригадири и брига- 
дпрки надвишили норми 
те, макър че работата бе 
извънредно тежка. Те ко
паели канали за -пола
гане на ПТТ-кабел.

Покрай приноса в изгра 
ждането на страната ни, 

| доброволните мадежки 
I трудови акции, без оглед 
I на това дали се строят 

пътища, железопътни ли
нии, копаят канали, уреж 
даг улици или паркове, 
оползотворяват голини и 
пр. дават значителен при 
нос и в искреното друга
рува! ге, укрепване на ре
волюционните традиции 
— • братството и единство 
между пашите народи и 
народности. Срещат се ста

ни. Бригадирският живот 
започва от 1958 година, ко 
гато като 17-годишен мла
деж участвувайки в изгра 
ждането на автопътя „Бра 
тство и единство” от Люб
ляна до Загреб. От тогава 
акция след акция, навред 
по страната ни: Ражаи, 
Враня, Пелистер', Тйенти- 
ще, Нови сад, Ясеновац, 
Сисак, Босилеград... Три
десет бригадирски лета, 
тридесет ударнически зна 
чки. Казват, че и занап
ред ще участвува на ак-

си.
Инак, да припомним чс 

в първата смяна па тазго
дишната СМТА „Кикинда
— 88” покрай босилеградс 
ката бригада участвува
ли п МТБ ,,Саво Вуянович
— Жучо” от Сърбац, 
(БиХ), МТБ „Илинден — 
1903” от Струга (СРМ) и 
МТБ „Баточина — Кла- 
пагг” с.т побратимените об 
щпни Баточина (СРС) м 
Кланяй (СРХ). За отбол яз 
пане е, че след еднопосо
чно другаруваме, четири
те бригади се побратими
ли, а отделно босилсград 
ската със струмишкага 
бригада. С това пряко ук
репва братството и един 
ствсто между нашите наро 
ди и народности, едно от 
основните начала на соци
алистическото н самоупра 
вотелпо пи общество.

титани и индивидуални бри 
гадирски признания 11 
грамоти. Между другото 
бригадата е петократно 
ударна със средно пзпъл 
пение на норма от 129 на 
сто. Единадесет бригади
ри: Стефан Стоименов, 
Акания Янков. Драган Ма 
насиев Жарко Стойнев 
Михал Михайлов. Блажа 
Ненов Деян Динчев. Га- 
ша Неделков. Иван Злат- 
КОБ, Никифор Стоянов и 
Любен Миленов, се завър 
наха с ударнички значки, 
а Митко Йованчов, Лю
бен: Диониснег и Винко 
Николов, са предложени 
за приемане в редовете на 
Съюза на комунистите. 
Единадесет душ:: се завър' 
наха с бригадирски грам.; 
ти. Покрай това бригага 
та и на тази трудова ак-

По време на акцията по 
вечето бригадири, завт,р- 
шили и отделни курсове. 
Така например 10 души 
завършили курс за пли- 
ване, 5-ма фото-курс, 4-ма 
радиооператори, 20 души 
курса по яздене па коне 
и пр. С това още пецнаж- 
се потвърждаза, чс младо 
жките трудови акции по Бобан БугариновичЙосип БудишаМ. Я.

ри приятели. Запознават 
нови. На трасето, в брига 
дирския етап, другаруват 
стари п млади. С други ду 
ми казано, акциите пок 
рай приноса в изграждане 
то ма социалистическото 
строителство, бригадири
те и бригадирките обла- 

| городяват и собствената 
I си личност.

цип. Защото 
акция за него е нова шко 
ла, пови другари. Покрай 
това запознава различни
те краища на страната ни.

Инак, Будиша е квали
фициран работник във фа 
бриката за обувки „Бос
на” в Баня Лука. Родител 
е на две деца, които също 
така са участвували на по 
няколко трудови акции.

БОБАН БУГАРИНОВИЧ,

всяка нова
Г НАВОДНЕНИТЕ СЕЛИЩА Е БАБУШНИШКА ОБЩИНА

Младежта и армейците-заедно
акции по време па 'навод
нението.

— добави Анджелко”и*-' — 
че младежта 
и Радининци .най активно 
се включи в спасителните

Както и досега, при при
родни бедстви, армейците 
първи притичат на помощ. 
Така стана и тези дни и 
някои селища в Бабушни- 
шка община, засегнати от 
павондението. Както ни 
уведоми Любиша Анджел- 
ксеич, председател на Об
щинската
на Съюза па социалисти
ческата младеж сред пър
вите — па помощ на по
страдалото население в Ра 
дииинци и Стол са били

в се ю Стол

М. А.

ДИМИТРОВГРАД С дух на другарство, 
самоотверженост, сплотс 

I пост и съревнование е 
I тазгодишното бригадирс- 
; ко лято. На СМТА „Власи 

на — 88” в Босилеград, 
бригадири п бригадиркн 
с-т различни народи и на
родности и краища 
страната ни, полагат уси
ли я да облагородят част 
от голините в Босилеград 
ска община. Всред тях 
има многократни акция- 
ши. Но има н начинаещи.

е десетгодишно момче ог 
и Бор. Това му е първа, бри 

гадирска акция, и казва 
че е много доволен. В на
чалото имал малко проб
лем със ставането но по- 
късно се навикнал. Възра- 

на стните не го оставят да 
е сам. С него другаруват 
не само от неговата бри
гада „Рудар” от Бор, но и ’ 
връстници и по-възрастни 
от останалите бригади. 
Казва че въпреки за крит 
ко време вече възстано
вил приятелство с Бобан 

ЙО- Христов, от Босилеград, 
Боян Старчевнч от Круше 
по — СР Македония, Мен- 
тар Маджар от Исток — 
САП Косово и други брнга 
дири н бригадиркн .Обик
нал бригадирския живот 
н вече следващото брнга 
дирско лято казва че ня
ма да е водоноша, а акти 
пей строител. Опитът кол 

роден то вече е спечелил що ире 
песе на своите връстници 
в Бор когато се завърне.

М. Я

Младежта готова да 

помогне
конференция

винаги е готова да 
подобни ак*

Жътвата и вършитбата 
и м Димитровградска 
щииа са на прага. В „Ко 
операпт” и „Нишава” са 

подготовки за 
важна задача. Там ге

раци и
се включи воб-

армейците и младежта.
— Е момента още е не

обходима помощта на спе
циалисти докато 
сс поразчисти терена 
сподели Анджелкович. Ю- 
ва правят армейците с^ ме- 

Така що бълс 
Д гша-

цнн.

Ще трябва да видим п 
се плаща, 

пие
сме готови да се нрнтс «см 
па помощ.

Инак в момента чрез ко
операцията временна рабо 
та са намерили множество 
нейни членове едни учас
твуват в прокарването 
градската 
други участвува11 тран
спорти па брашно, трош 
са ангажирани па <рапич- 
по-нропускватеяиия пункт
ма обекта па „Балкан Ком
пас".

в течение 
тачи

ПО КОЛКО [ЦС
по В(.11 всеки Случай,

малко

:м дни сс чу мнение, че в 
жътвата и вършитбата ви- 

голям проблем е бм- 
Има

Тони път па читателите 
вестник „Братство” пре 

двама:
пати
ла работната ръка.

па
ханизация- детавячаме 

СИН БУДИША и БОБАН 
БУГАРИНОВИЧ.

ЙОСИГ1 БУДИША, е 
бапялучашш.

още десетина дни. 
пираме да организираме и 
по-широка младежка тру- 

акция а нашия край.
Ще доведем .пяпои бри

гади от Съюзната младеж- 
„Ниш

покапи и 
ко-

и идея да ее
па младежката

в Димитровград, 
отнесохме към

клона 
операция
Затова се 
Сладжана Мадона, която в 
момента води този

47-годишен 
Тазгодишната СМТА „Вла 
сипа — 88" му-е 30-годнш- 

поредио бригадирско 
лято. С младежката трудо 

„Йосип Шо- 
— Маджар” от Баня

;юва па
канализация,

клошка трудова акция 
88", които заедно е наша
та местна младежка тру
дова бригада „Добринка 
Бог да нови ч" ще участву- 

на носле-

по

Гогови 
озовем па по

не I— Как да па бригада
11Шсме да се
Лука, къдего е и 
участвувал п давал добро
волен труд па различни 
обекти навред из страната

Разбира сс, още пя-мощ.
мамА конкретно предложа 

па „Ниша-
ват в саниране 
дствията от 
иото наводнение. 

Трябва да се

катастрофал-
пйе от страна 
па", но младежката коопс- М. А.

изтъкне
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Трудът се оползотворява
и па рецитаторите

тази

БОСИЛЕГРЛДСКОТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕВВ ОБЛАСТТА НА КУЛТУРАТА В СУРДУЛИШКА 
ОБЩИНА

Предстои интеграция
преглед
па СР-Сърбия, който 
година се проведе под на 
знание „Песииче, 
яог" и е досегашен пайг-

ОСIК МШ 0К '/Ч<1' П1|1|'|1|1|1( I '.' I ^1 И ЗА Б ЕТ А^М И ТО В Л ^ ОЛ И^- 

сьре.шшмш
[Ю РЕЦИТИРАМЕ., а насева МО РУСКИ ЕЗИК.

Народният- университет, Бнблноф От I септември т.г. 
теката и Центърът за култура в Сурдулица ще работят 

едно^ ведомство ф Броят на административните 
работници ще се намали с 10 на сто.
като народа

дователно тази важна и но 
отложна обществена за-

Средства, конто сс от
делят за културната дей
ност в Сурдулишка об
щина (а те не са малки — 
тази година например за 
културни цели ще бъдат 
изразходвани най-малко 
110 милиона динара) мо
гат ‘.и трябва да се ползу
ват много по-рационално. 
Изхождайки от тази пре 
ценка, Самоуправнтелна- 
та общност на интересите

-голям успех.
мм клас. Добри другарки 
п с амоотиержпм девойки.

преподавателите
им имат са

ОЛИВЕРА НАСЕВА, съ- 
родена в Босилеград 

отличничка от 
осми клас. Съ- 

очаква да бъде

осем годни шия IС тона
упорит труд па съответни
те им прмподаиатели и тя 

себеотрицание

дача.
Процедурата за обединя 

пане па културните педо 
метна в Сурдулишка об
щина трябва да бъде за
вършена до края па авгу
ст, така че от I септември 
да започне с работа нова 
културна институция (за
сега не се знае как ще 
се нарича тя), която ще 
бъде единственият нрофе 
сионалеп носител на кул
турната дейност в общи
ната.

Освен рационално пол 
зуване па „културния ди 
гтар", с интеграцията в об

що е 
и е кръглаЗа тях и 

п съучениците
мо похвални думи. Учени

кахпото ггьрви до
най-добър начин се опол
зотворява. И не само то- 

С учаетвувапето 
Насева н Мнтопа на репу
бликанското

що и тя 
носител па Букова грамо
та. Казва, че образование- 

ще продължи в Бо- 
като се запише 

обра-

каквиточки и другарки 
всеки би пожелал да има. 

ЕЛИЗАБЕТА МИТОВА спана.
то сиродена в Босилеград, ве

че казахме, че е. кръгла
съревнован

ия основното 
„Георги Димп-

силеград,
в средношколския 
зователегг център лриро- 

насока. И

ме, името 
училище 
трон" от Босилеград нзле 
зе от регионално па репу. 
блпканско равнище. А да 
ме говорим за запозвапе- 
то им с нови другари 
другарки от различни гра
дове па републиката.

Инак, и едната и друга
та ученичка са кръгли от
личнички от първи до ос-

отличничка от първи до 
осми клас. Очаква сс дй

д ио-м атем аг ич на
отличния успех каз-

за култура повдигна ини
циатива за 
на Народния универсн- 

в чиито рамки рабо
ти народната библиотека 
„Бора Станкович", и Цен- 

Инициа-

бьл.е носител ма Букова 
Пб всичко личиобединяване тя за

ва, че не признава 
ва магия, нужна е посто
янна работа и редовно уч- 

И Оливера повече

грамота, 
че, ще продължи в сред
ношколския 
леи център в Босилеград

никак-
образовате-тет,

II

насока, а сне.
пъти досега е участвувала 

различни училищни, об " 
щински и регионални със
тезания-
то съревнование по руски 
език безспорно е 
ям, но ие и последен ус-

II ко пом ичС с к а 
след това още е рано да 
сс обмисля-

търа за култура, 
тивата получи подкрепа ластта на културата тря

бва да се постигнат още 
две твърде важни общес
твени цели.

За успех в наот трудещите се в-посоче 
културни ведомст

ва и има всички условия 
да бъде осъществена ус
пешно.

— Условията за обедни

Митова казва.училището 
че тук няма никаква „въл 
плесна пръчка”, нужен е 
упорит труд и себеотрица
ние. Тя еднакво учи вей

ките Републиканско-ще се обе
дини кадровият нотенци- 
ал на културата, което е 
най-важната йредпоставка

гол-

чечки предмети, макар 
предимство дава на езици 
те. Рецитаторството казва, 
че заобнчала от първона
чалния й учител Борис Ст- 
оилков. Досега повече пъ
ти е участвувала на учи
лищни и общински меж- 
дуобщипски 
пия- Всякак участвуване 
то й на 20-тия ' пореден

пех.за резултатна културна 
дейност. Същевременно 
ще се намали броят на ад 
мшшстрат!шиите работни 

най-малко с 10 на сто.

яване на културните ве
домства, в общината бяха Да кажем, че и Елизабе- 

Оливера в свободни- 
чет ат 

Иво

та и
те часова обичат да

назрели още преди няко 
Лю-лко години — казва 

бинка янкович, 
на. СОИ за култура — а 
Осмото и Деветото заседа 
ние на Централния коми
тет на СК в Сърбия ни

на:произведенията 
Андрич,
Йордан йовков 
Пелин. Нерядко слушат и

секретар ци Бранко Чопич, 
и Елинпонеже в обединената ад 

министративна служба ра 
ботата ще може да се за
върши от по-малко слу
жащи.

съревнова- забавна музика.
вдъхновиха голямо насър
чение да изпълним после

хМ. Я.к. г.

Приемственост из движението в Южна Сърбия
Ибър и Вардар. Ни обстановката в околни 
те райони не е била толкова благоприятна, 
както в Западна Сърбия: 
не пламна въстание, нито 
тохия, нито в Македония, а ни в България- 
Оттук партизанските отряди са били насо
чени да останат на „своята” територия и в 
случаи, когато окупаторите подемат офан
зиви, са били принудени да маневрират.

За спецпфищюстите говори и 
Йованович Брадоня:

— Състоянието, което затекохме през

нови книгих

Видое Смилески, Владимир Дедмер, д-р Вей 
цеслав Глишич, д-р Петар Кацевенда, а тук 
са и доклади, предадени от чуждестранния 
печат.

Никола П. Илич: Южна Сърбия в Наро- 
доосвободителната война и революцията”, 
издател МОО на СУБНОР на Южноморав- 

регион, Лесковац 1988 г.
В издание на Междуобщинския отбор 

СУБНОР на Южноморавски регион тези дни 
излезе от печат книгата на лесковашкия пу
блицист НИКОЛА П. ИЛИЧ „Южна Сърбия 
в Народоосвободителиата война и револю 
цията”. Авторът е събрал речи, спомени и 
свидетелства на много политически и воен
ни ръководители, в които се дава обективна 
оценка за приноса на Южна Сърбия и опре
деля нейното, място в югославската социално 

■ тическа революция-
Характерът на книгата определя по-бли 

зко нейното подзаглавие: „в докладите, пуб-

в Южна Сърбия 
на Косово и Мески

За борбите ^ Южна Сърбия по различ
ни поводи са говорили и: Среген Жуйович, 
Александар Рамкович, Петар Стамболич, Мо 
ша Пияде, Коча Попович, Любодраг Джу- 
рич, Никола Любичич, д-р Тихомир Влашка- 
лич, Урош Баич — споменаваме само някои

на

Радивое
имена от книгата.

Най-интересния отдел безспорно предста
вляват спомените на Светозар Вукмановмч лятото на 1944 година в Южна Сърбия У 
-Темпо, Радивое Йованович 'Брадоня и Ми
лош Мииич. По молба на автора Темпо 
през 1981 година написва спомени под за
главие „Ролята и значението на Южномо
равски регион в развитието на НОВ-а, ко 
ито са публикувани за пръв път. За пръв . 
път се публикуват и спомените на Ради
вое йованович Д>радоия.

Според писането иа Темпо, условията

всички ни предизвика същинско въодушев 
ление. За мен лично това бе потвърждение 
иа убеждението за твърде голям освободи 
теЛен потенциал на Сърбия- Това бе, спо
ред по-късните ми съзнания, единствен фе
номен в нашата страна. Именно, където и 
да било движение, доведено в дефанзивна 
обстановка, не е успяло със собствени сили 
да се измъкне от. него и да създаде офан- 

за въоръжено въстание и създаване иа зивна обстановка. Единствено тук това 
компактни свободни територии в тази 
част на. Сърбйя са били далеч по-неблаго
приятни по отношение ма тези в Западна- 
Сърбия:- железопътната линия и Южна 
Морава разделят територията на две час
ти. Наистина и територията на Западна Сър
бия пресича железопътната линия бт Бел
град към Сараево, но тя; за окупатора не е 
имала ни приблизително стратегическо зна 
чение от онази по долината на

ликациите, речите, спомените, свидетелства
та”, а основната тема е приемствеността и 

Тя е съдържанаширотата на движението, 
вече в уводния цитат: „Би било погрешно 
да се мисли, че след нашето оттегляне от 
Сърбия през декември 1941 година, -въстани 
ето в Сърбия е било ликвидирано за по-дъл
го време. Не, в Сърбия партизанската борба 
продължава... на терените на Ябланица, То- 
плица и Църна трава постепенно се развива 
и укрепва партизанското движение, което 
също има свободна територия- Там по-къс
но се създават ударни бригади”. (Тито).

В отдела „за публикациите” се намират 
много личности, между които и: Мома Мар 
кович, Пеко Дапчевич, Михайло Апостолски,

сс е случи.
Авторът на книгата внася ц свидетел

ствата на съюзническите военни мисии. 
Накрая е даден преглед на литературата, 
архивиид материал, вестници и списания, 
па на този начин е улеснил бъдещите из
следователи. Общо читателят безспорно 
получава цялостен преглед и пълна предс
тава за НОВ-а и революцията в тази част 

Морава, на Сърбия- Милан Момчилович
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Юношите на А. 
Балкански" не 

успяха
Физическа култура ТЪЖЕН ПОМЕН

На 19 юли навършиха 
ЧЕТИРИДЕСЕТ ДНИ
от смърта на нашата мила и никога незабравима съп
руга, майка, тъща и бабаПЪРВА ОБЩИНСКА ФУТБОЛНА 

ПИРОТ ДИВИЗИЯ

Анка Николова-ПлетачхатаЮношеският състав на 
„Асен Балкански" не успя 
в преселванията за каче
ствена щношеска футбол- 

дивизня в Нишки ре
гион, защото загуби * ре
ванш-мача в Горна Врежи 
на среощу домашния от
бор
(първата среща 
„А. Балкански” с 3:1).

Димитровградчани 
минаха за Горна Врежииа 
със значителна преднина, 
дори успяха и да поведат 
с 1:0, по по-късно по нео
бясними причини — заиг
раха слабо и след реди
ца груби грешки — бър
зо изгубиха преднината 
си. Гориоврежинци лесно 
изравииха, а сетне осъще
ствиха и висока победа от 
4:1.

“Партизан“ на 13 място
На този ден в 10 часа 

ще посетим нейното веч
но жилище и ще го за
леем със сълзи.

Каним, близки и познати 
да присъствуват на поме
на и да ни се придружат 
в скръбта.

Завърши футболното 
първенство и в I общинс
ка футболна.дивизия — 
Пирот, в която 
зан" се класира на 13, пре 
дпоследно място, ' макар 
че остава да се 
мача между 
„Танаско Раич", 
ще окаже 
влияние 
на табелката.

Отборът на ДТартизаи" 
от Жел^оша след слаби нг 
ри в сезона се класира 
слабо. Но и покрай това 
и през следващия сезон

„Драгош" се класира — 
от I общинска футболна 
дивизия — Пирот няма 
да „отиде" в по-нисш ранг 
мито един отбор.

Общо взето, изтеклият 
футболен сезон беше най- 
слабня за „Партизан" до
сега. Отборът се позасили 
в края на състезанието, ко 
гато и от страна на мест
ната общност в Желюша 
му беше посветено по-се
риозно внимание. Да се 
надяваме, че за настъпва 
щи я есенен сезон ще се 
подготви по-добре.

на

„Парти-
„Слобода" с 4:1

спечели
одиграе 

„Слога” и за- Опечалени:
Съпруг Михаил,' синове: 
Руско, Стефан, Георги и 
Никола, дъщери: Станика 
и Борка, снахи и зетове, 
внуци и внучки и остана
ли многобройни роднини

която не
съществено 

върху изгледа

ТЪЖЕН ПОМЕН

На 17 юли т.г, се навър
шиха

1. Драгош
2. Напредак
3. Хай дук
4. Пощар
5. Пърчевац
6. Звезда
7. Омладннац
8. Темац
9. Танаско Раич

10. Борац
11. Слога
12. Победа
13. Партизан
14. Стрил:

26 18 
26 17
26 14
26 12 
26 11 
26 12 
26 11 

26 8
25 9
26 8
25 8
26 8 
26 8 
26 6

87:36 
84:34 
71:29 
60:38 
63:63 
48:57 
50:63 
55:57 
34:62 
45:68 
45:72 
54:73 
47:77 
37:51 

Д- с.

426 2
8 3 40
7 5 35 Димитровградчани изпу 

снаха хубав шанс да се 
класират в по-висш ранг 
на състезаваме. Но има 
време, този надарен със
тав постигна много през 
изтеклите две години • и 
което е много съществено 
— обещава. Засега им ос-

ТРИ ГОДИНИ7 317
4 11 26 от смъртта на скъпия ми 

съпруг1 13 25
2 13 24

7 11 23 Благой Стоянов 

— Вата Блажно
224 12
21135
20134
18162 от Димитровградко-тава куп-състезаиието, 

сто ще стане през август.
182 16
175 15 Опечалени: съпруга Верка 

* к многобройни роднини и 
познати

Д с

желюшани ще се състеза 
ват- в същата футболна 
дивизия, защото в по-нис 
ранг „отива" само послед 
ния на табелката, а това 
е „Стрил” от Горни Стри 
жевац край Бабушница, а 
ще влезне „Слобода" от 
Расница край Пирот. Пър 
вокласиралият се „Дра
гош” ще разиграва с пър 
вокласиралите се отбори 
от общинските дивизии в 
Бабушница, Гаджин 
Ниш и Алексинац за три 
места в Междуобщинска 
футболна дивизия Ниш— 
група „Север". Доколкото

НА РАБОТНИЧЕСКО-СПОРТНИТЕ ИГРИ

„Тигър" обра първите места На 28 юли т.г. се навършват 2 години от трагич
ната смърт на нашия непрежалим съпруг, баща, син, 
брат и девер ,има и женският състав на 

„Тигър", кото с първенец 
по спортна стрелба, по ат
летика. По шахмат (макар 
че п тази дисциплина уча
ствува отборът на основ
ното училище „Моша Ппя- 
де) пак сс наложи „Ти
гър”. Той също победи в 
теглене' па въже, ппкадо 
(за жени) и по спортен ри
болов.

След провеждане на съ
стезанията в 10 различни
спортни дисциплини в ор
ганизация на СОФК Дпмп- 

най-дбори ре- Стоичко
Стоянов

тровград 
зултати постигна „Тигър”, 
който в много дисципли
ни сс класира на първо 
място.

„Тигър" спечели щ,рво 
място но футбол на малки 
врага, хандбал, тенис на 
маса, спортна стрелба, за 
мъже . Не по-малък успех

от Църнощица
хан,

Времето никога няма да 
заличи тъгата ни по теб, за
щото твоят благороден лик 
вечно ще живее в нашите 
сърца и душн.

Д С.

КОМЕНТАР С ПОВОД ВЕЧНО СКРЪБЯЩН:
съпруга Живка, синове Драган н Славчо, баща Дра
ган, майка Витка, братя Стоян, Яне и Владимир, снахи 
Софнка п Велика и многобройни племеннициРешение зад зелената маса

липса па кворум) и накрая регистрира 
резултата — 2:1В последните дни на ю11И беше ммо- 

помещепията на Регионал- сроща с постигнатия 
за „Единство".

ТЪЖЕН ПОМЕН
Па 17 юли тази година се навършват четнрдесет 

дни от смъртта па нашия мил съпруг, баща и дядо

го горещо в
футболен съюз в Ниш. Почти Пялания

седмица заседаваха разни комисии във 
с жалбата на ФК „Ястребац”

Това обаче никак не вливаше в смет
ките на „Ястребац”, който на всяка цс- 

гласн 3:0 (служеб-връзка
от Блаце на одиграпия в Пирот мач с 
„Единство”, кс*йто както с известно за
върши с 2:1 в полза на „Единство'.'. То- 

беше анулиран под претскс, чс 
бил прекъснал и сетне, след

Михаил Лазаров 

Милев
па искаше мачът да 
по) в полза па „Ястребац”, пий пък да 

поп мач. Окончателно реше-ас одиграе
Лрспссдатслстпото па репюпалппе взе

ния футболен съюз — да се одиграе 
нов мач. Това и стана м „Ястребац” по
беди в Пирот е 2:0 и по такъв начин 
блачапи се класираха в по-висш ранг 

Недоволна обаче ос-

зи мач
от Димитровград

В този ден ще посетим 
неговият гроб на димит
ровградските гробища и 
ще положим цветя* Каним 
близки и познати да ни 
се придружат.

Опечалени:
семейства Ташкови, Лаза
рови и Павлови

съдията я 
пауза от 10 миунти, я продължил, под 

. Жалбата на два пъти беше от-натиск
на състезателнатахвърлена от страна па съревнование.

„Слога” от .......  която трябваше
по-висш ранг. Села,„Слога” 

ФС на

първостепенен орган, а 
жалби и молби като вто-

комисия както 
комисията за 
ростепенен орган регистрира срещата 
с, постигнатия резултат. Обаче „Ястре
бац" от Блаце не избираше средства за 
да стигне до целта; обжалва случая и 
в комисията за статут и предписания.

два пъти (поради

тапа
да мине в
започва да сс жаЛи дори до 
Сърбия и тези дни ще 
дали жалбата й Щ“ бъде удовлетворена.

стане известно

Д. Стипроп .....
Стдцата заседава на

СТРАНИЦА И
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УС&Л4&Т&* сатиРа* забава
Драгослаи Маиич—ФорскиИЗ „САМУВАНЕ”

претвори’ у поду. Камен ми нажмикпу 
и ои престаде да свири. Да пе беше прес- 
тал, ерцето би излезло.

Е, мо^е ерце! Било, било, па се умо
рило. Дошло време да стане. Ако. Нека 
II ОПО одморп.

паСрие
Лупа, лупа, па Дрернпи. Лупа, лупа, 

па прерипн. Чини мм се: скоро че стане... 
Е, вала, доста )е лупало н треперило н иг
рало н треперило и сецало и играло...

Кад бео детиште нес’м трчал него сам 
летел. Уз брез истрчим ч'ском. Спазим де
войче, ерце затрепери. Косим, оио ми сви
ри кроз уши. Чузем свпрку, оио прпнгра.

Насред село оро. 1а иа танац. Свпре: 
Гога у гаще. Куша у кланета. Камен у 
внулину. 1а свакому залепи, по иару иа 
чело па реко:

Свирете маИевига, да видимо да ли ви 
можете повише да свирете или ]а могу по 
внше да играм!

Оми свпре и метьазу кола: крпвка, 
правка, зат^ес, пешачка... 1а држпм штап 
V руБе, коло да се не преЬине. Алн )ед'н 
по з‘ед'н нграорац поче да се пушта. Ос- 
тадо' — сам. Срце игра, на ноЬе се не опи
рам. ГогапскоКолил. Кушн се на дул с жч- 
ле на шзду, а Камен само гусли. Мо^е ер
це само што не избите кожу на груди. Го
га испушта га]де. Куша тури кланета под 
— мишку. ^Самен си мрда с гудало. 1а се

Е, мо.] исписииче! 
у старо време и у наше младс г.щине 

на п одема срамота и посмеша ]е оило кад 
некога каже да }с клюн. А са' лоиови 

пицазу к'о иечурЬе по Ьишу.
Етс, кад се опомад врну' из водсиицу, ба

бата одма, узе брашно да. меси лео. Лео се 
готви |ело, а ]<х, гладан,

■ ...Испратимо тн матер. Са' си сирочс. 
Впию пема ко| да те окис и да те пита: 
„Сипе, гладап ли см?"... И заслужила .]е 
да |у ожалиш и да |е опикаш. То| ]е 1ЬО|- 
на заслуга и 1ьо]па мука. .Нгцтсшко ]е да 
си родител». *Деге се тешко очува. Да те 
окупп, да те пошдс, да те подощ, да те 
успи... Да те испрати у школу... Да те мс- 
прати у во|Ску... Да те ожени, да те зади
ми... Док све го) постигне, про]де икДан 
живот.

се за

чекам ипече ома
дремем.

Пробуди ме Цисти по окагьс:
— Дидза) се, зг\’.али)о, да видиш какав

]е леб!
Даде ми залок, \ош жежак. ^а га тури 

у уста, поче' да жяачем, а ои — горчив! Iа 
га исшьува'.

— Ете какво брашно су ти дали! Уроди- 
чаво! А жито си откарал убаво, чисто!

— У, нане им га лоповско! Па, како мо
же тека да работе?!

— Све може при тебе! Кад купиш шийер 
— ои мокар! Кад купиш пиво — оно преста 
рело! И на млеко ти подвальузу! И теле кад 
си предавал па Задругу, забушили ти на ме- 
ретье!... Суде си уклъцан! Шо;ьБа]у се със 
тебе како със локощога Бранчу Тошиног! 
Неси вечимка за нигде!

Вика], алм успраипо. Нсмо) да бри- 
сл'зе» Пусти )п пек течу низ образи.

извира на
шеш
Гл’та) сл'зе, да има кво да
очи.

За маДщ има да си викаш док си
жив.

Защо не работи
Канализацията в някогашната улица 

„Найден Киров”, макар че бе направена 
в рекорден срок, още не работи. След 
първия технически преглед трябваше да 
се премахнат множество дреболии" и да 
се почисти влезлия чакъл.

Зли езици казват, че ако в търбите бе 
„пуснато” някое агне или прасенце то 
щеше „да почисти" канализацията. Така 

М кой знае кога ще започне да работи.

А. Т.

1а се уклони, да ми не реди над главу. 
Излезо' из село, имот да си 

Погледа’ си тьиву на Рид. Преорана. БраВа 
]у штрпка.)у, отуд и одовуд. Ако овак наста- 
ве, че се сретну насред мо]у тьиву! Отидо' у 
Шулуе. И тамо има кво да видим: оцечене 
ми*чет'ри греде! Ко)и ли и’ оцече? А, нану 
му лоповску! Да знам кош ]е — руку би 
му оцекал! -

Пощо’ комто Лешце, да си видим ливаду. 
Стиго' до селска гробишта. Помисли' си:

„Овде одмара^у и де да Павле, и де да Вла 
димир, и мо^ Дпса... Они се не сеВира^у за 
иишта. Тека чу и ]а ]едън дън... Чу га щ.. 
да се сеВирам!” Обрну' држа.ъе од сеВиру, 
поче' се потпнрам како със кукальу и — оти
до' си дома.

погледам.

. К
Xш
< ЗалуталаО
м Неотдавна в залата на Общинската
м • скупщина в Димитровград през отворе- 
63 ния прозорец влезе една лястовичка. Око- 
О ло час, колкото траеше договора на при-

— Как ли щеше. да се оправи, ако
случайно й трябваше някое удостовере
ние, па започне да се'„разкарва" от канце 

полугласно
съствуващите по „еди кой си въпрос", ля- запита един от присъс^вуващите^ 
стовичката не може да се оправи да изле
зе навън.

Цвета малко омекнула. 1а во| реко’: Ба
бо! Не удара | млого -у тексират! 1едън дън 
на сви че ни буде доста — и на нас'п на 
лоповити. Само што че на тьи’ црвити пови
ше да се зарадузу.”

Не]е ли тека? Ащ у здрав]е!

лария до канцелария се2

А. Т.

Летуване 1988 ТодорЛужничЬи

Е, Тодоре!
Може да йе тека, а може и да не йе! У 

нас йе йош по-лоше: гледам тамън станул 
гърговац и напраил ижу оди три спрата. А 
сваЬи дън ми се жали ко 
платата! И сви

му йе мънечка 
Иелнери завйкуйу дека мал

ко изумайу на платни списак, 
возе най-убава кола. А да ти не распраям за 
ония по-горньити. Нас ни уче 
каиш, а они надули шБембетия ко да су У 
девети месъц... Ко що видиш не се дойи —' 
ко що се блей! Док се паметни напаметува- 

— луди се налудуваше!

а ка овамо

да стедзамо

ше
Манча
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